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06 de março de 2013

APRENDIZADO NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E NO ENSINO MÉDIO SE DISTANCIA
DAS METAS
Só 10% dos alunos saem da Educação Básica com aprendizado adequado em matemática

 
Aprendizado nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio se distancia
das metas 
  Divulgação/Todos Pela Educação

Do Todos Pela Educação
Os anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio apresentam hoje os dados 
mais preocupantes de desempenho do País. O Brasil tem hoje, na segunda etapa do 
Ensino Fundamental, apenas 27% dos alunos com aprendizado adequado em língua 
portuguesa e 16,9% em matemática (leia abaixo o que o movimento considera como 
aprendizado adequado*). Apesar de terem crescido de 2009 para 2011, as duas 
taxas estão abaixo das metas traçadas pelo Todos Pela Educação, que eram de 32% 
para língua portuguesa e de 25,4% para matemática. As metas definidas pelo Todos
Pela Educação são parciais e crescem ano a ano, até o patamar de 70% em 2022.
No Ensino Médio, o desempenho é ainda mais sofrível: o índice se manteve 
estagnado em 29% em língua portuguesa, sendo que a meta parcial era de 31%. Em 
matemática, houve piora, pela primeira vez desde que o Todos Pela Educação 
começou a monitorar o indicador: a taxa caiu de 11% para 10% —a meta era o 
dobro, 20%.
Os dados fazem parte do relatório De Olho nas Metas 2012, quinta edição de 
monitoramento das 5 Metas do Todos Pela Educação (leia mais aqui), divulgado 
hoje. Os indicadores foram calculados com base nos resultados da Prova Brasil e 
do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2011.

“Com exceção da queda em matemática no Ensino Médio, estamos avançando, mas 
muito pouco. É um crescimento que está nos distanciando das metas. É 
insuficiente porque partimos de um patamar muito baixo. A queda de 11% para 10% 
em matemática, estatisticamente, pode ser considerada uma estagnação, mas revela
que não estamos reagindo”, explica Priscila Cruz, diretora-executiva do Todos 
Pela Educação. “Além disso, devemos lembrar que as médias escondem extremos, não
mostram as grandes distorções que temos no País.”
Priscila destaca o gargalo que está formado no Ensino Fundamental II. “A partir 
do 6º ano, temos uma queda de rendimento dos alunos – tanto que essa é a série 
com maior índice de repetência. Os estudantes, que passam pela fase conturbada 
da adolescência, saem de uma realidade com poucos professores e poucas 
disciplinas para um modelo complexo”, afirma Priscila. “Assim, o aluno chega ao 
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fim do Fundamental com muitas lacunas, ingressando no Ensino Médio com 
aprendizado insuficiente.”
Uma pesquisa da Fundação Victor Civita revelou, no ano passado, a falta de 
políticas públicas específicas para o Ensino Fundamental II (leia mais aqui). De
acordo com o estudo, entre os 42 programas e ações para a Educação Básica da 
Secretaria de Educação Básica (SEB) do governo federal, apenas dois focam 
exclusivamente os anos finais: Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar 
II) e a Coleção Explorando o Ensino.
Anos iniciais
A primeira etapa do Ensino Fundamental aparece com dados menos alarmantes. 
Enquanto a meta de matemática foi superada em 1 ponto percentual, atingindo 36%,
a de língua portuguesa chegou a 40%, para uma meta parcial de 42%.
Ruben Klein, consultor da Fundação Cesgranrio e membro da Comissão Técnica do 
Todos Pela Educação, afirma que os avanços se devem ao foco que as recentes 
políticas públicas em Educação têm dado aos anos iniciais desse segmento.
“Todo o investimento vem sendo feito nos anos iniciais. Ações como o pacto pela 
alfabetização (o Pnaic, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), a 
criação de projetos pedagógicos e de projetos de formação de professores ajudam 
a reforçar isso”, explica.
Para Priscila Cruz, os bons resultados nos anos iniciais podem se perder caso 
não sejam implementadas medidas eficientes de mudança nos anos finais e no 
Ensino Médio. “Os indicadores dos anos inicias não encontram um ambiente 
frutífero nas etapas seguintes para continuarem a trajetória de melhora. Isso 
precisa ser corrigido.”
Gargalos
Quatro estados não cumpriram a Meta 3 em nenhuma disciplina de nenhuma das 
etapas de ensino. São eles Alagoas, Amapá, Pernambuco e Roraima.
Já os destaques positivos vão para Tocantins, que superou as metas tanto no 5º 
quanto no 9º ano do Ensino Fundamental, em ambas as disciplinas, e para 
Amazonas, que superou as metas dos anos iniciais do Ensino Fundamental em ambas 
as disciplinas e a de língua portuguesa nos anos finais do Fundamental e no 
Ensino Médio.
Ideb
Os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2011, divulgados
no ano passado, também desenham um cenário alarmante para os anos finais do 
Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. Para os anos finais, o índice subiu 
somente 0,1, atingindo 4,1. Foi o menor crescimento da etapa desde a criação do 
Ideb, em 2005.
Já o Ensino Médio cresceu apenas 0,1 desde que o índice começou a ser medido. 
Entre 2009 e 2011 – a divulgação é de dois em dois anos – não foi diferente e o 
índice chegou a 3,7.
Por outro lado, o Ideb dos anos iniciais do Ensino Fundamental acompanha a 
tendência de melhora apresentada pelos dados das metas do Todos Pela Educação e,
confirmando a tendência de anos anteriores, avançou 0,4 e pulou de 4,6 em 2009 
para 5,0 em 2011.
Reforma do Ensino Médio
A divulgação do Ideb no ano passado provocou debates em todo o País. Na época, o
ministro da Educação Aloizio Mercadante afirmou que o Ministério da Educação 
(MEC) pretende mudar o currículo para essa etapa de ensino e fazer valer as 
diretrizes curriculares já aprovadas (leia mais aqui).
Também chegou a declarar que quer utilizar o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) para compor o Ideb do Ensino Médio, já que atualmente a medição se dá de 
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forma amostral e o uso da avaliação tornaria o índice universal, fornecendo 
dados mais precisos (leia mais aqui).
No fim do ano, o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) entregou 
ao MEC um documento com a proposta do órgão para tornar o Ensino Médio mais 
atraente.

Vale ressaltar também que uma Comissão Especial (CESP) para discutir a situação 
do Ensino Médio foi instalada na Câmara dos Deputados. O objetivo do grupo é 
realizar estudos e pesquisas, além de apresentar propostas para a reformulação 
da etapa.

Para baixar o relatório completo, clique aqui.
Para baixar a Meta 3 por município, para o 5º e 9º anos, clique aqui.

*A Meta 3, de aprendizagem, trata do percentual de alunos que atingiram pelo 
menos o nível esperado para a série, nas disciplinas de língua portuguesa e 
matemática, na Prova Brasil e no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).
Os níveis de proficiência considerados adequados esperado por disciplina para a 
respectiva série na escala Prova Brasil e no Saeb e adotados pelo movimento são 
os seguintes:
 

Nível de proficiência esperado por disciplina para a respectiva série na escala 
da Prova Brasil e no Saeb
Série
Língua Portuguesa
Matemática
5º ano do Ensino Fundamental (anos iniciais do EF)
200
225
9º ano do Ensino Fundamental
(anos finais do EF)
275
300
3º ano do Ensino Médio
300
350

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
06.04.2013 às 15h 36min
Ivanira Araújo de Queiroz
Sou professora de Língua Portuguesa do ensino fundamental (7º e 8º anos) e tenho
alunos que não conseguem entender o que leem. 
Obs. A maioria dos meus alunos não têm livros, pois a a escola não pede para a 
Secretaria de educação. 
-Os alunos não gostam de ler
O barulho infernal e as salas de aulas superlotada não nos deixam ouvir os 
alunos

Penso que é necessário verificar seriamente o locus onde onde está sendo 
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ministrada a educação formal.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
06 de março de 2013

BRASIL NÃO CUMPRE METAS PARCIAIS DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE
Taxa de conclusão do Ensino Fundamental aos 16 anos registrada em 2011 foi de 
64,9%

 
Brasil não cumpre metas parciais de distorção idade-série
  João Bittar/MEC

Do Todos Pela Educação
O Brasil não cumpriu as metas intermediárias relativas à Meta 4 do Todos Pela 
Educação, que estabelece que, até 2022, 95% ou mais dos jovens brasileiros devem
ter concluído o Ensino Fundamental até os 16 anos e, no mínimo 90%, o Ensino 
Médio até os 19 anos.
A taxa de conclusão do Ensino Fundamental aos 16 anos registrada em 2011 foi de 
64,9%, bem abaixo da meta traçada para este ano, que era de 72,9%. Já a taxa do 
Ensino Médio finalizado aos 19 anos foi de 51,1%, sendo que a meta parcial era 
de 53,6%.
Os dados fazem parte do relatório De Olho nas Metas 2012, o quinto relatório de 
monitoramento das 5 Metas do Todos Pela Educação (leia mais aqui), divulgado 
hoje. A base de informações utilizada foi a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) 2011, publicada no ano passado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com o relatório, somente a região Centro-Oeste conseguiu cumprir a sua
meta intermediária para o Ensino Fundamental. A taxa parcial, que era de 74,1%, 
foi superada por um índice de 74,3%. Já para o diploma do Ensino Médio até os 19
anos, além da região Centro-Oeste, que chegou a 58,4%, para meta de 53%, a 
região Nordeste cumpriu a meta de 39.5%, ao chegar a um índice de 41,4%.
Observando as unidades da Federação, encontra-se apenas um estado acima das 
metas para as duas etapas de ensino: o Mato Grosso. Por outro lado, quatorze 
outras unidades não conseguiram atingir as metas parciais nem do Fundamental nem
do Médio. São eles Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.
O relatório ainda revela mais um agravante: o Brasil está, progressivamente, se 
distanciando das metas projetadas pelo movimento ao longo do tempo. Houve uma 
piora em relação à publicação anterior, relativa a dados de 2009 – naquele ano, 
o País havia atingido as metas parciais nas duas etapas de ensino.
O De Olho nas Metas 2011 também revelou que o fluxo escolar é um dos principais 
desafios da Educação brasileira na próxima década. O texto apontara que o País 
pode não atingir as metas de conclusão do Ensino Fundamental e Médio até 2022, 
caso não encontre uma solução para questões problemáticas relativas ao atraso 
escolar, como ingresso tardio, a repetência e o abandono.
“Estamos estacionados”, sintetiza Ruben Klein, consultor da Fundação Cesgranrio 
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e membro da Comissão Técnica do Todos Pela Educação. “Não estamos olhando para 
os anos finais do Ensino Fundamental e não se ‘ataca’ o Ensino Médio sem antes 
olhar justamente para o Fundamental II. Todo o investimento tem sido feito no 
primeiro ciclo e não se aumenta a taxa de conclusão da etapa como um todo se 
focarmos apenas em uma parte dela.”
Para o pesquisador, é necessário um esforço para que os alunos concluam o Ensino
Fundamental com aprendizado adequado porque somente assim o País passará a 
sentir os efeitos disso na etapa seguinte.
Priscila Cruz, diretora-executiva do Todos Pela Educação, pede urgência nas 
discussões para mudar a última etapa da Educação Básica. “O Ensino Médio é a 
porta de saída de uma longa trajetória. Se o aprendizado está baixo e os alunos 
não estão concluindo a etapa, estamos falhando em todo o processo”, afirma. “É 
preciso mudar a sua estrutura curricular, que é muito fragmentada e inchada. São
treze disciplinas obrigatórias, o que é muito. Os jovens não veem sentido no que
é oferecido.”

Para baixar o relatório completo, clique aqui.
Para baixar a Meta 3 por município, para o 5º e 9º anos, clique aqui.

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
07.03.2013 às 16h 42min
Ruth Ladeira
Curioso como o discurso da educação em nosso país não tem nada a ver com a 
realidade. Há uma grita geral pela educação mas, na prática, nada acontece. 
Escolas com arquitetura totalmente inadequada, classes inchadas de alunos, com 
paredes brancas e grades nas janelas, tudo lembra uma prisão. Professores com 
péssimos salários e formação de qualidade duvidosa, jornadas estafantes e 
carreiras absurdamente pobres. Currículos reféns de livros didáticos da pior 
qualidade e estruturas públicas das secretarias de educação sem condições 
objetivas de levar a cabo programas competentes de formação continuada. Como 
vamos melhorar esse quadro com essa realidade? Isso sem considerar que as 
crianças de nossas escolas públicas vão para a escola já vivendo um processo 
acentuado de privação cultura. Isto é o Brasil. Lamentável.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
06 de março de 2013

PAÍS TEM MAIS DE 3 MILHÕES FORA DA ESCOLA
Apenas sete Estados cumpriram as metas parciais de acesso entre 4 e 17 anos

 
País tem mais de 3 milhões fora da escola
  João Bittar/MEC

Do Todos Pela Educação
Apesar dos grandes progressos nas últimas décadas – frutos, em grande parte, da 
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quase universalização do Ensino Fundamental –, o Brasil ainda tem pouco mais de 
3 milhões de crianças na faixa etária que vai dos 4 aos 17 anos fora da escola. 
O País conseguiu atingir a taxa de 92% da população dessa idade matriculada nas 
redes de ensino. A maioria dessas crianças tem entre 4 e 5 anos – cerca de 1 
milhão – e entre 15 a 17 anos – aproximadamente 1,5 milhão.
Os dados foram obtidos com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) 2011, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), e fazem parte do De Olho nas Metas 2012, o quinto relatório de 
monitoramento das 5 Metas do Todos Pela Educação (leia mais aqui). A Meta 1 
busca que, até 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil, 98% das 
crianças e jovens de 4 a 17 anos estejam matriculados na escola.

O relatório mostra que o Brasil tem hoje 92% da sua população de 4 a 17 anos 
matriculada. No entanto, o número é insuficiente para atingir a meta parcial de 
94,1% que o movimento estabeleceu. Apenas Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso,
Paraíba, Piauí, Roraima e Sergipe cumpriram as metas parciais. Por outro lado, 
Rondônia foi a unidade da federação que ficou mais distante: atingiu 86,3% para 
uma meta parcial de 91,6%. Porém, deve ser destacado o avanço desse estado, uma 
vez que foi o que mais progrediu desde 2000, quando a taxa era de 73,9%.

Nenhuma região do País conseguiu tal feito. A taxa mais baixa é a da Norte, com 
89,7% - a meta era de 92,7% para a região.

Idade
Aprovada em 2009, a Emenda Constitucional 59 prevê o atendimento de 100% da 
população de 4 a 17 anos nas redes públicas de ensino até 2016. Os dados do De 
Olho nas Metas 2012 mostram, porém, que essa realidade ainda não se concretizou.
Segundo o relatório, uma em cada cinco crianças brasileiras entre 4 e 5 anos de 
idade não encontra vaga para cursar a Pré-Escola. Isso significa que precisam 
ser criadas 1.050.560 vagas para que toda a população dessa faixa etária seja 
atendida e, a lei, cumprida.

Ruben Klein, consultor da Fundação Cesgranrio e membro da Comissão Técnica do 
Todos Pela Educação, afirma que a perspectiva para a Educação Infantil é 
otimista. “Com a legislação obrigando a inclusão até 2016, o atendimento de 4 e 
5 anos tem crescido. O investimento vem sendo feito e haverá um crescimento 
grande”, afirma.

Para o Ensino Médio, que compreende a população entre 15 e 17 anos, a situação é
diferente e, para os especialistas, mais complicada. A taxa de atendimento nessa
faixa é de 80,6%.

“O problema do Brasil hoje está justamente na saída da Educação Básica – e não 
na entrada, onde o acesso está sendo garantido. Ações feitas nos primeiros anos 
do Ensino Fundamental, juntamente à inclusão do Ensino Médio no Fundeb (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação) e no Bolsa Família podem, a longo prazo, melhorar 
esse cenário”, afirma Klein. “No entanto, é preciso resolver o problema da falta
de motivação – e, consequentemente, de baixa aprendizagem – no segundo ciclo do 
Fundamental. Os jovens saem com um preparo ruim para o Médio e muitos acabam nem
entrando na etapa seguinte.”
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Plano Nacional de Educação
A meta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE), que atualmente tramita no Senado 
Federal, estipula a universalização do atendimento escolar a crianças de 4 e 5 
anos até 2016 e 50% do atendimento das crianças de 0 a 3 anos até o fim do 
período de vigência do PNE. Já a meta 2 visa a universalização do Ensino 
Fundamental de 9 anos entre crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e a conclusão
da etapa na idade adequada para, no mínimo, 95% deles. Por fim, a meta 3 do 
plano foca na universalização do atendimento dos jovens de 15 a 17 anos até 2016
e também o aumento para 85%, até o fim da vigência do plano, da taxa líquida de 
matrícula do Ensino Médio.

Perfil
Em agosto do ano passado, um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef) em parceria com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação traçou os 
perfis das crianças e jovens que não estudam no País (leia mais aqui). Pessoas 
com deficiência, baixa renda, indígenas, repetentes, moradores na zona rural e 
envolvidos com trabalho infantil são os mais propensos a abandonar os estudos. A
pesquisa destaca a urgência da criação de políticas públicas intersetoriais que 
contemplem iniciativas de saúde e de assistência social, além da própria área de
Educação. A articulação entre os entes federados, promovendo o regime de 
colaboração, também é outra necessidade indicada pelo documento.

Outras metas
O relatório também entrega dados sobre as Metas 2 e 5 do Todos Pela Educação. A 
Meta 2 é toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos. Os dados 
disponíveis para o acompanhamento dessa meta estão na Avaliação Brasileira do 
Final do Ciclo de Alfabetização, (Prova ABC). As informações que estão no 
relatório referem-se à edição de 2011 da avaliação e já foram divulgadas. Os 
resultados ficaram abaixo da meta de 2010 do movimento, que estabelecia 80% das 
crianças plenamente alfabetizadas até os 8 anos: 56,1% dos estudantes aprenderam
o que era esperado em leitura, e 42,8% em matemática (leia mais aqui).
Os dados sobre a mais recente edição da Prova ABC, aplicada no fim do ano 
passado para 54 mil alunos do 2º e 3º anos do Ensino Fundamental serão 
divulgados ainda no primeiro semestre de 2013.
Quanto à meta 5, que trata do investimento em Educação ampliado e bem gerido, 
não houve atualização em relação ao último relatório do movimento, uma vez que o
investimento na Educação Básica pública em relação ao Produto Interno Bruto 
(PIB) não foi divulgado até o fechamento da edição. O último dado, de 4,3%, é 
referente a 2010. Para 2011, o MEC divulgou apenas o percentual do PIB que foi 
investido em todos os níveis de ensino, incluindo o Superior: 5,3%. Apesar do 
crescimento gradual que o Brasil vem apresentando, o investimento do País em 
Educação Básica não supera os 5% da meta para 2010, estabelecida pelo Todos Pela
Educação.
Cabe ressaltar que o Brasil não aparece em boa posição entre os países que fazem
parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
Segundo o relatório Education at Glance 2012, o País está na antepenúltima 
colocação entre 35 países no ranking de investimento anual por estudante do 
Ensino Fundamental ao Ensino Superior.

Para baixar o relatório completo, clique aqui.
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Para baixar a Meta 3 por município, para o 5º e 9º anos, clique aqui.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
06 de março de 2013

FLUXO ESCOLAR DE JOVENS ENTRE 15 E 17 ANOS APRESENTA MELHORA
Fenômeno explica 80% da queda na frequência escolar bruta da faixa etária

 
Fluxo escolar de jovens entre 15 e 17 anos apresenta melhora
  João Bittar/MEC

Mariana Mandelli
A taxa de frequência escolar bruta entre os jovens de 15 a 17 anos caiu de 
85,2%, em 2009, para 83,7%, em 2011, no País, de acordo com a última Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). A queda no indicador, calculado por 
meio da razão entre o número de jovens de 15 a 17 anos matriculados na escola e 
a população total de jovens de 15 a 17 anos, é explicada, em grande parte, por 
uma mudança positiva na Educação Básica pública do Brasil: o fluxo escolar nessa
faixa etária vem melhorando.
Em artigo para o De Olho nas Metas 2012, quinto relatório de monitoramento das 5
Metas do Todos Pela Educação (leia mais aqui), os economistas Marcelo Neri e 
Luis Felipe Batista de Oliveira do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), analisam os dados. “O cenário não chega a ser otimista porque essa faixa
etária (jovens entre 15 e 17 anos) ainda é um mistério para a Educação. É uma 
fase da vida que tanto as famílias, o Estado e os próprios jovens têm 
dificuldade para compreender”, pondera Neri, que é presidente do órgão. “No 
entanto, essa tendência vai além da Pnad e se mantém em 2012. Não é um fenômeno 
isolado”, completa.
A decomposição da taxa em seus diversos fatores explica e corrobora a tendência 
de melhora. A taxa de alunos na etapa correta de ensino entre os jovens acima 
dos 15 anos subiu de 50,9%, em 2009, para 51,6%, em 2011. Quando observado o 
percentual de alunos entre 15 e 17 anos que ainda estavam no Ensino Fundamental 
em 2004, 2009 e 2011, a diminuição também fica evidente: 34,6%, 31,9% e 29,4%, 
respectivamente.
A distorção idade-série, por sua vez, apresenta queda progressiva no percentual 
referente ao Ensino Médio: 42,1% em 2004, 32,9% em 2009 e 29,8% em 2011. Já o 
percentual de jovens com essa etapa de ensino concluída (contados, portanto, 
como jovens que não frequentam a escola) subiu entre os estudantes entre 15 e 
17.
Apesar da tendência positiva, Neri, que também é membro da Comissão Técnica do 
Todos Pela Educação, destaca que o Brasil está “perdendo a guerra” no Ensino 
Médio. Ele afirma que, nas etapas de ensino anteriores, o País vem avançando, 
especialmente com a universalização do acesso no Ensino Fundamental e o 
surgimento de uma agenda forte para a Primeira Infância, com o reforço e as 
discussões sobre a Educação Infantil.
“Dados de outra pesquisa que realizei mostram que 40% dos jovens não estão na 
escola não por causa de trabalho ou por falta de vaga, mas sim porque não 
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consideram a escola interessante”, explica. “Além disso, ainda existe pouca 
literatura sobre essa geração ‘nem nem’, que são os jovens que não trabalham, 
não estudam e não ajudam em casa. Essa situação só ficará mais clara quando 
aprendermos a olhar com o olhar dos jovens.”
Educação Profissional
A crise do Ensino Médio, discutida há anos no Brasil e que ganhou força em 2012 
por conta dos resultados pífios de proficiência apresentados por essa fase de 
ensino no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), para Neri, se 
deve ao fato de que a etapa “tenta fazer muita coisa mas não consegue”. “O 
Ensino Médio não motiva o jovem hoje”, sintetiza. “Nesse contexto, o ensino 
técnico é um caminho e um tipo de abordagem possível.”

Ele afirma que é possível observar uma “onda” de jovens que optam por cursos 
profissionalizantes e técnicos desde 2004 no Brasil. “Ainda temos uma 
mentalidade ‘bacherelesca’ no Brasil, mas o Ensino Profissional vem atraindo 
cada vez mais”, explica. “Ele aparece como uma opção específica para vários 
jovens, como contraponto à generalidade do Ensino Médio regular, para jovens que
não têm quatro anos para cursar uma faculdade, por motivos de tempo ou de 
dinheiro.”

Para baixar o relatório completo, clique aqui.
Para baixar a Meta 3 por município, para o 5º e 9º anos, clique aqui.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
06 de março de 2013

FRACASSO ESCOLAR É MAIS RECORRENTE ENTRE ALUNOS NEGROS
Dados revelam altas taxas de repetência e de evasão entre meninos autodeclarados
pretos

 
Fracasso escolar é mais recorrente entre alunos negros
  João Bittar/MEC

Mariana Mandelli
A porcentagem de alunos negros com mais de dois anos de atraso escolar chega a 
14% no Brasil. Entre alunos brancos, a taxa cai pela metade: 7%. Além disso, 
apenas metade dos estudantes negros, ao atingir o 6º ano do Ensino Fundamental, 
tem a idade correta para o ano em que estuda. Os números estão na Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2011.
Dados como esses mostram que o fracasso escolar – entendido como baixo 
rendimento, repetência, abandono e evasão – atinge de formas diferentes 
estudantes que fazem parte de grupos distintos, quando observados aspectos 
étnico-raciais. Esse é o tema do artigo “Fracasso escolar e desigualdade no 
Ensino Fundamental”, da pesquisadora Paula Louzano, professora da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo (USP). O texto está publicado no relatório
De Olho nas Metas 2012, quinta edição de monitoramento das 5 Metas do Todos Pela
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Educação (leia mais aqui).
A pesquisadora usa também, no artigo, dados dos questionários socioeconômicos da
Prova Brasil 2011, respondidos pelos próprios estudantes. Os números mostram 
que, entre as crianças autodeclaradas pretas, 43% já tiveram algum tipo de 
fracasso escolar – entre as que se dizem brancas, essa taxa é de 27%. Ou seja: 
os alunos pretos abandonam e reprovam com mais frequência do que brancos e 
pardos, independentemente do lugar do País e da escolaridade dos pais.
“A contribuição do estudo é apresentar a raça/cor como uma variável válida, uma 
vez que muitos acreditam que as diferenças nos dados estão ligadas apenas a 
discrepâncias no nível socioeconômico. Os números provam que a raça/cor tem, de 
fato, impacto no desempenho acadêmico”, explica Paula. “Além disso, é 
interessante mostrar que a variável não deve ser considerada somente no Ensino 
Superior”, afirma Paula.
No ano passado, o Brasil ganhou a chamada Lei de Cotas, que reserva 50% das 
vagas das universidades federais para estudantes que cursaram o Ensino Médio na 
rede pública. Metade dessas vagas considera apenas critérios raciais e a outra 
metade analisa ainda a renda familiar do candidato. A raça é autodeclaratória.
“Antes, a discriminação acontecia porque a proporção de negros fora da escola 
era maior. Ou seja, o problema era o acesso. O País conseguiu incluir com a 
universalização do Ensino Fundamental, mas acabamos criando novas formas de 
exclusão, que são o fracasso escolar e o baixo aprendizado, especialmente entre 
os meninos negros”, explica a pesquisadora.
Segundo Paula, não é possível ter respostas objetivas para as explicar as 
diferenças, uma vez que os estudos qualitativos existentes sobre o tema não 
podem ser generalizados. “Ainda precisamos diagnosticar o que ocorre. Algo se dá
durante a experiência escolar desse aluno, seja dentro ou fora da escola, que 
contribui para esses resultados”, explica Paula. “É preciso estudar as relações 
sociais dentro da sala de aula e da escola, além de pesquisarmos as expectativas
que os professores têm sobre seus alunos e como se dá a autoestima dos 
estudantes negros dentro do ambiente escolar.”
Em 2009, um estudo dos pesquisadores Ricardo Madeira, Marcos Rangel e Fernando 
Botelho, do departamento de Economia da Universidade de São Paulo (USP), 
comparou as notas que os professores davam aos seus alunos com as notas obtidas 
pelos estudantes no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo (Saresp), a avaliação anual do governo paulista.

Os dados mostraram que alunos negros e brancos com os mesmos resultados no 
Saresp tinham notas diferentes dadas por seus docentes em sala de aula – as 
notas das crianças brancas eram maiores. Entre meninos e meninas, eram elas que 
apresentavam os melhores desempenhos, de acordo com os professores.
Localização
O artigo de Paula Louzano também mostra as diferenças entre as regiões do 
Brasil. Os dados analisados revelam que meninos pretos residentes no Norte e 
Nordeste, de pais sem o Ensino Fundamental completo, têm 65% de probabilidade de
chegar ao 5º ano tendo repetido um ano ou abandonado a escola no mínimo uma vez.
De acordo com a análise, esse é o grupo mais propenso ao fracasso escolar.
Em contrapartida, no outro extremo, meninas brancas da região Sudeste que têm 
pais com Ensino Médio completo, apresentam a mais baixa probabilidade de 
fracasso escolar avaliada: 10%.
Os dados ainda revelam que ser negro aumenta a probabilidade de fracasso escolar
da criança entre 7 e 19 pontos percentuais, considerando apenas as crianças com 
pais que completaram a Educação Básica.
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Para Paula, o problema deve ser atacado como um todo, criando ações que evitem a
repetência, a evasão e o baixo desempenho independentemente da raça/cor, região 
onde vive e escolaridade da família. “Temos de pensar em políticas para cobater 
o fracasso escolar para todos porque, se a média melhora, também melhora para as
crianças negras, uma vez que o nível de ensino no Brasil é muito baixo para todo
mundo”, reflete.
Políticas
A falta de valorização da cultura negra dentro da escola e na sociedade 
brasileira de forma geral, segundo Paula, pode ser uma possibilidade para 
explicar a maior incidência das situações de fracasso escolar entre os alunos 
negros. Desde 2003, está em vigor no Brasil a Lei 10.639, que inclui no 
currículo oficial das redes de ensino a obrigatoriedade de temáticas referentes 
à história e cultura afro-brasileira. “Nós não valorizamos a diversidade no 
Brasil. Precisamos trabalhar a tolerância”, afirma.
A professora Ione Jovino, pesquisadora do Núcleo de Relações Étnico-Raciais, de 
Gênero e de Sexualidade (NUREGS) da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG), concorda e destaca a necessidade de reforçar políticas educacionais já 
existentes, como aumentar a produção de material didático com a valorização 
desses conteúdos e reforçar a formação continuada dos professores. "O MEC 
(Ministério da Educação), por meio da Secadi (Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão), tinha muitos editais de proposição de 
obras didáticas, cursos de formação e fóruns de discussão. De dois anos para cá,
essas ações diminuíram. É preciso retomá-las”, opina. “Professores e 
funcionários não podem ver como natural situações de preconceito ou achar normal
que um aluno negro vá pior na escola do que um branco.”
Para Ione, existe algo intrínseco à escola que impacta na questão racial. “As 
pesquisas apontam que, mesmo quando igualamos as variáveis de brancos e negros, 
os negros sempre aparecem em piores condições. Existe algo além do 
socioeconômico”, explica. “Negros são massivamente reprovados e realmente 
abandonam mais a escola.Enquanto não combatermos esse preconceito social e 
histórico, as coisas não vão mudar. É preciso fazer as pessoas entenderam que 
existe a necessidade de todos serem tratados igualmente, da mesma forma. Por 
essa razão, denunciar casos de racismo e promover cada vez mais pesquisas que 
tragam o tema à tona são ações importantes.”

Para baixar o relatório, que inclui o artigo de Paula Louzano, clique aqui.

Para baixar a Meta 3 por município, para o 5º e 9º anos, clique aqui.

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
08.04.2013 às 14h 18min
GLERIAN
Ótimas dicas Amaral.
11.03.2013 às 14h 50min
Vinicius Amaral
Prezad@s,
A respeito dos fatores que prejudicam o desempenho dos alunos negros no Brasil, 
recomendo a leitura do livro "Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar - racismo, 
preconceito e discriminação na educação infantil" 
(http://www.editoracontexto.com.br/do-silencio-do-lar-ao-silencio-escolar.html),
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da Doutora em Educação pela USP Eliane Cavalheiro. O livro baseia-se na 
experiência de observações concretas feitas pela autora, e apresenta o enorme 
conjunto de mecanismos que operam na escola para a destruição da autoestima da 
criança negra e que enviam uma mensagem muito clara - a criança negra não é 
bem-vinda nas nossas escolas.
Sem o desmonte desses mecanismos - que são na verdade uma forma de racismo 
institucionalizado - não há possibilidade de melhoria efetiva e sustentável do 
desempenho escolar das nossas crianças negras.
Recomendo também a leitura de "A Ralé Brasileira - Quem É e Como Vive", do 
professor e pesquisador Jessé Souza, para o entendimento dos mecanismos de 
reprodução das classes sociais no Brasil. Entre outros aspectos, o livro explica
porque "meninas brancas da região Sudeste que têm pais com Ensino Médio completo
apresentam a mais baixa probabilidade de fracasso escolar avaliada". Situações 
como essas são facilmente entendidas quando se compreende a importância da 
socialização familiar para o desempenho escolar, assunto magistralmente tratado 
nesse livro.
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
06 de março de 2013

ESTUDO MOSTRA QUE 51,1% DOS ESTUDANTES CONCLUÍRAM O ENSINO MÉDIO NA IDADE 
ADEQUADA
No Ensino Fundamental, 64,9% concluem aos 16 anos, segundo o quinto relatório de
monitoramento das 5 Metas do movimento Todos pela Educação (TPE)

Fonte: Agência Brasil

Pouco mais da metade (51,1%) dos estudantes concluíram o ensino médio em idade 
considerada adequada, aos 19 anos. No ensino fundamental, 64,9% concluem aos 16 
anos, segundo o quinto relatório de monitoramento das 5 Metas do movimento Todos
pela Educação (TPE)* divulgado hoje (6). Anualmente, a entidade divulga estudo 
com os resultados da educação brasileira em relação a metas estipuladas para até
2022. Os resultados não atingiram a meta.
Com base na Constituição e em outros dispositivos legais, o TPE estabeleceu que 
até esse prazo, pelo menos 95% dos jovens brasileiros de 16 anos deverão ter 
completado o ensino fundamental e que 90% ou mais dos jovens brasileiros de 19 
anos deverão ter completado o ensino médio. Os dados divulgados hoje (6) se 
referem a 2011. Para o período, a meta estipulada era 72,9% para o ensino 
fundamental e 53,6% para o ensino médio.
“As idades que consideramos são superiores àquelas que seriam corretas [14 anos 
para o ensino fundamental e 17 para o ensino médio]. Com 19 anos, metade 
concluiu o ensino médio, o fluxo ainda tem muito a melhorar”, diz a 
diretora-executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz.
No ensino fundamental, nove estados atingiram a meta. Mato Grosso superou a 
porcentagem, com 83% dos alunos com 16 anos concluindo essa etapa, enquanto em 
Alagoas 38,9% concluíram na idade adequada e mais 17 estados ficaram abaixo da 
meta. No ensino médio, a maior taxa foi de 69,8%, em Santa Catarina e a menor, 
29,6% no Pará. Nas regiões, apenas o Centro-Oeste (74,3%) atingiu a meta para o 
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ensino fundamental. Para o ensino médio, o Nordeste (41,4%) cumpriu a meta e o 
Centro-Oeste (58,4%) a superou. As demais regiões não cumpriram os números 
estabelecidos.
De acordo com o relatório, “diversos estudos vêm evidenciando o efeito perverso 
de sucessivas repetências na motivação do aluno; quanto mais defasado ele se 
encontra, menor será sua chance de concluir os estudos”. Consta também que para 
que a meta seja cumprida, “problemas como as altas taxas de repetência, a evasão
escolar e a distorção idade-série precisam ser enfrentados pelos sistemas 
públicos de ensino”.
Hoje às 16h, Priscila Cruz e Mozart Neves Ramos, membro do Conselho Nacional da 
Educação (CNE) e do TPE participam de debate pelo portal da EBC.
*Fundado em 2006, o Todos Pela Educação é um movimento da sociedade civil 
brasileira que tem a missão de contribuir para que até 2022, ano do bicentenário
da Independência do Brasil, o país assegure a todas as crianças e jovens o 
direito a educação básica de qualidade.

Desempenho dos alunos do Ensino Médio ficou abaixo do nível adequado, revela 
pesquisa
Os alunos do ensino médio são os que apresentam maior defasagem no aprendizado. 
Menos de um terço, 29,2%, dos estudantes conhecem a língua portuguesa da forma 
adequada ao período de estudo e apenas 10,3% sabem matemática proporcionalmente 
ao ano de ensino. Os dados foram divulgados hoje (6) no relatório De Olho nas 
Metas do movimento Todos pela Educação (TPE).
O estudo é divulgado anualmente pela entidade. Nele, o TPE monitora o 
cumprimento de cinco metas consideras fundamentais: o atendimento escolar à 
população de 4 a 17 anos, a alfabetização na idade correta, o desempenho dos 
alunos nos ensinos fundamental e médio, a conclusão dos estudos e o 
financiamento da educação. Este ano, o desempenho dos estudantes do ensino médio
chamou a atenção por se distanciar da meta considerada adequada pela entidade.
Com base em dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e da Prova 
Brasil de 2011, o TPE constatou a maior defasagem em matemática. No relatório 
divulgado em 2011, com dados de 2009, a porcentagem de estudantes com 
conhecimento adequado ao 3º ano do ensino médio era 11%, inferior à meta de 
14,3%. Neste ano, no entanto, além da redução da porcentagem (10,3%), a 
diferença para a meta do período (2011) aumentou: é de quase 10 pontos 
percentuais (19,6%).
Em português, a meta foi cumprida no último relatório, 28,9% dos estudantes 
tinham o conhecimento adequado e a meta era de 26,3%. Nesse ano, também houve 
piora. A porcentagem de estudantes teve um leve aumento, 29,2%, mas não foi 
suficiente para cumprir a meta para o período, que era de 31,5%.
“No ensino médio observamos um descolamento enorme. Para melhorar essa fase do 
ensino, é preciso melhorar todo o sistema de educação. A defasagem vem desde a 
educação infantil e vai se acentuando.”, explica a diretora executiva do Todos 
pela Educação, Priscila Cruz.
A informação de Priscila pode ser comprovada pelos dados dos anos anteriores de 
ensino. No 5º ano do ensino fundamental, em português, 40% tem o conhecimento 
adequado diante da meta de 42,2%. Já em matemática, a meta de 35,4% foi superada
por 36,3% dos alunos. No 9º ano do ensino fundamental, em português, 27% dos 
estudantes detinham o conhecimento necessário e a meta era de 32%. Em matemática
foram 16,9% para uma meta de 25,4%.
“Diversas pesquisas educacionais comprovam que alunos com maior defasagem tendem
a apresentar desempenho escolar inferior ao dos que se encontram no ano 
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adequado”, informa o relatório. Ainda segundo o estudo, “o problema da defasagem
precisa ser combatido na partida. Ou seja, se os alunos aprendem o que têm 
direito de aprender, diminui a repetência e, consequentemente, a defasagem. Por 
sua vez, alunos que já estão defasados precisam ter acesso a reforço escolar”.
A entidade alerta para a diferença entre as regiões e entre os estados e o 
Distrito Federal. De acordo com Priscila, não se trata de algo recente, pelo 
contrário, foi observado em outros relatórios do TPE, no entanto “observamos 
pouco avanço no sentido de melhorar essa desigualdade. Se quisermos que as 
regiões mais pobres elevem o desempenho em vários setores, precisamos melhorar a
educação. Essa é uma grande preocupação”, diz.
O Rio de Janeiro é o estado com maior índice de alunos com conhecimento adequado
de matemática no terceiro ano (16,6%), enquanto o Acre é a unidade da Federação 
com o menor índice (3%), uma diferença de 13,6 pontos percentuais.
Hoje às 16h, Priscila Cruz e Mozart Neves Ramos, membro do Conselho Nacional da 
Educação (CNE) e do TPE participam de debate pelo portal da EBC.
*Fundado em 2006, o Todos Pela Educação é um movimento da sociedade civil 
brasileira que tem a missão de contribuir para que até 2022, ano do bicentenário
da Independência do Brasil, o país assegure a todas as crianças e jovens o 
direito a educação básica de qualidade.

Brasil tem 3,6 milhões de crianças e jovens fora da escola
No Brasil, 3,6 milhões de crianças e jovens entre 4 e 17 anos estão fora da 
escola. A maioria (2 milhões) tem entre 15 e 17 anos e deveria estar cursando o 
ensino médio. O déficit também é grande entre aqueles com idade entre 4 e 5 anos
(1 milhão), que deveriam estar na educação infantil.
Os dados foram divulgados hoje (6) no relatório De Olho nas Metas, do movimento 
Todos pela Educação (TPE)*. A entidade estabelece que até 2022, 98% ou mais dos 
jovens e crianças entre 4 e 17 anos estejam matriculados e frequentando a 
escola.
Para que essa meta seja cumprida, seria necessário que em 2011, ano referente ao
levantamento, 94,1% dos brasileiros dentro da faixa etária estivessem na escola.
O número atual corresponde a 92%. Em relação aos que ficam de fora, em números 
absolutos, o estudo os compara a toda a população uruguaia (cerca de 3,4 milhões
de pessoas).
De acordo com o relatório, houve melhora no índice, mas ele ainda é 
insuficiente. Alguns estados como Acre, Amazonas e Rondônia com índices pouco 
acima dos 70% em 2000, conseguiram espaço em uma década e tiveram as maiores 
taxas de crescimento de matrículas. Em 2011, o Acre apresenta 88,9% dos jovens e
crianças matriculados, o Amazonas, 88,7% e Rondônia, 86,3%.
Esses estados e mais o Amapá, no entanto, ainda apresentam, em termos 
percentuais, os maiores índices de pessoas nessa faixa etária fora da escola, de
11% a 13% da população de 4 a 17 anos. Em números absolutos, o estado mais rico,
São Paulo, é o onde existe o maior número de jovens e crianças fora das salas de
aula: 575 mil alunos, o que corresponde a 6,6%. Minas vem em segundo lugar, com 
367 mil alunos (8,3%).
As maiores defasagens encontram-se na "entrada", na pré-escola, e na "saída", no
ensino médio, do sistema educacional. "A expansão na oferta de vagas na educação
básica, ocorrida nos últimos anos do século 20 e início do 21, concentrou-se 
principalmente no ensino fundamental. Nas pontas, ou seja, na educação infantil 
e no ensino médio, houve pouco avanço", diz o texto. Na pré-escola, "a cada 
cinco crianças brasileiras entre 4 e 5 anos de idade, uma não encontra vaga. O 
país precisaria criar 1.050.560 vagas para atender todas as crianças nessa faixa
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etária".
"A educação infantil passará a ser obrigatória a partir de 2016 e será o desafio
dos próximos gestores municipais. Os dados não chegam a ser alarmantes, mas são 
preocupantes, existe 1 milhão de crianças para ser incluído no sistema de ensino
em quatro anos", diz a diretora-executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz.
No ensino médio, a taxa de evasão de 2010 foi 10,3%, maior que as dos anos 
iniciais (1,8%) e finais (4,7%) do ensino fundamental. De acordo com dados do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), citados no relatório, 40,3% dos
jovens evadidos deixam o sistema alegando falta de interesse. O mesmo estudo 
mostra que parte considerável dos jovens entre 15 e 17 anos ainda não chegou no 
ensino médio, 31,6% estão no ensino fundamental.
Segundo dados da Pesquisa Mensal de Empregos (PME), em artigo no relatório 
houve, de 2004 a 2012, um avanço de 169% na frequência de cursos de natureza 
profissionalizante por estudantes nessa faixa etária, o que leva a crer que 
alguns desses jovens deixam a escola para se inserir no mercado de trabalho.
Hoje às 16h, Priscila Cruz e Mozart Neves Ramos, membro do Conselho Nacional da 
Educação (CNE) e do TPE participam de debate pelo portal da EBC.
*Fundado em 2006, o Todos Pela Educação é um movimento da sociedade civil 
brasileira que tem a missão de contribuir para que até 2022, ano do bicentenário
da Independência do Brasil, o país assegure a todas as crianças e jovens o 
direito a educação básica de qualidade.
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
06 de março de 2013

ENSINO MÉDIO PIORA: 9 EM 10 ALUNOS DEIXAM ESCOLA SEM SABER MATEMÁTICA
Todos Pela Educação vê currículo inchado e problemas no Ensino Fundamental como 
causas do resultado

Fonte: UOL Educação

A cada dez alunos, apenas um concluiu o terceiro ano do ensino médio com 
conhecimento considerado adequado em matemática em 2011. Os dados são parte do 
relatório anual "De Olho nas Metas" feito pelo movimento Todos Pela Educação e 
divulgado nesta quarta-feira (6). A análise de dados oficiais mostra que o 
ensino médio continua sendo o grande gargalo da educação brasileira.
O ensino médio foi a única etapa a regredir em relação à prova anterior: o 
índice de alunos com desempenho satisfatório em matemática era de 11% em 2009 e 
ficou em 10,3% em 2011. O relatório usou dados da Prova Brasil e do Saeb 
(Sistema de Avaliação da Educação Básica).
No aprendizado de português, o indicador se manteve estável em 29% – ou seja, 
sete de cada dez alunos tiveram desempenho insuficiente.
Para Priscila Cruz, diretora-executiva do Todos Pela Educação, o fracasso do 
ensino médio é fruto da baixa qualidade do aprendizado acumulado no ensino 
fundamental e de problemas na estruturação do currículo de aulas.
"No ensino médio, o aluno já chega com uma defasagem muito grande, por tudo que 
ele não aprendeu nos anos anteriores", afirma.
Problema estrutural
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Em sua opinião, a recuperação do estudante do antigo "colegial" depende de 
mudanças radicais no programa de aulas. "A estrutura curricular do ensino médio 
é muito inchada e fragmentada e o que tem sido feito é só incluir mais 
disciplinas", acrescenta.
Segundo a especialista, essa mudança estrutural depende de investimento na 
formação docente. "Os professores não estão preparados para lidar com o 
estudante real do ensino médio, que vem das mais distintas classes sociais, com 
toda essa defasagem e desestímulo em relação à escola. Os cursos de pedagogia 
são muito genéricos e teóricos, muito distantes dessa realidade".
Enem ainda não teve impacto
A reformulação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que desde 2009 passou a
selecionar estudantes para vagas em universidades públicas por meio do Sisu 
(Sistema de Seleção Unificada) e já servia como critério de seleção para bolsas 
do Prouni (Programa Universidade Para Todos), ainda não promoveu uma mudança no 
ensino médio, como previu o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad.
"O novo Enem se tornou um estímulo para o aluno concluir no ensino médio porque 
abriu perspectivas de entrada na faculdade, mas ainda não induziu nenhuma 
transformação estrutural", afirma Priscila Cruz.
Fundamental
Os números recentes apontam que, nos últimos anos, houve avanços qualidade da 
educação nos primeiros anos do ensino fundamental. No entanto, o desempenho dos 
alunos nas séries seguintes da educação básica não está acompanhando essa 
melhora.
Enquanto no fim do 5° ano do ensino fundamental a taxa de alunos com aprendizado
considerado suficiente em português é de 40% e em matemática de 36,3%, no fim do
fundamental 2, o percentual cai para 27% em português e 16,9% em matemática.
A razão para bom aluno na 5ª série se "perder" até o 9º ano pode estar na 
estrutura curricular. "Os bons resultados alcançados no fundamental 1 não 
encontram um ambiente adequado para prosperar", diz Priscila Cruz, 
diretora-executiva do Todos pela Educação. Para ela, o currículo com muitas 
matérias pode fazer com que o desempenho do aluno se dilua ao longo dos anos 
letivos.
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BRASIL TEM 3,6 MILHÕES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES FORA DA ESCOLA EM 2011
Só no Sudeste há 1,2 milhão de pessoas de 4 a 17 anos que não estão estudando. 
São Paulo é o Estado com mais crianças e adolescentes sem atendimento

Fonte: iG

No Brasil, 92% das crianças e adolescentes de 4 a 17 anos frequentam escolas, ou
seja, outros 3,6 milhões estão sem estudar. Apenas no Sudeste há 1,2 milhão de 
pessoas nessa faixa etária que não vão às aulas. São Paulo, o Estado mais rico 
da federação, tem o maior número absoluto de crianças e adolescentes não 
atendidos, 575 mil.
Os dados foram divulgados pela ONG Todos Pela Educação, que estabeleceu como uma
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das metas para o País ter 98% das pessoas de 4 a 17 anos estudando até 2022. 
Para isso, foram traçadas metas intermediárias que garantam a chegada neste 
porcentual aos poucos, mas em 2011, ano ao qual se refere a pesquisa, nenhuma 
região do Brasil atingiu o patamar desejado. Em 2010, havia 3,8 milhões de 
pessoas nesta faixa etária fora da escola.
Entre os Estados, o único que chegou à meta foi o Piauí - não por coincidência 
um dos mais pobres e, por isso, mais beneficiados pelo incentivo à escolaridade 
por meio de imposição de alta frequência escolar para receber o Bolsa Família. 
Lá a meta para 2011 era chegar a 94,5% de atendimento e foram alcançados 94,8%. 
O próximo Estado mais perto de alcançar a meta foi o Maranhão, com índice 
intermediário previsto de 93,8% e que chegou a 93,4%.
Embora a região Sudeste conte com o maior contingente (1,2 milhão) não atendido,
isso representa o menor percentual (6,9%) do País. Já a região Norte é a que 
mais se destaca negativamente em termos percentuais. Lá, 10,3% das crianças em 
idade escolar (499 mil) não estão matriculadas. A região Centro-Oeste, por outro
lado, tem a menor quantidade de crianças fora da escola (290 mil, ou 8,7% do 
total).
Os 575 mil alunos fora da escola em São Paulo representam 6,6% do total da faixa
etária. Em segundo lugar em números absolutos vem Minas Gerais, que precisaria 
matricular 367 mil alunos, ou seja, 8,3% da população do Estado em idade 
escolar. Em termos percentuais, o destaque negativo fica por conta de quatro 
estados da região Norte: Acre (11,1%), Amapá, (11,3%) Amazonas (11,3%) e 
Rondônia (13,7%).
Por outro lado, os grandes centros urbanos são os que têm maior déficit de 
vagas, de acordo com dados do Censo Demográfico 2010 também registrados pelo 
Todos Pela Educação, principalmente nas duas pontas: pré-escola e ensino médio.
Apenas em São Paulo, o déficit na oferta para crianças de 4 e 5 anos era, em 
2010, de cerca de 41 mil vagas. No Rio de Janeiro, segunda cidade mais populosa 
do País, faltavam 17,9 mil vagas nessa faixa etária em 2011. Já para o ensino 
médio, a capital paulista precisaria criar 74 mil vagas, e a fluminense, 37 mil 
vagas.
Há vagas, mas faltam interessados
Segundo o relatório De Olho nas Metas lançado nesta quarta-feira pelo Todos Pela
Educação, outro problema que faz o País ter tantas pessoas em idade escolar fora
da escola é a evasão no ensino médio . De total de matriculados nesta etapa, 
10,3% desistiram em 2010, enquanto nos anos iniciais do ensino fundamental o 
mesmo índice é de 1,8% e, nos finais, 4,7%.
Problema: Ensino médio é a pior etapa da educação do Brasil
A cada dez estudantes do ensino médio, um abandona o curso sem concluí-lo. 
Trata-se da taxa de evasão mais elevada, para jovens cursando esse nível de 
ensino, entre os países do Mercosul, conforme aponta a Síntese dos Indicadores 
Sociais 2010, elaborada pelo IBGE. A Argentina tem 7% de evasão escolar; 
Uruguai, 6,8%; Chile, 2,9%; Paraguai, 2,3%; e Venezuela, 1,3.
Boa notícia só na zona rural
Considerado grande desafio em relação à ampliação da oferta de educação no 
Brasil, o acesso à escola na área rural teve resultado positivo. Segundo 
levantamento realizado pelo Ipea em 1992, apenas 66,4% das crianças de 7 a 14 
anos da área rural frequentavam o ensino fundamental; em 2005, esse total 
correspondia a 92% da população nessa faixa etária. E, em 2010, a frequência de 
crianças na zona rural alcançava 96,9% no ensino fundamental. 

<COMENTÁRIOS>

Página 17



TODOS PELA EDUCACAO
COMENTÁRIOS
17.10.2013 às 11h 37min
vtoria costa
e muitooooooooooooo grande kk copiei so tres paragrafos
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
06 de março de 2013

NO ENSINO MÉDIO, SÓ 1 EM CADA 10 TEM NÍVEL ADEQUADO EM MATEMÁTICA
Dos seis indicadores que medem padrão de aprendizagem apenas um alcançou a meta 
estabelecida pelo Movimento Todos pela Educação. Língua portuguesa também não 
atinge qualidade esperada

Fonte: O Globo (RJ)

A matemática é, literalmente, um problema na vida da maioria dos estudantes que 
concluem a vida escolar no Brasil. Apenas um em cada dez alunos do 3º ano do 
ensino médio, ou seja, o último antes do ingresso na universidade, teve 
desempenho adequado na disciplina, considerando dados de 2011. Relatório do 
Movimento Todos pela Educação (veja o gráfico), divulgado nesta quarta-feira 
(6), revela que o percentual de 10,3% não só ficou muito abaixo da meta de 19,6%
como piorou em relação aos 11% alcançados em 2009. A situação no 9º ano do 
ensino fundamental também é desanimadora: apenas 16,9% dos estudantes 
apresentaram nível de aprendizagem adequado em matemática, bem menos do que os 
25,4% esperados.
O relatório “De Olho nas Metas” mostra que também estamos a passos lentos em 
relação ao ensino de língua portuguesa. O percentual de estudantes do 3º ano do 
ensino médio que apresentaram aprendizado adequado da disciplina foi de 29,2%, 
abaixo da meta de 31%. Em relação ao ensino fundamental, os percentuais 
registrados entre os alunos do 5º ano e do 9º ano foram respectivamente, de 40% 
e de 27%, ainda aquém da expectativa de 42,2% e 32%.
O quadro é um pouco melhor no início do ensino fundamental. O percentual dos 
alunos da 5ª série com nota adequada em matemática foi de 36,3%, índice superior
à meta de de 35,4%. Em língua portuguesa, o percentual foi de 40% contra a meta 
de 42,2%.
Metas
Os indicadores educacionais sobre o nível de aprendizagem adequado fazem parte 
de uma das cinco metas estabelecidas pelo Todos pela Educação em 2006 - toda 
criança e jovem de 4 a 17 anos na escola; toda criança plenamente alfabetizada 
até os 8 anos; todo aluno com aprendizado adequado ao seu ano; todo jovem com 
ensino médio concluído até os 19 anos; e investimento em educação ampliado e bem
gerido.
As metas devem ser atingidas até 2022, ano do bicenténário da Independência do 
país, mas para verificar se, até lá, os esforços estão surtindo efeito, o 
Movimento - formado por educadores, organizações sociais, empresas, 
especialistas em educação, pesquisadores, empresários e gestores públicos - 
criou metas para serem atingidas anualmente.
“Infelizmente, nossos índices educacionais ainda nos fragilizam quando nos 
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comparamos a outros países, revelando um descompasso histórico que precisa ser 
combatido com ações articuladas e investimento adequado”, diz o texto do 
relatório, que é baseado em dados fornecidos pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão ligado ao Ministério da 
Educação, e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O relatório destaca ainda que o acesso à escola ficou abaixo das expectativas. 
Em todo o país, a conclusão é que 92% das crianças e jovens de 4 a 17 anos estão
estudando, enquanto a expectativa para 2011 era que 94,1% estivessem 
matriculados. O percentual indica que 3 milhões crianças e jovens estão fora da 
escola no Brasil.
Ensino médio: só metade completou
Os indicadores para o cumprimento da meta quatro, que trata da conclusão dos 
ensinos fundamental e médio na idade correta, também não vão bem. Em 2011, 64,9%
dos estudantes de 16 anos haviam completado o ensino fundamental completo, ante 
uma meta de 72,9%. O universo de jovens de 19 com o ensino médio completo, em 
2011, foi de 51,1%, abaixo da expectativa de 53,6%.
O relatório não informa sobre os recursos para a educação, pois os dados sobre 
investimento em educação básica em relação ao PIB em 2011 não haviam sido 
divulgados até a conclusão do estudo. Já a meta que prevê alfabetização de todos
os estudantes até os 8 anos só poderá ser avaliada com detalhes após a 
divulgação dos resultados da Prova ABC, aplicada a 54 mil alunos dos dos 2º e 3º
anos do ensino fundamental em 1.200 escolas públicas e privadas de 600 
municípios do país.

No Rio, mais de 80% dos alunos têm nível insatisfatório em matemática
O estado do Rio também ficou abaixo das metas na maior parte dos indicadores 
incluídos na quinta edição do relatório “De Olho nas Metas”, do Movimento Todos 
pela Educação. Apenas 16,6% dos alunos do 3º ano do ensino médio tiveram 
desempenho adequado em matemática em 2011. O índice é superior à média nacional,
de 10,3%, mas abaixo da meta para o estado, que era de 20,4%. Ainda assim, 
apresentou o melhor resultado entre os estados brasileiros. Já em língua 
portuguesa, esse alunos conseguiram superar a meta de 32,5%, pois 38,1% 
atingiram as expectativas de aprendizagem.
Em relação ao 9º ano do ensino fundamental, as metas não foram alcançadas. Só 
23,4% dos alunos do 9º ano tiveram desempenho adequado em matemática, contra uma
expectativa de que 27,4%. Em português, foram 33,8% com notas adequadas contra 
36,4% da meta.
No 5º ano do ensino fundamental, a situação foi melhor: 48,7% apresentaram 
aprendizado adequado em matemática, índice próximo à meta de 49,1%, e 45% 
estavam com nível esperado em português, acima da expectativa de 40,1%.
O acesso à escola no Rio é melhor que a média nacional: 94% ante 92%. Mas o 
percentual ficou abaixo da meta de 95,5%. Já a conclusão das séries na idade 
correta não têm seguido as expectativas e estão abaixo da média nacional. Em 
2011, 63,9% dos estudantes de 16 anos do Rio tinham concluído o ensino 
fundamental - o índice no país era de 64,9% e a meta para o estado de 75%. E 
apenas 50,3% dos alunos de 19 anos haviam concluído o ensino médio, contra uma 
média nacional de 51,1% e uma meta para o estado de 58,6%.
-------------------------------------------------------------------------------
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QUASE 90% DOS ALUNOS TERMINAM O ENSINO MÉDIO SEM SABER MATEMÁTICA
Estudo do Todos pela Educação mostra que o desempenho dos alunos em matemática 
piorou; em português o nível de aprendizado continua estável

Fonte: Terra

Levantamento divulgado nesta quarta-feira pelo movimento Todos pela Educação 
aponta que apenas 10,1% dos alunos do ensino médio aprendem o suficiente em 
matemática ao concluírem o ensino médio. Os dados analisados a partir do 
desempenho dos alunos na Prova Brasil em 2011 revelam que a situação piorou em 
relação ao ano anterior, quando 11% alcançaram desempenho mínimo na disciplina. 
A meta estabelecida pelo movimento é de 20%.
Em português, o indicador se manteve estável em 29%, para uma meta de 31%. Nos 
anos finais do ensino fundamental (9º ano), 27% dos alunos alcançaram desempenho
adequado em português, para uma meta parcial de 32%. Em matemática, o resultado 
foi de 16,9% para uma meta de 25,4%. Ambos os dados são melhores do que as 
marcas anteriores (26,2% para português e 14,7% para matemática), mas não o 
suficiente para o cumprimento das metas parciais.
Apenas os anos iniciais do fundamental tiveram desempenho menos preocupante, 
segundo o Todos pela Educação. Em português, 40% dos alunos apresentaram 
desempenho adequado (eram 34,2% em 2009), para uma meta de 42%. Em matemática, 
36% dos alunos apresentaram desempenho adequado (eram 32,5% em 2009), superando 
a meta parcial em um ponto percentual.
"Há um gargalo nos anos finais do ensino fundamental. As melhoras que temos 
conseguido nos primeiros anos dessa etapa não estão chegando até os anos 
finais", afirma Priscila Cruz, diretora-executiva do movimento Todos Pela 
Educação.
De acordo com o levantamento, os Estados de Alagoas, Amapá, Pernambuco e Roraima
não conseguiram cumprir a meta de desempenho para nenhuma das etapas da educação
básica. Já Tocantins superou as metas para os anos iniciais e para os finais do 
ensino fundamental, em ambas as disciplinas, e o Amazonas superou as metas dos 
anos iniciais, em ambas as disciplinas, e superou a meta de português nos anos 
finais e no ensino médio.

e:\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\todos pela educacao 
2009-2013\boletim-2013-04-16.txt
************************************************************************
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TODOS PELA EDUCAÇÃO, ABMP E EDITORA SARAIVA LANÇAM LIVRO "JUSTIÇA PELA QUALIDADE
NA EDUCAÇÃO"
Obra reúne artigos de 27 especialistas das áreas do Direito e da Educação
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Todos Pela Educação, ABMP e Editora Saraiva lançam livro 
  Alexandre Ondir/Todos Pela Educação

Do Todos Pela Educação
O Todos Pela Educação, juntamente a Editora Saraiva e a Associação Brasileira de
Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da 
Juventude (ABMP), lançou, no dia 2 de abril, o livro “Justiça pela Qualidade na 
Educação”. A obra apresenta 27 artigos de profissionais do Direito e 
especialistas da área de Educação, unindo os dois universos em textos que 
servirão de suporte na capacitação dos magistrados, promotores de justiça e 
defensores públicos em questões educacionais.
A cerimônia de lançamento ocorreu no Salão Nobre da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP), no Largo São Francisco, durante o Seminário 
Internacional “Justiça pela Qualidade da Educação – Educação para a Qualidade da
Democracia”, promovido pelo movimento em parceria com a Escola Paulista da 
Magistratura (EPM), Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo
(ESMP), Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE), ABMP e a Faculdade de 
Direito da USP.
O evento ainda contou com a participação do relator especial da Organização das 
Nações Unidas (ONU) para o Direito à Educação, Kishore Singh. Acadêmicos e 
autoridades, como o diretor da Faculdade de Direito da USP, Antonio Magalhães 
Gomes Filho, e a secretária Estadual de Justiça e Defesa da Cidadania, Eloisa de
Sousa Arruda, estiveram presentes.
“A obra tem como principal objetivo aproximar o Direito e a Educação, 
incentivando um entrosamento entre essas duas áreas”, explica a 
diretora-executiva do Todos Pela Educação, Priscila Cruz. “O Brasil avançou 
muito no acesso à Educação nas últimas décadas. O foco, agora, é garantir que 
esse direito seja exercido com qualidade.”
O primeiro vice-presidente da ABMP, Richard Pae Kim, destaca que a parceira da 
associação com o Todos pela Educação existe desde 2001. “Temos conseguidos 
avanços na efetividade do direito à Educação. Agora, com esse livro, queremos 
trazer a visão do educador e do operador do Direito sobre os temas, alcançando 
os dois públicos.”, explica (leia entrevista com o Dr. Kim aqui).
Artigos
Os temas dos textos da obra dividem-se em sete partes, abrangendo os mais 
diversos assuntos dentro da área Educacional. São eles: “O direito à Educação e 
o dever de educar”; “Federalismo: autonomia e responsabilidades”; “Financiamento
e orçamento da Educação Básica”; “Gestão escolar”; “Qualidade da Educação 
Básica”; “Educação para a cidadania” e “responsabilidade e controle social”.
Para a professora associada da Faculdade de Direito da USP e coordenadora da 
Cátedra da Unesco de Direito à Educação da mesma instituição, Nina Ranieri, a 
obra pode auxiliar, em níveis práticos, na resolução de questões judiciais na 
Educação. “Acredito que o livro tenha impacto em situações mais concretas, 
fazendo os profissionais do Direito atuarem com Justiça, uma vez que não temos 
conhecimento de outra publicação que concentre o conhecimento das duas áreas 
dessa forma”, explica ela, que assina o artigo “O direito educacional no sistema
jurídico brasileiro”. “É um livro instrutivo, que aborda questões que 
normalmente são judicializadas e que, por isso mesmo, traz a visão jurídica e 
pedagógica sobre os fatos.”
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Segundo Nina, é a ausência de cidadania que ainda impede que a Educação seja 
vista como um direito pelos próprios cidadãos brasileiros. “O que falta é o 
conhecimento do próprio direito, algo que se ensina em casa e na escola, para 
poder ser exigido. Sem o acesso à Educação, isso não existe”, diz.
Os demais autores que assinaram artigos para a obra são: Amaury Patrick Gremaud,
Bernardete Gatti, Bianca Mota de Moraes, Candido Alberto Gomes, Carlos Ângelo de
Meneses Sousa, Carlos Roberto Jamil Cury, Célio da Cunha, Cesar Callegari, 
Eloísa Machado de Almeida, Emerson Cesar da Silva Gomes, Fernando Luiz Abrucio, 
Francisco Aparecido Cordão, Geraldo Caliman, Guiomar Namo de Mello, Hirmínia 
Dorigan de Matos Diniz, Hugo Costa Pessoa, Jacira Câmara, José Francisco Soares,
José Marcelino de Rezende Pinto, José Maurício Conti, José Roberto Rus Perez, 
Luiz Antonio Miguel Ferreiraa, Marcelo Lima de Oliveira, Maria Garcia, Maria 
Helena Guimarães de Castro, Maria Paula Dallari Bucci, Marisa Alves Vilarino, 
Nilma Santos Fontanive, Nina Beatriz Stocco Ranieri, Oscar Vilhena Vieira, 
Raquel Coelho Lenz Cesar, Ricardo Chaves de Rezende Martins, Richard Pae Kim, 
Ruben Klein e Salomão Barros Ximenes.

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
17.04.2013 às 08h 10min
Regina Caux
Excelente contribuição ao cenário educacional brasileiro. Parabéns a todos pela 
iniciativa e realização. 

Avante o movimento "Todos Pela Educação".
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"A BUSCA PELA QUALIDADE DO ENSINO PASSA PELA VONTADE POLÍTICA"
Para Richard Pae Kim. da ABMP, a legislação brasileira não é obedecida na área 
de Educação

 

  Alexandre Ondir/Todos Pela Educação

Do Todos Pela Educação
O Brasil tem uma vasta legislação quando o assunto é Educação. Há leis que 
garantem a formação do professor, o acesso à matrícula e ao número de 
disciplinas que os alunos da Educação Básica encontram em sala de aula. No 
entanto, para o primeiro vice-presidente da Associação Brasileira de 
Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da 
Juventude (ABMP), Richard Pae Kim, é necessário o estabelecimento de mecanismos 
que evidenciem de forma objetiva os deveres do poder público quando o assunto é 
a garantia do direito à Educação das crianças e jovens brasileiros.
Pae Kim é um dos autores do livro “Justiça pela Qualidade na Educação”, projeto 
que une o Todos Pela Educação, a Editora Saraiva e a ABMP. A obra foi lançada no
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dia 2 de abril (leia mais sobre o lançamento aqui). “O livro traz a visão do 
educador e dos operadores do direito num mesmo exemplar, visando as duas áreas”,
afirma ele.
Autor do artigo “Responsabilidades públicas, controles e exigibilidade do 
direito a uma Educação de qualidade”, em parceria com José Roberto Rus Perez, 
professor da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Pae Kim concedeu a seguinte entrevista ao site do Todos Pela 
Educação.

De que forma o livro pode contribuir para efetivar a qualidade da Educação?
A obra pode orientar os operadores do Direito a tomar melhores decisões no 
âmbito da Educação, já que estarão mais informados. Por outro lado, os 
especialistas em Educação e educadores de forma geral podem, com a leitura do 
livro, entender como funciona o sistema judiciário e de que modo os processos se
dão sob a óptica jurídica.
Na sua opinião, falta preparo dos operadores do Direito em municípios muito 
pequenos para lidar com as questões educacionais, uma vez que sabemos que há 
dificuldades técnicas e de capacitação?
Não creio que as deficiências sejam apenas das cidades pequenas. O problema é 
nacional. Está nos municípios, nos estados, na União. Todos são responsáveis. É 
um problema presente no pacto federativo. Os estados e o governo federal devem 
apoiar os municípios, técnica e financeiramente, para eles vencerem a falta de 
estrutura.
Como se daria esse apoio?
Não dá para esperar que um município pequeno ou mesmo um médio, de 50 mil 
habitantes, dê conta disso. É necessário que os órgãos da União auxiliem no 
processo e na capacitação dos operadores do direito. Nesse ponto, o livro é 
importante para buscar mudanças. Precisamos de um sistema real de cooperação 
entre os entes federados.
O Brasil tem uma vasta legislação em Educação, tendo como principal destaque a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996. As leis que temos
hoje são suficientes? 
Embora tenhamos inúmeras leis no Brasil, elas não têm sido cumpridas como 
deveriam. Normalmente, enquadra-se um gestor que não cumpriu suas obrigações em 
leis como a de responsabilidade dos prefeitos, a de responsabilidade fiscal e a 
de improbidade administrativa.

Temos uma boa Constituição e uma LDB com inúmeros princípios. Ou seja, a noção 
existe e nosso sistema legislativo é bom para reconhecer os fins. No entanto, 
faltam mecanismos que mostrem a eficiência dos processos e das decisões. É 
preciso delimitar estratégias para mudanças. Mas, enquanto a Educação não foi 
prioridade, isso não vai acontecer. A busca pela qualidade da Educação passa por
vontade política.
É necessária a aprovação da Lei de Responsabilidade Educacional?
A Lei de Responsabilidade Educacional deveria ser aprovada. Existe a necessidade
de mecanismos de avaliação e retificação dos equívocos das gestões. A União, os 
estados e os municípios precisam identificar e retificar os equívocos de gestões
anteriores. Os órgãos estatais devem apoiar o processo, estabelecendo sanções 
claras que devem incluir, por exemplo, a inelegibilidade de políticos que 
provocaram danos ao patrimônio público da Educação. As obrigações devem estar 
calaras, assim como as competências do poder público no que tangem à garantia do
direito à Educação de qualidade.
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-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
04 de abril de 2013

EDUCAÇÃO INTEGRAL NÃO É APENAS AMPLIAÇÃO DE JORNADA
Fundação Itaú Social e Unicef revelam que não há fórmula pronta para a 
modalidade

 
Educação Integral não é apenas ampliação de jornada
  João Bittar/MEC

Não há modelo pronto para ampliar a jornada da escola com qualidade. É o que 
mostra a publicação “Percursos da Educação Integral – em busca da qualidade e da
equidade”, lançado neste mês. A obra detalha a experiência pedagógica de 20 
redes públicas de ensino que desenvolvem ações de educação integral no Brasil.
O estudo é fruto de uma parceria entre a Fundação Itaú Social e o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef) e conta com a coordenação técnica do 
Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec).
“O conceito de Educação Integral que responde às demandas sociais deve trazer a 
perspectiva da escola, família e sociedade a favor das novas gerações. A 
centralidade de todo o trabalho é a criança, o jovem”, resume Isabel Santana, 
gerente da Fundação Itaú Social.
A pesquisa explora as situações de escolas do Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis
(SC), Belo Horizonte (MG), Santa Bárbara d’Oeste (SP), Sobral (CE), Piraí (RJ), 
Mesquita (RJ), Canela (RS), Campo Grande (MS), Santos (SP), Manaus (AM), Betim 
(MG), Eusébio (CE), Maracanaú (CE), Novo Hamburgo (RS), Piraí (RJ), Apucarana 
(PR), Russas (CE) e Maringá (PR).
Entre os modelos estudados em profundidade, o trabalho ressalta a importância de
se conhecer bem o território de atuação, com o objetivo de conectar os saberes 
locais e comunitários com o universo da escola. Além disso, revela que é preciso
muita reflexão, por parte da equipe docente e dos gestores das unidades 
escolares, sobre as metodologias de ensino, a reorganização dos tempos e 
espaços, para que os estudantes e a utilização das ferramentas tecnológicas 
disponíveis façam sentido. Para tanto, o apoio técnico da secretaria de 
Educação, com ações de formação continuada de professores, contando, se 
possível, com parcerias com as universidades, são fundamentais.
Os desafios, portanto, são enormes, destaca Isabel. “Um deles é consolidar o 
conceito de Educação Integral de forma ampla. Não é só na escola que ela ocorre 
– pensar assim é limitador. Além disso, temos, na tarefa de ampliação da 
jornada, dificuldades como as questões de infraestrutura, equipamento público. 
Alguns gestores acham que é só duplicar tudo, o que não é a realidade”, explica 
ela. “Cada cidade deve estruturar seu próprio plano e contemplar um diagnóstico 
da situação e das demandas da rede.”
Isabel destaca que um mesmo município, por exemplo, pode ter diversas 
modalidades de Educação Integral. Ou seja, as possibilidades para uma mesma rede
são diversas. “Isso pode ser realizado por meio de parcerias com organizações 
não governamentais, que, por sua vez, devem se preparar educacionalmente para 
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efetivar as práticas pedagógicas dessa modalidade de ensino”, explica Isabel. “A
ampliação dos conteúdos e o desenvolvimento humano do aluno são o foco.”
Avaliação
O estudo da Fundação Itaú Social também mostra a importância do monitoramento e 
da avaliação dos programas de Educação Integral. Os modelos explorados indicam 
que existe uma variedade de estruturas possíveis para uma avaliação da 
modalidade e a rede de ensino deve escolher aquela que melhor se adequa à 
própria realidade.
“Os resultados das avaliações de impacto que temos hoje já revelam que a 
ampliação do tempo traz melhoria na aprendizagem das disciplinas formais. Na 
rede de Belo Horizonte isso é claro: as crianças que estudam em escolas 
integrais apresentam notas maiores em matemática e português”, diz Isabel. “No 
entanto, devemos lembrar que não é só aumentar a jornada e esperar a melhora do 
desempenho. Deve ser feito um uso adequado do tempo extra.”
Premiação
Além do lançamento do estudo e da realização de um seminário, a fundação 
anunciou também a 10ª Edição do Prêmio Itaú-Unicef. O período de inscrições 
acaba às 23h59 do dia 31 de maio. Podem ser inscritos projetos de organizações 
sem fins lucrativos da sociedade civil, constituídas e com sede no território 
nacional. Os prêmios são em dinheiro.
“O prêmio mostra a importância do investimento social privado para manter 
trabalhos contínuos e a longo prazo, além de reforçar a relação desse 
investimento com as políticas públicas e a parceria com diferentes setores e 
esforços da sociedade civil”, destaca Isabel Santana. “Isso é fundamental porque
a Educação precisa de tempo para mostrar resultados.”
Para ler o regulamento, clique aqui.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
15 de abril de 2013

O OLHAR ATRAVÉS DA LENTE
Alunos conhecem de perto a vida do trabalhador rural, enquanto desenvolvem 
habilidades na arte fotográfica

 
O olhar através da lente 
  Fundação Victor Civita/Divulgação

Pricilla Honorato
Entre dois mundos aparentemente distintos - uma turma de jovens estudantes e um 
grupo de trabalhadores que encontram na terra o seu sustento diário - está uma 
lente de câmera fotográfica. Antes separados por espaços e perspectivas 
diferentes, estudantes rompem pré-conceitos e captam nuances da vida na roça por
meio de cliques.

Foi essa a proposta criada pela professora de Ensino Fundamental Vera Cristina 
Terrabuio Lucato para trabalhar Artes no 9° ano da E.M.E.F.E.I. Oscar Novakoski.
“Muitos alunos acham que a arte se limita a pinturas caras. Mas eu digo a eles 
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que tudo é arte, até mesmo as roupas que vestem. Eu queria que a arte os 
estimulasse a ver o mundo diferente”, explica a educadora.
A falta de contato com a fotografia como arte e o menosprezo pelo trabalho no 
campo por parte dos alunos fizeram brotar a inquietação em Vera. O desconforto 
resultou em um projeto com revelações para todos os envolvidos. A maior riqueza 
foi, segundo a própria docente, a valorização do trabalhador rural enquanto 
elemento essencial para o desenvolvimento da pequena Dois Córregos, cidade natal
da professora e onde ela leciona. “Muitos alunos eram muito preconceituosos. 
Quebrar esses paradigmas foi o principal que conseguimos.”
O projeto, batizado de “Revelando Riquezas”, foi um dos ganhadores do Prêmio 
Educador Nota 10 2012 da Fundação Victor Civita (leia mais sobre o prêmio aqui).
“Conhece-te a ti mesmo”
O nascimento do projeto “Revelando Riquezas” não surgiu de repente, como um 
“clique”, mas sim da observação acurada, por parte da docente, do cotidiano em 
que os alunos se encontravam. Além da inquietação de trabalhar a fotografia com 
um viés mais artístico - diferente de tudo que a professora fizera em sua 
carreira até então -, Vera revela que havia uma grande preocupação em adaptar o 
conteúdo do currículo de Artes para 9º ano, cujo centro é o ensino da arte da 
fotografia, com a realidade circundante dos alunos. “Eu queria um tema que 
mudasse a vida deles, que tivesse a ver com suas realidades”, revela a docente.
O assunto eleito foi o trabalhador rural. Mas a decisão só chegou após 
discussões com os alunos das duas turmas da professora: uma formada por alunos 
da cidade e, a outra, por alunos do campo. Embora o trabalhador rural seja 
essencial na base produtora e, consequentemente, na realidade social e econômica
da cidade, Vera comenta que havia um olhar estereotipado de parte de seu alunado
em relação às atividades e à vida dessas pessoas. “De uma forma ou de outra, o 
caipira é retratado na televisão como alguém que só sabe fazer aquilo. Ele é 
desvalorizado”, resume a educadora.
Acreditando que o ensino da arte visa o desenvolvimento da reflexão, da 
curiosidade, da intuição, da percepção e da imaginação – ou seja, é um exercício
crítico –, Vera destaca que, ao questionar os alunos sobre suas visões sobre o 
trabalhador rural, ela percebeu que havia uma espécie de desprezo em relação ao 
trabalho no campo. “Sobre o trabalhador rural, eles diziam que era um homem do 
campo que não gostava daquilo que fazia. Que só fazia para poder sobreviver, a 
maioria não queria seguir este caminho”, relembra. Era a hora, portanto, de 
desconstruir esses modelos prontos que habitavam a imaginação dos jovens.
Mãos às obras
Para preparar os alunos para a produção prática, a professora conta que foi 
realizado um trabalho de pesquisa com alguns dos mais importantes artistas 
plásticos que desenvolveram o tema do trabalhador rural em suas obras. Os 
estudantes pesquisaram, discutiram e apresentaram em sala, as obras de 
Jean-Baptiste Debret, José Ferraz de Almeida Junior e Candido Portinari, e 
também do fotógrafo Sebastião Salgado.
As apresentações em sala consistiam não apenas na exposição de obras dos 
artistas, como também em análises mais profundas das obras preferidas pelo 
grupo. Durante a apresentação de suas pesquisas, segundo Vera, os alunos se 
aprofundaram em temas como: a relação do homem com a terra e o trabalho 
representado nas obras “Café”, “O lavrador de café” e “Retirantes”, de Cândido 
Portinari; a vida e o trabalho dos escravos representados nas telas “Negros 
serradores de tábua”, “Vendedores de capim e leite” e “Moinho de açúcar”, de 
Jean-Baptiste Debret, e a relação do trabalho do homem simples com a terra, 
representada nas obras “Caipira picando fumo”, “Amolação Interrompida” e 
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“Pescando”, de José Ferraz de Almeida Junior.
Para criar a ponte entre os períodos retratados nas obras de arte e a 
atualidade, os alunos trabalharam com as fotos do mineiro Sebastião Salgado, 
premiado fotojornalista da contemporaneidade e famoso por retratar a realidade 
de trabalhadores do interior do Brasil. “As turmas refletiram com clareza sobre 
as dificuldades retratadas pelos artistas dentro do seu tempo, fizeram 
comparações e evidenciaram a realidade da época”, conta Vera.
A verdadeira riqueza
Depois de expostos à história da fotografia e à utilização adequada dos recursos
de uma máquina fotográfica (explorando aspectos como o foco, a luz, o 
enquadramento, a sombra, o flash e o fundo), os estudantes seguiram para uma 
oficina fotográfica realizada por Vera, onde puderam colocar em prática o 
conhecimento teórico . Na oficina, os alunos tiveram que ir a campo em duplas 
para fotografar, um deveria criticar a produção do outro e apontar melhorias. A 
atividade ocorreu em uma das edições da “Feirinha do Agricultor”, realizada às 
sextas-feiras, onde são comercializados artigos cultivados pelos trabalhadores 
rurais. “Quando você dá uma aula comum teórica você pensa: Será que eles me 
entenderam de verdade? Com as aulas práticas você vê a assimilação”, afirma a 
docente. Por influência do trabalho de Salgado, foi definido que as fotografias 
seriam em preto e branco.

Após o término dessa etapa de preparação, era chegada a hora da produção 
independente dos alunos. Vera conta que deixou os estudantes livres para 
fotografar onde se sentissem à vontade, desde que eles retratassem de alguma 
forma o trabalhador rural.
Hortas, sítios, granjas e plantações foram o cenário onde as lentes das máquinas
encontraram seus modelos e eternizaram os pés e mãos calejados em contato com a 
terra, a enxada ferindo a cana, os alimentos do campo, a colheita e tantos 
outros detalhes da vida do homem e da mulher do campo, só perceptíveis, na maior
parte das vezes, na contemplação das fotografias. “Essa foi a etapa de que eles 
mais gostaram. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Algumas fotos marcaram 
as apresentações, pois foram mostradas com as impressões deles – muitas das 
quais quase poéticas”, comenta a professora.
Além da beleza das fotografias, para Vera, o exercício revelou algo que não 
podia ser mensurado. Uma riqueza inefável. “O maior destaque foi a consciência 
alcançada pelos alunos em relação ao trabalhador rural, as dificuldades 
enfrentadas, a pouca valorização e o amor pelo trabalho no campo, reveladas não 
somente nas fotos, mas nas conversas surgidas do contato promovido pelas 
visitas”, explica a professora.
Exposição
Alguns aspectos do projeto foram construídos durante o andamento das atividades.
Um deles foi a exposição pública das fotos tiradas pelos alunos. Inicialmente, a
ideia era que a série de fotos fosse exposta em classe. Mas, diante da qualidade
das fotos e do tema retratado, eles questionaram: por que não homenagear os 
trabalhadores rurais com uma exposição para toda a comunidade? Após a 
arrecadação de fundos entre os próprios estudantes, um painel foi montado em um 
supermercado da cidade e, ali, um grande número de pessoas pôde contemplá-las. 
“Elas se viram retratadas trabalhando e se sentiram valorizadas”, explica Vera.
Para a educadora, o “Revelando Riquezas” perpassou e ultrapassou os estudantes. 
“O projeto não se limitou à sala de aula. Envolveu a família, a história dos 
alunos, assim como a minha própria história. A maior riqueza, para mim, foi ver 
aquele aprendizado ocorrendo durante todo o tempo.”
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Pintando a própria história
“Lembro quando minha professora do 1º ano entrava na sala tocando uma 
vitrolinha. Ela era tão carinhosa com a gente”, recorda-se Vera, enquanto pensa 
sobre os primeiros momentos em sua vida escolar, onde surgiu a vontade de 
ensinar.
Nascida e criada no interior de São Paulo, na pequena Dois Córregos, de 25 mil 
habitantes, Vera conta que, para ser professora, foram necessárias muita 
determinação e vontade de estudar. Durante a adolescência, a hoje educadora 
prestou vestibulinho para o antigo Centro Específico de Formação e 
Aperfeiçoamento do Magistério (Cefam) e deixou de trabalhar na área rural para 
estudar em período integral. “Eu venho de família bem humilde. Chegou um momento
em que ou eu ia estudar ou ia trabalhar”, relembra.
A menina, que quando criança brincava de escolinha com os amigos, formou-se no 
magistério e seguiu para um período de grande importância em sua vida acadêmica,
quando lecionou para crianças com deficiência. “Trabalhei 10 anos na Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) da minha cidade. Eram crianças com 
distúrbio de comportamento e aprendizado. Esse período me proporcionou a 
possibilidade de continuar a estudar. Como toda jovem eu sonhava em cursar uma 
faculdade” e completa “prestei Educação Artística e passei em 3º lugar. Fiquei 
muito feliz. Eu me formei na Faculdade de Artes da Unesp em 2002”, conta.
Sobre a carreira na docência, a professora sublinha a importância da função e 
sua desvalorização. “De norte a sul do país, nós vemos que os professores 
precisam ser valorizados. Na escola, nós somos pai, mãe e psicólogo, suprimos o 
que não há dentro de casa”, afirma.
Para Vera, optar pelas artes foi algo natural. “Sempre gostei de desenhar e 
pintar. Era eu quem pintava os painéis de atividades na APAE. Quando pensei em 
fazer faculdade, optei por aquilo de que gostava”, diz.
Depois de atuar junto à rede municipal e estadual, a professora pondera que, na 
era do visual e dos dispositivos digitais, ensinar artes para adolescentes é 
estimulante e difícil ao mesmo tempo. “O maior contato deles com arte é através 
da TV. Mas a televisão vem com uma ideia pronta, você não participa da 
construção. Os conceitos já vêm prontos. É importante quebrar esses paradigmas. 
Pela arte, eles podem ver o mundo de modo diferente”, afirma a professora.

Clique aqui para ver um vídeo do projeto da professora. 
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
03 de abril de 2013

MP DA ALFABETIZAÇÃO AGUARDA SANÇÃO PRESIDENCIAL
Investimento do governo federal é de quase R$ 3 bilhões

 
MP da Alfabetização aguarda sanção presidencial
  João Bittar/MEC

Aprovado no último dia 26 de março, o texto da Medida Provisória (MP) 586/12, 
que dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União aos entes federados 
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signatários do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, aguarda sanção 
da Presidência da República. O prazo se encerra no próximo dia 10 de abril, 
quarta-feira.
A MP foi aprovada na mesma forma em que foi aprovada pela Câmara (Projeto de Lei
de Conversão (PLV) 2/13) – ou seja, com a emenda 44, da deputada Professora 
Dorinha (DEM/TO), que determina que todas as metas do pacto sejam cumpridas até 
o fim do ano de 2022.
O pacto, lançado no ano passado pelo governo federal, tem como principal 
objetivo promover a alfabetização dos estudantes até os 8 anos de idade, ao 
final do 3º ano do Ensino Fundamental da Educação Básica pública. O 
acompanhamento será feito por meio de avaliações periódicas do desempenho dos 
alunos (clique aqui para saber mais sobre o pacto). Ao todo, serão beneficiados 
com as ações do pacto cerca de 8 milhões de estudantes da rede pública do País.
O investimento do governo federal é de quase R$ 3 bilhões – o pacto será 
implementado com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), do Ministério da Educação (MEC). Profissionais envolvidos nas ações 
receberão bolsas. Segundo a União, o ministério já realizou 5.270 convênios com 
municípios até agora.
Discussão
A votação foi marcada pela polêmica em relação à idade para a alfabetização 
plena das crianças. Durante a sessão, alguns senadores defenderam como meta o 
primeiro ano do Ensino Fundamental – ou seja, aos 6 anos. Outros, o segundo ano 
(crianças de 7 anos, em média). O senador Alvaro Dias (PSDB-PR), por exemplo, 
apresentou uma emenda que fixava os 6 anos como idade-limite para a criança ser 
alfabetizada. No entanto, ela foi rejeitada por 38 votos a 24.

Outros senadores que propuseram “metas mais ambiciosa” foram Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDB-SP), Cristovam Buarque (PDT-DF), Lúcia Vânia (PSDB-GO), Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB), José Agripino (DEM-RN), Roberto Requião (PMDB-PR), Cyro 
Miranda (PSDB-GO) e Randolfe Rodrigues (PSOL-AP).
Diagnóstico
Segundo o MEC, com base nos dados do Censo 2010, a média de crianças não 
alfabetizadas aos 8 anos no País é de 15,2%. No entanto, os índices variam entre
os Estados. Por exemplo, enquanto o Paraná tem 4,9%, Alagoas atinge 35%.
A Prova ABC (Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetização), uma 
parceria do Todos Pela Educação com o Instituto Paulo Montenegro/Ibope, Fundação
Cesgranrio e Inep, mostrou em 2011 que apenas metade das crianças que concluíram
o 3º ano (2ª série) aprenderam o que era esperado no período. Em leitura, a 
porcentagem exata é de 56,1% e, em matemática, de 42,8%. Também houve grande 
variação entre as regiões brasileiras e entre as redes particular e pública de 
ensino. A avaliação foi aplicada em 6 mil escolas em todas as capitais. Os 
resultados da nova edição da Prova ABC serão divulgados em maio.
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
10 de abril de 2013

MEC VAI LANÇAR PROGRAMA PARA INCENTIVAR FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA ÁREA DE 
EXATAS
Segundo ministro, proposta, ainda em construção, prevê parceria com 
universidades e também a oferta de bolsas de auxílio
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Fonte: Agência Brasil

Preocupado com a baixa procura por cursos superiores de licenciatura em física, 
química, matemática e biologia, o Ministério da Educação (MEC) elabora um 
programa para, desde o ensino médio, atrair para essas áreas os estudantes que 
querem ser professores. A proposta, ainda em construção, prevê parceria com 
universidades e também a oferta de bolsas de auxílio, disse hoje (10) o ministro
da Educação, Aloizio Mercadante.
“É preciso estimular a vocação de professor. Temos o problema salarial, de 
carreira, mas há também o problema de despertar o interesse pela educação desde 
cedo e valorizar quem tem esse interesse. Precisamos estimular as ciências 
exatas, a demanda por ensino superior nessas áreas é muito baixa”, disse o 
ministro, ao participar de audiência na Comissão de Educação da Câmara dos 
Deputados.
De acordo com Mercadante, a proposta vai incluir várias estratégias para 
alcançar o objetivo de formar mais professores para o ensino das ciências 
exatas. “Vamos fazer um programa para estimular desde o ensino médio, com bolsa,
com parceria com as universidades, com laboratório, com cientista para dar 
palestras”.
O ministro citou como exemplo da falta de interesse dos estudantes pelo 
magistério na área de exatas a baixa a procura por esses cursos na última edição
do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), por meio do qual instituições públicas 
de educação superior oferecem vagas a participantes do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem).
Dados do relatório Escassez de Professores no Ensino Médio: Soluções Estruturais
e Emergenciais, do Conselho Nacional de Educação (CNE), de 2007, apontam que as 
áreas mais carentes de professores eram as de física e química, seguidas das de 
matemática e biologia.
Mercadante adiantou ainda que o ministério estuda lançar um grande edital de 
cultura nas escolas públicas e também a criação de uma universidade das artes 
para aulas de música, cinema, teatro, dança e poesia. Essas ações deverão ser 
feitas em parceria com o Ministério da Cultura.

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
15.04.2013 às 12h 20min
Gustavo
Programas como este são sempre ótimas iniciativas! Parabéns!
Sou formado em Licenciatura em Física e não atuo; tenho grande interesse pela 
profissão. Sempre pensei ser esta minha verdadeira vocação, pesquisa em sala de 
aula e docência. Porém com a necessidade de ministrar mais de 40 horas semanais,
em várias escolas, diferentes cidades, com "uma hora-aula" de "aproximadamente" 
nove reais e cinquenta e dois centavos!

Realmente este programa terá que ser convincente para atrair jovens para esta 
carreira.
Boa sorte!
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
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12 de abril de 2013

HADDAD ACABA COM PROVA DE KASSAB QUE AVALIAVA ESCOLAS
Prefeitura abre mão de exame anual feito desde 2007 e passará a usar avaliação 
federal, realizada a cada dois anos

Fonte: Folha de S.Paulo (SP)

A gestão do prefeito Fernando Haddad (PT) decidiu acabar com uma prova aplicada 
aos Alunos da rede municipal desde 2007 -exame criado na gestão do seu 
antecessor, Gilberto Kassab (PSD).
Para a prefeitura, a Prova São Paulo não precisa mais ser feita porque a 
qualidade do Ensino fundamental pode ser acompanhada por meio de outra avaliação
do governo federal, a Prova Brasil.
As duas avaliações buscam medir a qualidade da rede pública, mas há diferenças. 
O exame do governo federal, de 2005, é aplicado a cada dois anos. O municipal 
era anual.
A extinção do exame municipal vinha sendo analisada pela gestão Haddad desde o 
início deste ano. Em 2013 não haverá mais a prova.
 
Acesso à integra
O Grupo Folha não autoriza a publicação na íntegra do conteúdo produzido pelo 
jornal Folha de S.Paulo
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
14 de abril de 2013

MEC QUER RESERVAR R$ 500 MILHÕES A ESCOLAS E PROFESSORES QUE BATEREM META DE 
ENSINO
Ministro falou sobre valor, mas detalhes do incentivo ainda são avaliados

Fonte: R7

O MEC (Ministério da Educação) pretende reservar R$ 500 milhões como prêmio aos 
Professores e às Escolas que baterem as metas de Ensino que constam no Pnaic 
(Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa). A afirmação foi feita pelo 
ministro da pasta, Aloizio Mercadante, durante almoço com empresários nesta 
semana.
Segundo o MEC, ainda não há mais detalhes sobre os critérios de premiação, uma 
vez que o pacto ainda é desenhado, mas a ideia geral da premiação é incentivar 
Escolas de Ensino básico a educarem mais e melhor.
No encontro com os empresários do Lide (Grupo de Líderes Empresariais), 
Mercadante falou sobre os esforços do governo para universalizar o Ensino das 
crianças entre seis e oito anos, além dos desafios de aumentar a qualidade das 
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aulas. Hoje, 15% das crianças brasileiras não conseguem ler, escrever ou fazer 
contas aos oito anos. Do lado dos Docentes, o piso salarial é considerado baixo.
O prêmio a Professores e Escolas não é o único incentivo do MEC nas salas de 
aula. Segundo o ministro, o governo federal dá 50% a mais de Bolsa Família 
àqueles que colocarem seus filhos na Escola.
Contudo, o sistema de Ensino infantil é ancorado pela velocidade da construção 
de Creches. A demora para se erguer uma Escola é um dos principais fatores que 
dificultam a universalização da Educação.
Segundo Mercadante, o governo busca acelerar a construção de Escolas por meio de
Creches pré-moldadas, uma vez que a fase da construção pode levar até um ano e 
meio. As licitações das obras em si, lembra ele, levam cerca de seis meses.
— Temos 5.688 Creches em construção atualmente e mais de três mil ainda na 
espera.
Ao lado da alta demanda por Escolas em relação ao tempo necessário para se 
ampliar a oferta, o governo ainda briga com a falta de Professores e de 
profissionais capacitados. A carência de profissional na área faz com que o 
governo fique longe de oferecer Escola integral a todos na rede pública.
Para o ministro, um dos problemas está na remuneração do Educador.
— Estamos longe de pagar bons salários. Só com o aumento do piso, muitos 
municípios não conseguem acompanhar. Em segundo lugar, nós precisamos de Escola 
em tempo integral.
Por conta dos salários, os profissionais buscam carreiras cujas áreas remuneram 
melhor, explica o ministro.
Apesar dos desafios na Educação básica, o MEC prevê um salto significativo na 
Escolarização do País.
Para o governo, a obrigatoriedade de matrícula de crianças a partir dos quatro 
anos até 2016 vai ampliar processo de Escolarização.
Em audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados na 
quarta-feira (10), Mercadante disse que o País passou de 9,4% das crianças nas 
Creches para 23,6% nos últimos 13 anos.
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
11 de abril de 2013

APOSTA DO GOVERNO PARA ENSINO MÉDIO É GERENCIADA POR INSTITUTOS
Apenas Instituto Unibanco coordena gestão em escolas onde estudam 25% dos alunos
da etapa. Outro gigante, Ayrton Senna, estreia este ano no Ensino Médio Inovador

Fonte: iG

Iniciado em 2009 e lembrado a cada vez que se fala em mudanças no currículo o 
programa Ensino Médio Inovador é a principal ação do governo federal em parceria
com as secretarias estaduais de Educação para melhorar a etapa de ensino. O 
programa consiste em repasses diretos às escolas que mantiverem os alunos por 
duas horas a mais e desenvolvam atividades que atendam aos anseios específicos 
de cada comunidade. Na prática, na falta de um projeto modelo a seguir, as 
secretarias de Educação que aderiram têm repassado a ONGS o gerenciamento do 
programa.
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O caso mais amplo é do Instituto Unibanco, que atenderá indiretamente a um em 
cada quatro estudantes do ensino médio em todo o País nos próximos três anos. O 
projeto Jovem de Futuro, testado em 45 escolas entre 2007 e 2011 foi adotado a 
partir do ano passado pelas redes estaduais de cinco estados para que, até 2016,
atue em todas as 2.520 instituições de ensino médio que atendem 2 milhões de 
jovens em Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e Piauí.
Em cada uma dessas escolas uma verba de R$ 100 por aluno será destinada por ano 
à instituição. A escola Liceu do Conjunto, em Fortaleza, no Ceará, está entre as
que começaram em 2012 e tem investido em projetos multidisciplinares. “No ano 
passado fizemos um trabalho chamado As Sete Maravilhas do Ceará e os alunos se 
envolveram muito por se tratar de coisas próximas”, comemora a diretora Maria do
Socorro Nogueira de Paula.
Segundo ela, o dinheiro tem sido muito importante e servido para diferentes 
pendências dentro da instituição que incluem até compra de material e compra de 
equipamentos. O maior ganho para ela, no entanto, foi a formação. “No início, a 
gente fica meio nervoso em participar (do Ensino Médio Inovador), mas a formação
vem clarear o caminho”, diz. Ela explica que diretores e coordenadores recebem 
aulas bastante variadas em geral em ambientes fora da escola. “Geralmente levam 
a gente para um hotel na praia e tem um trabalho do coaching. Nossa, esse 
investimento no nosso potencial, em nos levar a nos conhecer, você não imagina 
como funciona”, conta.
A diretora diz que, logo no primeiro ano, os índices de evasão diminuíram e 
agora a expectativa é de haver algum incremento nas habilidades de leitura e 
escrita e em matemática. “Seguimos diretrizes do projeto e o segundo objetivo é 
esse”, diz.
Proposta do governo: Mercadante defende revisão curricular no ensino médio
O material do Projeto Jovem de Futuro inclui manuais de implantação, gestão
e acompanhamento para os Estados e, para as escolas, manual de elaboração do 
plano de melhoria da qualidade, apostilas e vídeos do curso de capacitação de 
gestores escolares, avaliação diagnóstica de língua portuguesa e matemática e do
impacto do projeto. Maria do Socorro elogia o projeto, mas preferiu não opinar 
sobre a interferência de uma instituição ligada à iniciativa privada em um 
projeto com dinheiro público. “A gente vai seguindo porque vem da Secretaria de 
Educação, não vou opinar a esse respeito.”
O Instituto Unibanco atua especificamente na gestão de ensino médio há mais de 
uma década. O impacto no projeto piloto do Jovem de Futuro foi medido por 
pesquisas coordenadas pelo subsecretário de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República, Ricardo Paes de Barros. O iG o procurou, mas não obteve retorno. 
Segundo o Instituto Unibanco, comprovou-se a eficiência do programa. “Em Belo 
Horizonte, por exemplo, as escolas onde o projeto não foi aplicado levariam 3,7 
anos para atingir a meta de português e 6,3 anos para atingir a de matemática. O
progresso que as escolas de Porto Alegre obtiveram em português só poderia ser 
alcançado pelas escolas não atendidas em 3,7 anos. Esse mesmo grupo levaria 23 
anos para atingir a meta em matemática”.
Ayrton Senna
Com experiência na capacitação de professores e implantação de programas para 
melhorar o aprendizado de alunos do ensino fundamental desde 1994, o Instituto 
Ayrton Senna estreou este ano sua atuação no ensino médio, também pelo programa 
do governo federal em uma escola do Rio de Janeiro. Um currículo inovador, que 
atende as diretrizes do Ministério da Educação, mas agrega competências não 
cognitivas (sócio-afetivas, pessoais, de conhecimento) foi elaborado por uma 
equipe interdisciplinar da ONG para o Colégio Chico Anysio , inaugurado em 2013 
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na rede estadual fluminense.
“Dentro do que a legislação brasileira permite, estamos propondo um currículo 
para fazer com que os alunos vejam sentido na escola. Não é profissionalizante, 
mas desenvolve competências para atender ao mercado de trabalho e para a 
conquista da autonomia”, explica Inês Kisil Miskalo, coordenadora da área de 
Educação Formal do Instituto Ayrton Senna.
Para implantar a proposta pedagógica que promete formar bons cidadãos e bons 
profissionais, o instituto ofereceu um treinamento para a direção e professores 
da escola que começou em dezembro, com explicações conceituais sobre o modelo. 
Em fevereiro, foram apresentadas situações práticas e roteiros de orientação 
para que os docentes possam planejar o seu trabalho e, ao longo do ano, 
profissionais da ONG ainda oferecem suporte a eles. Além disso, é realizada uma 
reunião semanal pedagógica de quatro horas.
Apesar desse acompanhamento, o objetivo do instituto é que a comunidade escolar 
se aproprie do projeto e o aprimore. “A mesma autonomia que se espera do aluno é
trabalhada com o professor. Damos apoio para que ele faça propostas. A 
expectativa é que surjam ideias da própria escola”, explica.
Sem receber pagamento, o instituto tem o compromisso com o governo estadual de 
coordenar a gestão da escola durante três anos, durante os quais os alunos e 
professores serão avaliados sistematicamente, enquanto o modelo será ajustado. 
“Não usamos o termo ‘piloto’, mas ‘primeira edição’, que ao longo do processo 
sofre melhorias”, diz Miskalo, que garante que o modelo poderá ser depois 
replicado a outras escolas e redes. “Não estamos pensando nessa escola 
especificamente, estamos pensando no ensino médio do Brasil.”
Entrevista: “A gente trouxe a larga escala para o 3º setor", diz Viviane Senna
O Ministério da Educação mantém um Guia de Tecnologias para que redes municipais
e estaduais responsáveis pelo ensino básico – fundamental e médio – busquem 
parceiros. O Jovem do Futuro consta da publicação que está disponível online ao 
lado de outras 200 “tecnologias pré-qualificadas” pelo órgão para 2011 e 2012.
O ensino médio é a etapa escolar que mantém os piores índices na educação 
brasileira . Os resultados negativos já se repetem há 12 anos . As mudanças 
propostas pelo Conselho Nacional de Educação em 2011 eram de flexibilização do 
currículo, que só foram aprovadas pelo ministro Aloizio Mercadante no final de 
2012 .
 
A escola onde os alunos fazem as regras
Rayssa, Weverton e Isabell não entenderam nada no primeiro dia de aula. Como 
assim, escolher as normas da escola? “Nós criamos as regras! Fizemos os acordos.
Aqui a escola nasceu junto com a gente. Mas não é escola bagunçada, onde se pode
fazer o que quiser”, contou Rayssa Furtado, 15 anos. “Todos ficamos surpresos, 
ninguém imaginava que isso fosse possível”, concordou Weverton, 15.
O Colégio Chico Anysio, no Andaraí (zona norte do Rio de Janeiro), é 
“experimental”. É um de nove da rede estadual fluminense no programa Dupla 
Escola, ou seja, em tempo integral, de 7h às 17h. A instituição também faz parte
do programa Ensino Médio Inovador , do governo federal. Mas a principal 
diferença é que a unidade é um piloto de uma parceria do governo com o Instituto
Ayrton Senna e a faculdade Ibmec.
O projeto pedagógico para o ensino médio foi desenhado pelo Instituto Ayrton 
Senna e aplicado em parceria com o governo do Rio. O Ibmec dá aulas de 
introdução à economia, contabilidade, educação financeira, entre outras, que os 
adolescentes brasileiros normalmente só veem na faculdade. Eles também têm aulas
de inglês e espanhol. “Quem está na Chico Anysio não precisa de curso”, disse 
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Elias Fernandes, 15.
O projeto é baseado no aprender a “fazer”, a “conhecer” e a “conviver”. O 
objetivo é desenvolver nos alunos características que serão usadas por toda a 
vida, em qualquer atividade que escolham. São estimuladas a autonomia, o 
pensamento crítico, a curiosidade investigativa, a capacidade de colaboração e 
de comunicação, a criatividade e a liderança. Os adolescentes ficam dispostos em
grupos de “times”, de seis mesas, e debatem os assuntos, fazendo trabalhos de 
grupo, na maioria. “O engraçado é que todo mundo tem opinião sobre tudo”, disse 
Isabell Pacheco, 14 anos.
Para estimular a criatividade e a capacidade de resolver problemas, os 
professores incentivam atividades como improvisos de teatro e jogos em grupo. Um
exemplo foi um exercício em que eles simulavam ter de atravessar um rio, 
contando para isso apenas com um papelão. “O professor é o mediador do 
conhecimento, e o aluno é o protagonista juvenil”, explica o jovem Fábio 
Milioni, de apenas 27 anos, a quem os alunos chamam apenas de Fábio. Ele dirige 
apenas três turmas de 1º ano do ensino médio, com 80 alunos no total.
“Aqui é diferente, as aulas são mais legais”, disse Ana Carolina Mota, 15 anos. 
Elias Fernandes, 15, sempre foi um dos mais calados das escolas por onde passou.
Mas na Chico Anysio ele conta que o método acaba forçando que ele fale mais e 
supere sua timidez. “Faz com que a gente seja mais sociável”, disse o menino.
No colégio, os meninos têm tempos para dedicar ao “estudo articulado” (quando 
podem fazer seus trabalhos); à autogestão (escolhem o que querem fazer, de 
exercícios, a tirar dúvidas com um professor ou até relaxar e ouvir música); e 
ao “projeto de vida”, quando um orientador os ajuda a escolher o caminho que 
pode seguir no futuro. “A proposta é inovadora”, afirma o empolgado diretor, que
coordena uma equipe de 14 professores.
Inês Kisil Miskalo, coordenadora da área de Educação Formal do Instituto Ayrton 
Senna, explica que todas essas atividades desenvolvem conhecimento de forma 
integrada e não há uma divisão estanque de disciplinas. Os alunos são 
estimulados a fazer projetos, que utilizam conteúdos de várias áreas e muitas 
vezes exigem o envolvimento de mais de um professor.
Os docentes aproveitam a tecnologia disponível por doações de empresas. A 
maioria das aulas é com datashow, e é enviada em seguida para os alunos, por 
e-mail. Há uma lousa digital doada por uma multinacional de tecnologia, assim 
como 40 computadores. Para a representante do Ayrton Senna, não dá para pensar 
no jovem sem pensar em tecnologia, mas na escola ela deve ser usada como 
facilitadora do processo todo. “Não tem sentido ter uma sala de computadores, é 
importante que os alunos possam usá-los quando precisarem, até no pátio”, diz.
A Chico Anysio é distinta até nos esportes escolhidos; esgrima e luta olímpica, 
pouco comuns no País, quanto mais em uma escola estadual. Isabell sempre foi 
atlética. Completou os estudos de balé clássico e dança e adora esportes. No 
primeiro momento, achou esgrima meio esquisito. Mas hoje adora.
Há ainda outras vantagens, aos olhos adolescentes. “A comida é o melhor! Tem 
tutu, escondidinho de carne, estrogonofe, doce de banana com mel! E os sucos! 
Além disso, temos o uniforme mais bonitinho, não é aquela camisa do governo 
feia, horrorosa”, disse Isabell.
O projeto inovador atraiu gente de vários pontos do Rio e está empolgando os 
alunos, ao menos nas primeiras semanas. As gêmeas Luanne e Rayanne Oliveira da 
Cunha, 15 anos, levam quase 1 hora 30 minutos todos os dias de Olaria até o 
Andaraí. “A escola é muuuito boa! O ensino é diferente, em grupo, mais fácil de 
aprender, e ajuda a me preparar para uma boa faculdade”, disse Luanne.
“Minha mãe diz para eu parar de falar da escola, porque eu falo demais daqui”, 

Página 35



TODOS PELA EDUCACAO
contou Ana Luiza Ramos, 14 anos, que, junto com a irmã, Ana Beatriz, trocou a 
tradicional Fundação Osório, do Sistema Colégio Militar, pelo Chico Anysio. 

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
14.06.2013 às 12h 41min
paulo
No escola estadual dona consuelo muller em campo grande só tem uma faixa e não 
escolheu ainda o tal grupo gestor.
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
11 de abril de 2013

ALUNO DE ESCOLA PÚBLICA TERÁ DIREITO A FAZER VESTIBULAR DAS FEDERAIS DE GRAÇA
Estudante precisa ter renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. Lei 
também dá isenção a quem teve bolsa integral em escola particular

Fonte: G1

A presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que garante o direito a isenção do
pagamento da taxa de inscrição nos vestibulares de universidades federais e 
institutos federais de ensino a estudantes que tenham renda familiar per capita 
igual ou inferior a um salário mínimo e meio e tenham cursado o ensino médio 
completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede 
privada.
A lei foi publicada nesta quinta-feira (11) no "Diário Oficial da União" (veja 
ao lado).
A maioria das universidades federais que tem processo seletivo próprio adota 
sistema de isenção parcial ou total da taxa do vestibular, mas isso não era até 
então garantido por uma lei específica para este fim.
Segundo o documento, as instituições federais de educação superior adotarão 
critérios para isenção total e parcial do pagamento de taxas de inscrição nos 
processos seletivos de ingresso em seus cursos, de acordo com a carência 
socioeconômica dos candidatos.
Para ter direito ao benefício, o estudante deve cumprir as duas exigências, ou 
seja, ter feito escola pública ou ser bolsista integral em escola particular e 
ter renda familiar per capta de até 1,5 salário mínimo.
Boa parte das universidades e institutos federais usam como processo seletivo o 
Sistema da Seleção Unificada (Sisu), que por sua vez considera o desempenho dos 
estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em 2012, a taxa de 
inscrição do Enem era de R$ 35. O Ministério da Educação aceitou o pedido de 
isenção de taxa para quase 4 milhões de inscritos.

e:\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\todos pela educacao 
2009-2013\boletim-2013-04-30.txt
************************************************************************
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29 de abril de 2013

CRESCE NÚMERO DE CIDADES BRASILEIRAS COM CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Em dois anos, 315 municípios instituíram o órgão. 847 ainda se submetem ao 
Estado

 
Cresce número de cidades brasileiras com conselho municipal de Educação
  João Bittar/MEC

Do Todos Pela Educação
O Brasil tem 847 cidades sem conselho municipal de Educação. O número representa
15,2% do total de municípios do País. Os dados são da Pesquisa de Informações 
Básicas Municipais (Munic) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e são referentes a 2011, mas foram divulgados apenas no final do ano 
passado.
Os números mostram ainda que o total de cidades que contam com o órgão em seu 
sistema educacional aumentou em 315 municípios entre 2009 e 2011. Em 2009, 4.403
tinham conselho. Agora, são 4.718.
Os dados da Munic 2011 mostram que, do total de conselhos, 3.866 são paritários;
345 têm maior representação governamental e 506 tem maior representação da 
sociedade civil. Além disso, 4.344 – 92% do total – realizaram alguma reunião 
nos últimos 12 meses.
Quanto ao caráter do conselho, 4.008 são consultivos, 3.966 são deliberativos, 
3.186 são normativos e 3.735 são fiscalizadores – cabe lembrar que um conselho 
pode ter mais de uma função (leia mais sobre as funções dos conselhos aqui).
Legislação
Não existe legislação federal que determine a criação de conselhos municipais de
Educação em cada município. A decisão deve partir da própria administração 
municipal.
“A existência de um conselho está atrelada ao estabelecimento de um sistema 
municipal de ensino. Portanto, é um cálculo político que o prefeito faz para 
saber se vale a pena ter uma rede e também um órgão que vai ter mais uma posição
fiscalizadora”, diz Ocimar Alavarse, professor da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo (USP) e membro do Conselho Municipal de São Paulo. “A 
condição material do município, considerando questões de infraestrutura, pesam 
nessa decisão de delegar para o Estado uma série de decisões que ele poderia 
tomar por si só.”
Apesar da não obrigatoriedade, especialistas em Educação ressaltam a importância
de o município ter um conselho próprio para acompanhar sua rede municipal de 
ensino e fortalecê-la.
“A principal vantagem de se ter um sistema municipal e, por consequência, um 
conselho, é ter um maior controle sobre todos os processos”, afirma Alavarse. 
“Além disso, cabe lembrar que o debate da municipalização do ensino não está 
resolvido ainda. Há estados que já municipalizaram 100%, mas outros ainda estão 
na metade do processo.”
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Depender das decisões da rede e do conselho estaduais de Educação, de acordo com
os pesquisadores, pode ser complicado num país de dimensão continental como é o 
caso do Brasil. “No caso das escolas rurais, especialmente no Norte e no 
Nordeste, dificilmente haverá fiscalização do conselho estadual. Por problemas 
de gestão, falta de capacidade técnica ou de vontade mesmo, o órgão deixa de 
lado processos fiscalizadores e legalizadores de escolas do interior que, 
geralmente, ficam nas regiões mais pobres”, explica Alavarse.
É justamente o que relata Antônio Gonçalves Lima, coordenador estadual da União 
dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme) no Pará. “Não depender do Estado é 
um dos grandes benefícios do conselho municipal. No nosso caso, a distância 
entre os municípios é muito grande e enviar processos que exigem decisão rápida 
para a capital dificulta e cria mais burocracia”, afirma. “Apenas um conselho (o
estadual) concentrando tudo é inviável, porque são muitos os documentos que 
chegam por dia.”
Segundo ele, que trabalha no conselho municipal de Oriximiná (PA), eles 
conseguem dar uma resposta para as demandas e os processos em no máximo um mês. 
“Temos mais autonomia”, diz.
Decisões
Entre os temas que são alvo dos debates nos conselhos municipais, estão, por 
exemplo, o currículo do Ensino Fundamental – etapa que, pela legislação compete 
aos municípios atender a demanda – e o corte etário, que determina a data limite
de aniversário de 6 anos, para que uma criança possa ingressar nessa mesma etapa
da Educação Básica.
“Apesar de o Conselho Nacional de Educação (CNE) ter proposto que esse limite é 
31 de março, isso deve ser definido em cada ente federado. É nesse contexto que 
entra em ação o conselho”, explica Fabrício Costa, coordenador estadual da Uncme
em Goiás. “A definição de reposição de aulas quando é preciso reorganizar o 
calendário escolar – no caso de pandemias, como foi a da gripe suína, e outros 
problemas estruturais – também conta com a participação do órgão.”
Gestão democrática
Os especialistas ressaltam também que a ausência de um conselho municipal de 
Educação é “uma porta a menos” para se estabelecer o debate democrático dos 
rumos da área na cidade. “O conselho deveria ser uma instância de articulação de
interesses. Ele potencializa a democratização da Educação num munícipio”, afirma
o professor Alavarse. “No entanto, a existência do órgão apenas não basta para 
propiciar uma gestão participativa da Educação municipal. Muitos têm as portas 
fechadas para a comunidade escolar.”
Para Costa, o conselho deve funcionar sem influências partidárias. “Temos que 
lembrar também que o conselho é um órgão de estado, e não de governo. Ele deve 
garantir a continuidade das politicas públicas educacionais, sempre refletindo 
sobre a qualidade delas”, afirma.
Envolver os mais diversos segmentos da sociedade nas discussões da Educação 
municipal também é uma das funções fundamentais do conselho. No caso de 
Oriximiná (PA), onde metade dos membros são do governo e a outra metade, da 
sociedade civil, há representantes indígenas e quilombolas, que representam 
grande parcela dos habitantes da cidade.
“Quanto mais representações estiverem envolvidas, exigindo os seus direitos, 
mais perto chegaremos de uma gestão democrática”, diz Lima, da Uncme-PA.
--------------------------------------------------------------------------------
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PERGUNTAS E RESPOSTAS: O QUE SÃO E COMO FUNCIONAM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO
Entenda como são constituídos e quais são as atribuições desse órgão fundamental

 
Perguntas e Respostas: O que são e como funcionam os conselhos municipais de 
Educação
  João Bittar/MEC

Do Todos Pela Educação

Os conselhos municipais de Educação estão presentes em 85% das cidades 
brasileiras. Com funções diversificadas, eles ajudam a estabelecer um maior 
controle da gestão municipal de ensino e, se bem conduzidos, podem ser um 
importante pilar de uma gestão democrática, com a participação da sociedade 
civil nas decisões políticas relacionadas à Educação.

Quais são as principais funções de um conselho municipal de Educação?
Os conselhos funcionam como mediadores e articuladores da relação entre a 
sociedade e os gestores da Educação municipal. Destacam-se cinco funções do 
órgão:
Normatizar: elaborar as regras que adaptam para o município as determinações das
leis federais e/ou estaduais e que as complementem, quando necessário.
Deliberar: autorizar ou não o funcionamento das escolas públicas municipais e da
rede privada de ensino. Legalizar cursos e deliberar sobre o currículo da rede 
municipal de ensino.
Assessorar: responder aos questionamentos e dúvidas do poder público e da 
sociedade. As respostas do órgão são consolidadas por meio de pareceres.
Fiscalizar: acompanhar a execução das políticas públicas e monitorar os 
resultados educacionais do sistema municipal.
Como se dá a criação de um conselho?
O conselho municipal de Educação é instituído por meio de lei municipal. 
Portanto, nas cidades onde ele ainda não existe, é preciso apresentar à câmara 
um projeto de lei. Após a tramitação, o projeto será submetido à aprovação em 
plenário e entra em vigor após a sanção do prefeito.

O passo seguinte é nomear os conselheiros, que serão definidos por eleição ou 
indicação, conforme a lei aprovada. A primeira atribuição dos conselheiros é 
elaborar um plano de atividades. O conselho também deve contar com 
infraestrutura que possibilite as reuniões periódicas, materiais e equipamentos.
Para que possa iniciar suas atividades, o conselho deve recrutar e capacitar uma
equipe administrativa, com apoio da secretaria municipal de Educação.
Quem faz parte do conselho?
Devem compor o conselho representantes do governo, da comunidade escolar e da 
sociedade civil em geral. O órgão deve contar com membros da secretaria 
municipal de Educação; docentes; diretores e funcionários das redes de ensino do
município. Há a possibilidade também da participação de entidades religiosas, 
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organizações não-governamentais, fundações e instituições de capital privado.
Todos os municípios são obrigados a ter um conselho próprio?
Não existe legislação no Brasil que obrigue uma cidade a ter um conselho 
municipal de Educação. A decisão depende apenas do próprio município. No 
entanto, deve-se ressaltar que a existência do conselho municipal de Educação 
como instituição encontra respaldo na Constituição Federal de 1988, na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 e na Lei 10.172 de 
09/01/01, sobre o Plano Nacional de Educação (PNE).
O que acontece com as cidades que não têm conselho?
As cidades que não têm conselho dependem do conselho estadual de Educação do 
Estado onde se localizam. Normalmente, a sede do órgão estadual é na capital.
Quantos municípios no Brasil têm um conselho municipal de Educação?
Atualmente, 4.718 cidades brasileiras contam com o órgão e 847 municípios – 15% 
do total – não apresentam a entidade em seu sistema de ensino. Para saber mais, 
clique aqui.
Onde o município pode encontrar mais informações para criar seu conselho?
O Ministério da Educação mantém o Programa Nacional de Capacitação de 
Conselheiros Municipais de Educação (Pró-Conselho), ação do governo federal que 
estimula a criação de novos planos por meio de conselheiros e qualifica os 
gestores da Educação das cidades brasileiras. Para saber mais sobre o programa, 
clique aqui.

A União dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) também mantém uma página 
onde há o passo-a-passo para a criação de um conselho municipal. Para visitá-la,
clique aqui.
--------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
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GOVERNO VAI EDITAR NOVA MP PARA DESTINAR OS ROYALTIES DO PETRÓLEO PARA A 
EDUCAÇÃO
Votação da MP que destina recursos do petróleo para a Educação foi adiada

 
Governo vai editar nova MP para destinar os royalties do petróleo para a 
Educação
  João Bittar/MEC

Do Todos Pela Educação*
A presidente Dilma Rousseff afirmou ontem, 29/04, que o governo federal vai 
enviar uma nova proposta de medida provisória que destina os royalties do 
petróleo para a Educação. A afirmação ocorreu durante um evento em Campo Grande 
(MS) para a entrega de ônibus escolares. A medida é necessária uma vez que a 
Medida Provisória (MP) 592/12 deve perder a sua validade no dia 12 de maio.
A comissão responsável pela análise da MP 592/12, cujo texto original destina os
recursos do petróleo para a Educação pública, suspendeu a discussão da matéria 
até pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a distribuição dos 
royalties.  
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O debate sobre o assunto ocorreu terça-feira, dia 23/04, durante reunião da 
comissão mista (formada por deputados e senadores). Os parlamentares 
preparavam-se para votar o parecer do deputado Carlos Zarattini (PT-SP), cujo 
texto determinava que 100% da participação especial da União e do fundo especial
dos municípios e dos Estados iriam para a Educação, quando houve a sugestão do 
adiamento da sessão pela bancada do Rio de Janeiro.
O pedido foi seguido pelo líder do governo no Congresso, senador José Pimentel 
(PT-CE), que sugeriu o mesmo. Como a maior parte dos senadores e deputados 
concordaram, a discussão foi encerrada.
Histórico
A batalha pela distribuição dos royalties do petróleo teve início em novembro do
ano passado, quando foi sancionada a lei que promulgava as novas regras da 
distribuição dos royalties. A sanção, porém, continha diversos vetos sobre os 
contratos atuais, o que agradou principalmente o Rio de Janeiro, que, assim como
os outros estados produtores, sustenta a posição de que terá grandes prejuízos 
com a nova legislação.
No entanto, no mês passado, o Congresso derrubou os vetos da presidência. No 
mesmo mês, o STF suspendeu a decisão dos parlamentares. Durante esse processo, o
governo criou a MP 592.
O Ministério da Educação (MEC) defende a vinculação integral dos royalties do 
petróleo para a Educação pública e afirma que essa é a única forma de cumprir as
metas do Plano Nacional de Educação (PNE), atualmente em tramitação no Senado, 
com destaque especial para a meta que destina 10% do Produto Interno Bruto (PIB)
para a área.

Para saber mais sobre a MP, clique aqui.

*Com informações da Agência Câmara
--------------------------------------------------------------------------------
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26 de abril de 2013

"A JUSTIÇA NÃO PODE USURPAR A AUTORIDADE EDUCACIONAL"
Para Oscar Vilhena, é preciso reorganizar o Ministério Público para atuar na 
Educação

 

  Divulgação/Todos Pela Educação

Do Todos Pela Educação
A Justiça não pode ser adequada para usurpar a capacidade da esfera educacional.
Ou seja, não cabe a ela interferir em decisões que envolvam a escolha do método 
pedagógico mais adequado a uma escola, por exemplo, uma vez que ela não tem o 
conhecimento necessário para isso. A opinião é de Oscar Vilhena Vieira, atual 
diretor da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas e ex-Procurador do 
Estado em São Paulo.
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Ele é um dos articulistas do livro “Justiça pela Qualidade na Educação”, uma 
iniciativa do Todos Pela Educação, Editora Saraiva e a Associação Brasileira de 
Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da 
Juventude (ABMP).
A obra reúne 27 textos de especialistas nas áreas de Educação e do Direito, 
relacionando os dois temas (leia mais sobre o lançamento aqui). Vilhena assina o
artigo “Direito, Educação e Transformação” em parceria com Eloísa Machado de 
Almeida, conselheira do Instituto Pro Bono e professora da pós-graduação da 
Direito GV.
Abaixo, leia trechos da entrevista que ele concedeu ao site do Todos Pela 
Educação.

Como deve ser a atuação do Judiciário nas questões da Educação?
A Justiça não pode substituir a autoridade educacional. Ela não tem competência 
teórica para dizer, por exemplo, qual a melhor forma de ensinar, qual método 
pedagógico deve ser escolhido e outras questões como essas. Ela não é 
responsável por esse tipo de decisão que interfere nos rumos da Educação. A 
Justiça não pode ser adequada para usurpar a capacidade da esfera educacional. 
Precisamos ter cuidado com o deslocamento de autoridade porque esse é o tipo de 
medida que é perniciosa – e que ocorre muito especialmente no âmbito municipal. 
Por outro lado, existe um tipo de litigiosidade que é mais positivo.
Por exemplo, o direito de todos de terem acesso à Educação. Quando violado, 
usa-se a Justiça para desestabilizar a prática que não está levando em conta 
certos parâmetros legais. No caso de um político que está violando esse direito,
ele deve, portanto, garanti-lo. A Justiça não está, dessa forma, querendo reger 
a Educação. Ela está falando de métodos.
Esses litígios desestabilizadores de práticas que violam os direitos 
educacionais trazem a atenção pública para o tema. Demandas como prestação de 
contas, locação orçamentária, acesso a vagas de Creche e Pré-Escola são 
exemplos. Nesses casos, a lei determina, não diz como. Em todas as questões com 
maior objetividade, a Justiça faz bem em se envolver.

Os operadores do Direito estão preparados para discutir e decidir sobre assuntos
relacionados à Educação?
Hoje, temos problemas especialmente no Ministério Público (MP). É um campo muito
descentralizado, com muitas áreas – temos mais de 15 mil membros. Há também uma 
absoluta autonomia dos promotores e procuradores, o que acarreta numa atuação 
muito fragmentária, porque um age de uma forma e, o outro, de outra. Com cada um
estabelecendo suas próprias prioridades, isso gera a desorganização da política 
pública.

Como isso pode ser solucionado?
Há, pela lei, a necessidade de reuniões entre os operadores do Direito para o 
estabelecimento de prioridades. Essas reuniões criam conhecimento sobre os 
problemas. A ação precisa ser mais orgânica. Por exemplo, se existe uma região 
na Bahia onde o principal problema é a exclusão de crianças do sistema 
educacional, isso deve ser solucionado de maneira conjunta. Trabalhar em linhas 
diferentes é complicado por que muitos acabam abandonando as ações e os termos 
de ajuste de conduta (TAC), pois são promovidos e mudam de cargo. Aí chega outro
e faz o posto do que estava sendo executado. Sem organicidade, os problemas 
perduram. São problemas de governança que também são causados pelo pouco 
conhecimento das políticas de Educação.
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Além disso, existe hoje um descolamento do MP e das organizações da sociedade 
civil que militam pela área da Educação e que tomam grandes decisões. Essa 
aproximação é importante para criar demandas pertinentes e realmente relevantes 
para a Justiça. Ou seja, temos problemas na falta de organicidade interna do 
sistema, falta de conhecimento sobre a área e falta de conexão com as 
organizações não-governamentais.

Nossas leis educacionais são satisfatórias?
O Brasil tem um marco legal inovador no que diz respeito à Educação. A Educação 
como direito universal está na raiz dos dispositivos, que criaram mecanismos de 
implementação de uma política de locação de recursos para sustentar o projeto. 
Um exemplo é o mínimo da arrecadação tributária de Estados e municípios que fica
comprometido para a área de Educação. Este é um exemplo bem brasileiro, porque é
distinto do que temos nos marcos legais de outros países – muitos não são 
capazes de estabelecerem essas obrigações. Temos princípios que valorizam o 
pluralismo, a inclusão progressiva e a universalização – outras constituições 
não têm esse grau de detalhamento. As leis acessórias, como é o caso da LDB (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), do ponto de vista normativo, também
são ricas.
O que talvez seja uma dificuldade é que a implantação das políticas é muito 
uniforme num País que é extremamente desigual. Essa desigualdade deveria 
permitir um grau de experimentalismo maior, em busca de um repertório de 
soluções educacionais para ser comparado e executado em cada situação 
específica.
A nossa legislação na área de Educação trata de forma muito uniforme situações 
muito distintas. A LRE (Lei de Responsabilidade Educacional, em tramitação no 
Congresso), por exemplo, pode ter um papel importante na solução de muitos 
casos. Mas também precisamos de mecanismos que incentivem o experimentalismo.

Você pode dar um exemplo?
As escolas precisam de uma gestão mais participativa, que inclua a comunidade. 
Esta, por sua vez, precisa ter compromisso com a Educação. Não precisamos criar 
leis para isso. Isso ocorre por meio de medidas de natureza administrativa, que 
dariam mais autonomia nas esferas municipal e estadual – obviamente guardados 
certos princípios externos. É preciso uma reinterpretação do que já temos. 
Precisamos de uma mudança de parâmetros, porque temos um modelo grande onde 
ninguém tem responsabilidade.

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
11.06.2013 às 21h 20min
Maria Helena Xavier
Adquiri esta obra há alguns dias e confirmo a sua importância para nós 
operadores do direito. Em boa hora ela chega em socorro de todos quantos se veem
inquietos para responder anseios da coletividade que, sempre e intuitivamente, 
acham que a discricionariedade das autoridades públicas não é para se respeitar.
Parabenizo todos os autores que imaginaram, organizaram e fizeram publicar esta 
obra.
--------------------------------------------------------------------------------
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LEI DE CONVERSÃO DA MP DO PNAIC É SANCIONADA PELA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF
Texto aprovado estabelece que o apoio financeiro do pacto será realizado pelo 
FNDE

 
Lei de conversão da MP do Pnaic é sancionada pela presidente Dilma Rousseff
  João Bittar/MEC

Do Todos Pela Educação
A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei de conversão da Medida Provisória 
(MP) 586/12, que dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União aos estados 
e municípios em relação às ações e programas do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da 
União (DOU) (para ler a íntegra do documento, clique aqui).
O principal objetivo do pacto é a promoção da alfabetização, até os 8 anos de 
idade e até o fim do 3º ano do Ensino Fundamental, de todos os alunos da 
Educação Básica pública. Estão previstas também avaliações periódicas de 
desempenho dos estudantes.
A lei aprovada pela Presidência da República estabelece que o apoio financeiro 
será tarefa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e será 
realizado por meio do suporte à formação continuada dos professores 
alfabetizadores (incluindo a capacitação para Educação Especial, incluída no 
pacto) e do reconhecimento do desempenho apresentado pelas escolas e equipes 
pedagógicas envolvidas nas ações do programa, atestado com premiações em 
dinheiro.
O apoio financeiro também contempla a concessão de bolsas para docentes e demais
profissionais da Educação e o desenvolvimento de livros e materiais didáticos e 
pedagógicos com foco na alfabetização. Os cursos de formação devem ocorrer com 
suporte da pós-graduação das instituições públicas de Educação Superior 
inscritas no pacto.
O texto também afirma que as metas devem ser cumpridas até o dia 31 de dezembro 
de 2022 e prevê a inclusão de disciplinas específicas sobre a alfabetização de 
crianças nos currículo das faculdades e universidades que formam professores da 
Educação Básica em seus cursos de Pedagogia.
Para saber mais sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, clique
aqui.
Visite também o site do Ministério da Educação (MEC) sobre o assunto, clicando 
aqui.
--------------------------------------------------------------------------------
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PROFESSORES SUSPENDEM GREVE EM MATO GROSSO, PARALISAÇÃO CONTINUA EM SÃO PAULO E 
NO MARANHÃO
Paralisação nacional ocorreu de terça-feira (23) a quinta-feira (25) e fez parte
da 14ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública de Qualidade
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Fonte: Agência Brasil

Em assembleia hoje (26), os professores da rede pública de Mato Grosso decidiram
voltar ao trabalho, mas permanecem em estado de greve até o dia 8 de junho, 
quando começa o Conselho de Representantes com trabalhadores de todo o estado. 
Os profissionais da educação de São Paulo e do Maranhão mantêm a greve.
A paralisação nacional ocorreu de terça-feira (23) a quinta-feira (25) e fez 
parte da 14ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública de 
Qualidade promovida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 
(CNTE).
Segundo balanço divulgado pela entidade, a paralisação ocorreu em 22 estados: 
Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe
e Tocantins.
São Paulo e Maranhão, que continuam em greve, pedem, entre outras pautas, o 
pagamento do piso salarial, que por lei é R$ 1.567 e a ampliação dos recursos da
educação. Em São Paulo, os professores do estado decidiram manter a greve que 
começou na última sexta-feira (19). A categoria reivindica reposição salarial de
36,74%. A secretaria oferece reajuste de 8,1%. De acordo com o Sindicato dos 
Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, o aumento proposto pelo 
governo significa, na prática, reajuste de 2%, após desconto da inflação.
O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) 
diz que 40% dos professores do estado aderiram a paralisação. A secretaria, no 
entanto, divulgou nota informando que as escolas apontam que o registro de 
faltas teve aumento de 2,3% do total de docentes, em relação à média diária de 
ausências, que é aproximadamente 5%.
No Maranhão, nesta sexta-feira, a direção do Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação Pública do Maranhão (Sinproesemma) reuniu-se com representantes do 
governo do Estado do Maranhão. O principal ponto de pauta da greve dos 
trabalhadores é o Estatuto do Educador. De acordo com o sindicato, a categoria 
espera há vários anos a aprovação do estatuto, que estabelece, no estado, as 
regras da carreira dos profissionais de educação. A categoria também discute a 
tabela salarial dos profissionais.
 
Professores promovem atos por melhorias educacionais
Durante a semana passada, profissionais de educação e entidades da sociedade 
civil que atuam no setor em todo o país promoveram atos, marchas, paralisações, 
seminários, além de audiências com parlamentares e governo. Hoje (28), no Dia da
Educação, as atividades terminam, mas o debate da valorização do setor continua.
Os eixos das reivindicações são três: o piso, a remuneração e carreira dos 
docentes, a formação inicial e continuada dos profissionais em educação e boas 
condições de trabalho. Sobre o último tema, na cartilha distribuída pela 
Campanha Nacional pelo Direto a Educação – articulação de mais de 200 movimentos
e organizações da sociedade civil –, das escolas públicas que responderam o 
Censo Escolar 2011 (99,8% das instituições), 46,8% têm sala dos professores, 
27,4% biblioteca e 14,8%, salas para leitura. Além disso, 14,3% não oferecem 
água filtrada e 17,5% não têm sanitário dentro do prédio da escola.
Segundo levantamento feito pela entidade, o salário dos professores é 38% menor 
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do que o dos demais profissionais com nível superior completo ou incompleto. 
Entre 47 profissões, a de professor de ensino fundamental das séries iniciais 
figura na 31ª posição, com média salarial de R$ 1.454, menos do que ganhavam, em
média, os corretores de imóveis (R$ 2.291), caixas de bancos (R$ 1.709) e cabos 
e soldados da polícia militar (R$ 1.744).
O salário é protegido pela Lei do Piso Nacional dos Professores da Rede Pública.
Pela norma vigente, o piso salarial nacional do magistério da educação básica é 
R$ 1.567 e deve ser pago em forma de vencimento. No entanto, de acordo com a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), apenas o Distrito 
Federal e quatro estados (Acre, Ceará, Pernambuco e Tocantins) cumprem 
integralmente a lei.
O cumprimento da lei, entre outros pedidos, levou 22 estados a aderirem a 
paralisação proposta pela CNTE. Do dia 23 ao dia 25 de abril, professores da 
rede pública estadual e municipal de ensino em todo o país cruzaram os braços 
por melhores condições de trabalho. Dois estados: São Paulo e Maranhão continuam
em greve.
Toda a movimentação teve resultado, um deles, a instalação de uma Comissão Mista
de Fiscalização e Acompanhamento de Políticas Públicas, que terá a educação como
primeiro item da pauta. Assumiram o compromisso os presidentes do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), e da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN). Renan 
Calheiros declarou também que vai cuidar pessoalmente do calendário de discussão
e votação do Plano Nacional de Educação (PNE), que está no Senado.
"Os professores e os demais profissionais de educação são elementos fundamentais
para o cumprimento do direito constitucional da educação de qualidade no país. 
Com a desvalorização que vem se efetivando, a desvalorização social e salarial, 
aqueles que se formam em pedagogia terminam não querendo seguir a carreira de 
docente", diz a coordenadora executiva da Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação, Iracema Nascimento.
Já o presidente da CNTE, Roberto Leão diz que a carreira de docente não é 
atrativa à juventude. “Os professores trabalham muito e não têm uma jornada 
respeitada para poder viver com razoável dignidade". Em nota divulgada à 
imprensa, a CNTE informa que mais greves vão ocorrer em todo o país em função do
descumprimento da Lei do Piso.
--------------------------------------------------------------------------------
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29 de abril de 2013

COTISTAS TÊM DESEMPENHO INFERIOR ENTRE UNIVERSITÁRIOS
Estudos apontam que diferença vai até final dos cursos e é maior em exatas. 
Foram avaliados mais de 160 mil alunos; para pesquisador, desnível nas notas é 
preço baixo a se pagar pela inclusão

Fonte: Folha de S. Paulo (SP)

Alunos de graduação beneficiários de políticas de ações afirmativas, como cotas 
e bônus, têm apresentado desempenho acadêmico pior que os demais estudantes nas 
universidades públicas do país, mostram estudos recentes.
As pesquisas também concluem que a diferença de notas perdura até o fim dos 
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cursos e costuma ser maior em carreiras de ciências exatas.
 
Acesso à integra
O Grupo Folha não autoriza a publicação na íntegra do conteúdo produzido pelo 
jornal Folha de S.Paulo
Aluno de escola federal tem rendimento melhor em universidades
Alunos egressos de escolas públicas federais têm desempenho igual ao dos 
formados em instituições particulares nos cursos de graduação da UFJF 
(Universidade Federal de Juiz de Fora).
Já os estudantes saídos de escolas públicas estaduais e municipais ficam atrás 
em termos de rendimento. É o que revelam dados sobre 14 mil alunos que 
ingressaram na UFJF entre 2006 --ano de implementação das cotas-- e 2011.
 
Acesso à integra
O Grupo Folha não autoriza a publicação na íntegra do conteúdo produzido pelo 
jornal Folha de S.Paulo
Rendimento de cotistas em universidades caiu com o passar do tempo
Pesquisa dos acadêmicos Delcele Queiroz e Jocélio Teles dos Santos sobre 
desempenho dos cotistas em 2005, ano de adoção da política na UFBA (Universidade
Federal da Bahia), indicava "resultados bastante animadores".
Os autores ressaltavam que em alguns cursos como engenharia civil e comunicação 
social, a fatia de cotistas com coeficiente de rendimento entre 7,6 e 10 era 
maior do que entre os demais alunos.

Acesso à integra
O Grupo Folha não autoriza a publicação na íntegra do conteúdo produzido pelo 
jornal Folha de S.Paulo
--------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
29 de abril de 2013

MESMO COM 94 MIL NA FILA, CRECHES DE SP ATENDEM 7 MIL A MENOS NESTE ANO
Em 2013, o número de matriculados na rede teve a primeira queda desde 2007

Fonte: O Estado de S. Paulo (SP)

As Creches da cidade de São Paulo estão atendendo 7 mil crianças a menos do que 
no ano passado. Em dezembro de 2012, o Município registrava 214.094 matrículas, 
mas dados de abril deste ano mostram que a administração paulistana tem atendido
206.945 crianças. Apesar de haver vagas ociosas, a fila por Creche em São Paulo 
é de 94 mil crianças. É a primeira vez que o atendimento registra queda, pelo 
menos desde junho de 2007.
Essa queda ocorreu por causa de alterações regionais da demanda e também pela 
mudança na faixa etária das crianças atendidas, como explica a Secretaria 
Municipal de Educação. Quando uma Creche passa a atender mais crianças de 
berçário do que Alunos mais velhos, a capacidade cai.
"Berçário ocupa mais espaço físico e menos Alunos são atendidos Isso gera as 
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vagas remanescentes", explicou a Prefeitura em nota. Em meados do ano passado, 
37% da fila por Educação infantil na cidade era de crianças de até 1 ano, 
segundo informações obtidas pela ON G Ação Educativa.
Em abril, a gestão de Fernando Haddad (PT) registrava 5.797 vagas remanescentes,
além de 1.623 matrículas em processo. Não houve regressão no cadastro de oferta 
de vagas, uma vez que o cálculo leva em consideração a capacidade dos prédios. 
Segundos os dados do portal da secretaria, essa oferta atualmente seria de 
214.365 lugares.
Integrantes da gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) indicam que a queda 
no atendimento é um problema da atual administração na gestão das vagas. Segundo
a equipe de Kassab, havia uma checagem semanal sobre essas questões.
Fila. Para o Professor Ocimar Alavarse, da Faculdade de Educação da Universidade
de São Paulo (USP), existe uma falha de planejamento. "São movimentos 
previsíveis que não são acompanhados, como demanda demográfica, taxas de 
fecundidade regionais."
Enquanto não consegue uma vaga para Yuri, de 2 anos, a secretária Luzia Rosa, de
26, compromete 40% da renda familiar para pagar uma Creche particular. "Talvez 
consiga só no ano que vem. Ele está na posição 389 na fila daqui", diz ela, que 
é de Paraisópolis, zona sul.
Por regiões, Enquanto a demanda é sempre superior em bairros mais pobres, sobram
vagas nas áreas mais ricas. Na região de Perdizes, por exemplo, existem 29 vagas
de Creche em aberto.
 
Com parceria e convênios, meta é criar 150 mil vagas
A gestão Haddad prometeu criar 150 mil novas vagas em Creche até o fim do 
mandato. Para alcançar essa meta, pretende construir 243 novas unidades, que 
criariam cerca de 50 mil vagas – aproximadamente metade da demanda registrada em
dezembro, de 94 mil crianças. O restante seria atendido por dois modelos: 
ampliação do atendimento por Creches conveniadas e parcerias com empresas, que 
bancariam novos centros de Educação infantil. A Secretaria de Educação finaliza 
um pente fino na rede conveniada. O objetivo é identificar falhas no 
atendimento, além de oportunidades de expandir o volume de vagas nas 
instituições já contratadas. A pasta informa que já há conversas com empresas 
para parcerias.
As primeiras Creches da gestão devem ser construídas nos distritos de Campo 
Limpo e Capão Redondo, na zona sul. As declarações de desapropriação já foram 
publicadas no Diário Oficial na semana passada. Atualmente, a rede pública de 
Creches da cidade é composta por 364 entidades diretas e 1.258 conveniadas, que 
atendem crianças menores de 4 anos.
 
Opinião: Planejamento público e qualidade são fundamentais 
Falta de vagas em Creches é um problema crônico de São Paulo. Em um necessário 
plano público de expansão - até agora inexistente - critérios de qualidade devem
ser explicitados. Entre eles: o número máximo de crianças por Creche e por 
Professor, espaços físicos adequados, Professores qualificados e com tempo para 
atividades extraclasse garantido e remunerado, existência de outros 
profissionais, em número e com formação suficiente, responsáveis pelo bom 
funcionamento das unidades. Deve-se priorizar a expansão de vagas em regiões com
maior proporção de crianças em situação de vulnerabilidade e com idade até 2 
anos - uma vez que somente 17,5% das crianças desta faixa estão matriculadas e 
65,2% da fila de espera é composta por crianças deste perfil.
São Paulo só enfrentará os desafios por meio de um planejamento público que 
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detalhe a expansão prometida a partir desses e de outros critérios. Só assim a 
sociedade poderá acompanhar o necessário avanço na garantia do direito à 
Educação infantil de qualidade. 
--------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
26 de abril de 2013

EDUCAÇÃO APROVA DESTINAÇÃO A ESCOLAS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA APREENDIDOS
Proposta determina que a lista de mercadorias disponíveis seja divulgada na 
internet por ao menos 15 dias úteis

Fonte: Agência Câmara

A Comissão de Educação aprovou na quarta-feira (24) proposta que prevê a 
destinação prioritária às escolas públicas de materiais de informática 
apreendidos pelo Estado. A proposta beneficia escolas federais, estaduais ou 
municipais que manifestem interesse em receber equipamentos como monitores, 
teclados e impressoras, entre outros.
Para tanto, a lista de mercadorias prontas para destinação deverá ser divulgada 
na internet por um período mínimo de 15 dias úteis. Caso, decorrido esse prazo, 
os estabelecimentos educacionais não se interessem, os materiais poderão ser 
destinados a outras instituições, como as organizações da sociedade civil de 
interesse público (Oscip).
Substitutivo
A medida está prevista em substitutivo apresentado pelo deputado Waldir Maranhão
(PP-MA) aos projetos de lei 181/11, do deputado Weliton Prado (PT-MG); 212/11, 
do deputado Sandes Júnior (PP-GO); e 2346/11, da deputada Iracema Portella 
(PP-PI). Originalmente, as propostas previam a obrigatoriedade da destinação dos
materiais de informática às escolas, em vez da prioridade nessa destinação aos 
estabelecimentos que manifestarem interesse.
O substitutivo altera o Decreto-Lei 1.455/76, que, entre outras medidas, trata 
das normas aplicadas a mercadorias estrangeiras apreendidas. O texto aprovado 
amplia a abrangência das propostas originais. Na opinião do relator, não se pode
restringir a aplicação da medida apenas aos materiais de informática apreendidos
nas ações de combate ao contrabando, como originalmente proposto. A lei vigente,
explicou, é mais abrangente. “A legislação atual trata da destinação das 
mercadorias abandonadas, entregues à Fazenda Nacional ou objeto de pena de 
perdimento (perda de bens em favor da Fazenda). Refere-se a uma situação mais 
abrangente, o que é mais eficaz para os interesses propostos”, disse Waldir 
Maranhão.
Tramitação
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões 
de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
30.04.2013 às 06h 46min
paulo fernando machado
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Enfim uma medida que parece razoavel , mas no entanto é necessário saber a 
opinião do poder
judiciário , dos prazos e como esse material vai chegar as nossas escolas . No 
Brasil um material
apreendido apodrece e não recebe em tempo hábil nenhum destino correto . Tênis 
são jogados no
lixo e que no entanto fazem falta nos asilos , creches , hospitais e comunidades
, também carros e
milhares de outros produtos , pois vivemos o delírio de que somos um país rico e
podemos desprezar o qque não consideramos correto.Eu espero que essas 
mercadorias logo cheguem
realmente as nossas escolas e também outros bens apreendidos , porém em tempo 
hábil e não
dilaceradas nem fora do prazo de validade e nem estragadas.Boa medida !!!!
--------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
25 de abril de 2013

COMISSÃO MISTA VAI ANALISAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO
Presidente do Senado, Renan Calheiros, se comprometeu a colocar em votação o PNE

Fonte: Jornal da Câmara (DF)

Câmara e Senado vão formar comissão especial para acompanhar no Congresso o 
debate relativo à Educação. As reivindicações dos trabalhadores do setor 
incluem, entre outros pontos, a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), o
estabelecimento da Lei de Responsabilidade Educacional (PL 7420/06), a criação 
do Sistema Nacional de Educação, a destinação de 100% dos royalties do petróleo 
para a Educação e a regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), que trata da negociação coletiva no serviço público. Nesta 
quarta-feira, o presidente do Senado, Renan Calheiros, se comprometeu a colocar 
em votação o mais rapidamente possível o PNE, que já foi aprovado pela Câmara e 
aguarda análise dos senadores.
O anúncio foi feito em reunião entre os presidentes do Senado e da Câmara, 
Henrique Eduardo Alves, e representantes da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE). A deputada Fátima Bezerra (PT-RN), que 
participou da reunião, defendeu a aprovação de um PNE “sem retrocesso”. 
“Queremos um plano aprovado com a destinação de 10% do PIB [Produto Interno 
Bruto] para a Educação, para avançar na universalização e na ampliação do 
atendimento Escolar da Creche à pós-graduação”, disse a parlamentar. Fátima 
Bezerra defendeu ainda a melhoria do salário dos Professores brasileiros. Outro 
ponto da pauta de reivindicação da CNTE é justamente o cumprimento, por todos os
governos estaduais, do piso nacional do magistério, hoje fixado em R$ 1.567.

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
02.05.2013 às 09h 40min
paulo fernando machado
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Um dos grandes pilares de uma ampla e honesta Reforma Educacional será a 
extinçaõ da LDB ou famosa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, um rersquício 
do Autoritarismo Ditatorial de nossa política de destruição de todas as formas 
possíveis de educação.A Lei 5692 pregava o
ensino técnico-profissionalizante , com o advento dos mestrados e doutorados 
profissionalizantes.
Foi sabotada nas Universidades "públicas" desse país.Foi sabotada nos estados e 
municípios dess imenso país.Sobrou da 5692 a praga do Núcleo Comum para o Ensino
Médio.Ensinar Física e
Química para alunos de querem fazer Letras ou Teatro como devem ensinar para 
alunos voltados
para Engenharia , Física ou Química.Torturam os alunos como se tortura um preso 
político nas
dependências do DOI-CODI ( As nossas salas de aula estão mais para cubículos de 
tortura da
ditadura , do que para salas de aulas ) . Engessaram a educação e coagiram as 
vozes contra
a torturante educação de todos devem aprender tudo e devem gostar e assimilar 
tudo.Não pode
haver dirteito de escolha ,muito menos de opinião.O Menor pode Matar , mas não 
pode ter o direito
de escolher o que estudar.Precisamos voltar o ENSINO divido por áreas.Precisamos
de dar ao
ALUNO o direito de escolher o que estudar e o que aprender.Sou Professor de 
Física da SEEDUC
do Estado do Rio de Janeiro , rede pública estadual, onde me sinto um torturador
da Ditadura
da Educação desse país.Dialógo com os estudantes é necessário .Modelos 
importados não adiatam , auxiliam em alguma coisa , mas não resolvem. A Educação
é política e deve continuar
política , porém observando-se que no Brasil é antes de tudo 
partidária.Grato,Prof.Paulo Fernando

e:\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\todos pela educacao 
2009-2013\boletim-2013-05-16.txt
************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
16 de maio de 2013

MAIS DE 2 MIL CIDADES AINDA NÃO TÊM PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Números do IBGE mostram que apenas 246 municípios criaram seus planos entre 2009
e 2011

 
Mais de 2 mil cidades ainda não têm plano municipal de Educação
  João Bittar/MEC
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Do Todos Pela Educação
Dos 5.5565 municípios existentes no Brasil, 2.181 não têm plano municipal de 
Educação. O número representa 39% das cidades do País. Os dados são de 2011 e 
fazem parte da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Os números mostram ainda que o total de cidades que criaram seu plano entre 2009
e 2011 aumentou em 246. Em 2009, 3.138 (56% do total) tinham elaborado e 
aprovado o documento.
Hoje, do total de 3.384 cidades que têm plano, os dados do IBGE revelam que 
apenas 1.969 contemplam diretrizes para a Educação Especial. Além disso, 2.728 
incluem em suas metas a Educação de Jovens e Adultos (EJA); 3.282 a Educação 
Infantil e 3.384, o Ensino Fundamental, etapa que, por lei, deve ser 
prioritariamente atendida pelo poder municipal.
Ainda em relação ao total, apenas 968 planos referem-se ao Ensino Médio; 527 ao 
Ensino Profissionalizante; 502 ao Ensino Superior; 980 à Educação Rural; 157 à 
Educação Indígena e, 628, à Educação Ambiental.
Legislação 
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (veja aqui), os 
municípios estão incumbidos de “organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e 
planos educacionais da União e dos Estados”. Ou seja, o plano municipal deve ser
proposto em consonância com o estadual e o federal.
Os estados, por sua vez, devem “elaborar e executar políticas e planos 
educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de Educação, 
integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios”. A União é a 
responsável pela elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE), em regime de 
colaboração com os outros entes federados. O PNE tem a vigência de dez anos após
a sua aprovação. Com três anos de atraso, a discussão da lei que estabelece o 
próximo PNE tramita no Senado, depois de ter sido aprovada na Câmara (para saber
mais, clique aqui).
Implicações
Para especialistas, a ausência de um plano de Educação para o sistema municipal 
de ensino prejudica essencialmente a continuidade dos projetos e das políticas 
públicas. “O plano municipal é um instrumento de Estado, não de governo. Ele 
estrutura políticas públicas que duram muito mais do que o tempo de uma gestão”,
explica Tatiana Bello coordenadora do Programa Melhoria da Educação no 
Município, coordenado pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e 
Ação Comunitária (Cenpec) em parceria com a Fundação Itaú Social.
De acordo com ela, a maior dificuldade das prefeituras em elaborar seus planos 
de Educação está na falta de capacitação técnica. “Temos cerca de 70% de cidades
com até 50 mil habitantes. Existem municípios muito pequenos no Brasil e que 
ainda não passaram por um processo de desenvolvimento técnico”, afirma. “Sabemos
que muitas cidades contratam pessoas para fazerem os planos, o que pode ser um 
problema porque o documento resultante, às vezes, não diz nada sobre o 
município.”
Roberta Panico, diretora da Comunidade Educativa Cedac, a ausência de planos 
municipais é reflexo de uma cultura de planejamento deficiente no Brasil. “A 
Educação tem uma cultura de ideias inovadoras. Implementam-se programas e mais 
programas sem planejar”, explica.
Ela ressalta que não é por que uma cidade não tem um plano que ela não esteja 

Página 52



TODOS PELA EDUCACAO
investindo na Educação municipal. “Ter um plano facilita a clareza das metas, de
onde se quer chegar. Caso contrário, os projetos ficam ‘patinando’”, afirma.
Discussão democrática
Tatiana, do Cenpec, afirma que o plano deve ser resultado de um processo de 
participação social e reflexão sobre as necessidades da Educação do município. 
“É preciso se ter um diagnóstico claro, que faça sentido para todos”, afirma.
Roberta concorda. “A elaboração de um plano deve ser discutida com os gestores 
sim, mas deve haver diálogo. Mesmo porque esse plano precisa chegar até o 
projeto político pedagógico de cada escola municipal”, considera.
Implementação
Segundo Tatiana, para que o plano saia do papel e realmente se torne realidade, 
impactando a qualidade da Educação de um município, são necessários 
monitoramento e controle. “Além disso, é preciso haver mobilização social. 
Precisamos de um pacto nacional que envolva todos os atores na melhoria da 
qualidade da Educação. Essa pauta precisa ganhar relevância para o 
desenvolvimento do País”, diz.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
14 de maio de 2013

PARECER DO PNE NO SENADO ALTERA REDAÇÃO DA META SOBRE INVESTIMENTO
Projeto de lei está na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da casa

 
Parecer do PNE no senado altera redação da meta sobre investimento 
  João Bittar/MEC

Do Todos Pela Educação
O Plano Nacional de Educação (PNE) começou, finalmente, a tramitar no Senado 
Federal. Na quinta-feira, dia 9 de maio, o relator, senador José Pimentel 
(PT/CE) apresentou novo parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara 103/12, 
cujo texto institui o PNE. O projeto está na Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE) da casa.
A principal mudança na redação do texto e que está causando polêmica foi a 
alteração na redação da meta 20, que se refere ao investimento na área. O 
projeto aprovado pela Câmara previa 10% do Produto Interno Brito (PIB) do País 
em investimento federal na Educação Pública ao final do decênio, tendo como meta
intermediária 7% ao quinto ano de vigência do plano.
Já o parecer do relator no Senado substituiu o termo “Educação pública” para 
simplesmente “Educação”. A redação ficou da seguinte forma: “ampliar o 
investimento público em Educação de forma a atingir, no mínimo, o equivalente a 
10% do Produto Interno Bruto (PIB) ao final do decênio”.
A alteração abre brecha para que o investimento em Educação privada e também em 
programas do governo federal como o Programa Universidade para Todos (ProUni), o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e o Ciência 
sem Fronteiras possam compor a meta. Além disso, a meta intermediária de 7% foi 
retirada. O texto prevê que “a meta progressiva do investimento público em 
Educação será avaliada no quarto ano de vigência do PNE e poderá ser ampliada 
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por meio de lei, para atender às necessidades financeiras do cumprimento das 
demais metas”.
Outra mudança nessa mesma meta foi em relação ao Custo Aluno-Qualidade Inicial 
(CAQi). O texto aprovado pela Câmara afirmava que ele deveria ser implementado 
após dois anos do início da vigência do plano. O novo parecer determina somente 
que o MEC defina o CAQi nesse mesmo prazo de dois anos.
A nova redação do PNE foi defendida pelo Ministério da Educação (MEC).
Alterações
A meta 5, referente à alfabetização, também foi modificada e ganhou a seguinte 
redação: “alfabetizar todas as crianças, no máximo, até os oito anos de idade, 
durante os primeiros cinco anos de vigência do plano; no máximo, até os sete 
anos de idade, do sexto ao nono ano de vigência do plano; e até o final dos seis
anos de idade, a partir do décimo ano de vigência do plano”.
O texto da Câmara mencionava que a alfabetização deveria ocorrer até o 3º ano do
Ensino Fundamental. No novo texto, essa determinação não aparece.
O parecer do senador José Pimentel fez outras pequenas alterações ao texto que 
acataram parcialmente as emendas de números 42, 45, 47, 49, 55, 58, 65, 66, 67, 
69, 71, 72 e 75 a 80.
Defesa
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, defendeu, em audiência no senado no 
dia 14 de maio, a vinculação de 100% dos royalties do petróleo à Educação. 
Segundo ele, a medida é necessária para o cumprimento da meta dos 10% Produto 
Interno Bruto (PIB) para a área, que consta no PNE.

No início do mês, a presidente Dilma Rousseff enviou ao Congresso um projeto de 
lei para a vinculação dos royalties à Educação. A decisão foi tomada após o 
adiamento, pela comissão mista que analisava a Medida Provisória 592/12 perder a
validade pelo adiamento da votação (leia mais aqui).

Mercadante também afirmou que o “o MEC tem interesse em aprovar o PNE o mais 
rápido possível”.

O governo federal enviou para o Congresso Nacional, no dia 3 de maio, o projeto 
de lei 5500/2013, que trata da vinculação dos royalties. A proposta anterior, a 
medida provisória 592/12, perdeu a validade em 12 de maio. No dia 23 de abril, a
comissão mista do Congresso que analisa a proposta decidiu adiar a votação da 
MP, até que o Supremo Tribunal Federal (STF) decida sobre a questão da divisão 
dos royalties entre os estados.
Tramitação
O texto do PNE está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado à espera de 
deliberação. Após aprovação, o projeto será analisado na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e na Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte (CE). Finalizadas essas etapas, o texto segue para o Plenário do Senado.
A próxima reunião deve ser na semana do dia 20 de maio.

Para acompanhar a tramitação do PNE no Senado, clique aqui.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
02 de maio de 2013
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PRESIDENTE FAZ CHAMAMENTO PARA A MELHORIA DA EDUCAÇÃO
Em discurso, Dilma Roussef pede que royalties do petróleo sejam destinados para 
a área

 
Presidente faz chamamento para a melhoria da Educação
  Wilson Dias/ABr

Do Todos Pela Educação
O pronunciamento da presidente Dilma Roussef exibido em rede nacional na noite 
da quarta-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalho, teve grande parte do seu 
conteúdo dedicado às políticas educacionais que estão sendo realizadas no País. 
Além disso, a presidente fez um chamamento público para que toda a população 
brasileira se envolva no desenvolvimento da Educação do Brasil.
Dilma ressaltou que a Educação não é apenas uma obrigação do poder público e um 
direito de cada brasileiro, mas também é “tarefa da família e responsabilidade 
de todos, sem exceção”. De acordo com ela, somente assim o Brasil poderá se 
tornar uma “pátria educadora”.
“A Educação começa com você. Todos têm que procurar a Educação por seu próprio 
desejo, e lutar pela Educação com sua própria força. Somente sua força de 
vontade vai fazer você descobrir tempo e meios para educar-se. Somente sua 
atenção como pai, como mãe vai estimular seu filho na escola. Somente sua 
dedicação de mestre fará você, professor, superar as dificuldades que enfrenta. 
Somente a pressão de todos vai fazer os governos, as empresas, as igrejas, os 
sindicatos, em suma, toda a sociedade trabalharem ainda mais pela Educação”, 
afirmou a presidente.
Além de apresentar dados sobre emprego, trabalho e renda para construir um 
panorama econômico do País, Dilma destacou dados das principais ações do 
Ministério da Educação (MEC), como a construção de creches, implantação do 
regime integral nas escolas e a aprovação da Lei de Cotas.

Financiamento
A presidente aproveitou para destacar o posicionamento do governo federal em 
relação à polêmica do destino dos royalties do petróleo, reafirmando a ideia de 
que a Educação pública receba 100% do montante. Ela anunciou o envio de uma nova
proposta para garantir a destinação e pediu que os eleitores pressionem os 
deputados em que votaram, para que o texto seja aprovado pelo Congresso.
“O papel do Estado é criar condições para isso, em especial, abrindo portas para
os que mais precisam. Mas um governo só pode cumprir bem o seu papel se tiver 
vontade política e se contar com verba suficiente”, afirmou Dilma. “Por isso, é 
importante que o Congresso Nacional aprove nossa proposta de destinar os 
recursos do petróleo para a Educação. Peço a vocês que incentivem o seu deputado
e o seu senador para que eles apoiem esta iniciativa.”
Abaixo, leia a íntegra do discurso da presidente.

Pronunciamento – Presidente Dilma Rousseff – dia 01/05/2013
“Queridas trabalhadoras e queridos trabalhadores, o Brasil passou a ser mais 
Brasil quando o brado por mais emprego, mais salário e mais comida deixou de ser
um grito solitário dos trabalhadores para ser a voz e o compromisso de toda uma 
nação. É por isso que nós, brasileiras e brasileiros, estamos tendo, nos últimos
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anos, a alegria de comemorar o 1º de Maio com recordes sucessivos no emprego, na
valorização do salário e nas conquistas sociais dos trabalhadores.
Neste 1º de Maio, o Brasil pode garantir outra vez a vocês que nada ameaça estas
conquistas. Ao contrário, elas vão se ampliar ainda mais, beneficiando a todos 
vocês, sem exceção. O Brasil vai continuar usando instrumentos eficazes para 
ampliar o emprego, o salário e o poder de compra do trabalhador.
Mas, a partir de agora, vai privilegiar como nunca o instrumento que mais amplia
o emprego e o salário: a Educação. Para isso, várias medidas estão sendo 
executadas e outras estão em discussão. A mais decisiva delas é a que determina 
que todos os royalties, participações especiais do petróleo e recursos do 
pré-sal sejam usados, exclusivamente, na Educação. Anuncio hoje a vocês que 
enviei ao Congresso Nacional uma nova proposta para que isso possa virar 
realidade.
Minhas amigas e meus amigos,
O Brasil avançou muito nos últimos anos por causa de políticas econômicas 
corretas e de políticas sociais profundas. Hoje, há um reconhecimento 
internacional de que temos as políticas sociais mais amplas e modernas do mundo.
Isso nos orgulha e nos estimula. Mas há um ponto que tem passado desapercebido: 
o fato do emprego e do salário terem se tornado os dois maiores fatores de 
diminuição da desigualdade. Mesmo com a importância dos programas sociais, foi a
renda do trabalho que mais contribuiu na diminuição da desigualdade.
Com os programas de transferência de renda, já tiramos 36 milhões de brasileiros
da miséria. Mas são o emprego e o salário que estão impedindo que essas pessoas 
voltem para a pobreza, e também aceleram a ascensão social de milhões de outros 
brasileiros. Foi assim que 40 milhões de brasileiros foram para a classe média. 
Isso se deu por causa da valorização do salário-mínimo, do recorde na geração de
emprego com carteira assinada e do ganho real em todas as faixas salariais.
O Brasil gerou, nos últimos dez anos, 19 milhões e 300 mil empregos com carteira
assinada, e o salário-mínimo cresceu mais de 70% em termos reais. Somente nos 
dois anos do meu governo foram criados 3 milhões e 900 mil novos empregos. 
Segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, isso nos colocou numa situação 
privilegiada no mundo: fomos o país que mais reduziu o desemprego entre 2008 e 
2012, ou seja, reduzimos em 30% a taxa de desemprego. Por sinal, em 2012 
enquanto lá fora cresciam o desemprego e as perdas salariais, aqui ocorria 
exatamente o contrário.
Tivemos o menor índice de desemprego da história e, segundo o Dieese, o melhor 
ano de reajustes, com 95% das categorias conquistando aumento real de salário. 
Não houve apenas aumento, mas também melhoria na qualidade do emprego: cresceram
os níveis de escolaridade dos empregados e ampliou-se a formalização do emprego.
Ao mesmo tempo, diminuiu a taxa de desemprego entre os jovens e aumentou o 
emprego entre os mais maduros. E, em termos gerais, ocorreu uma queda acentuada 
no tempo de procura por trabalho. Levando-se em conta a renda das pessoas, tem 
ocorrido também uma redução da desigualdade entre homens e mulheres, entre 
brancos e negros, e entre as áreas urbanas e rurais. Os brasileiros estão se 
tornando mais iguais.
Os direitos trabalhistas avançam e as dívidas sociais históricas estão sendo 
resgatadas, como ocorreu recentemente com a aprovação da PEC que estende os 
direitos previstos na CLT aos trabalhadores domésticos.
Tudo isso ocorre porque o Brasil tem uma política eficiente de emprego e 
salário, porque o país dialoga com o trabalhador e os sindicatos e respeita os 
direitos trabalhistas. Inclusive, devido a este diálogo, os trabalhadores, entre
outras vantagens, obtiveram a isenção do Imposto de Renda na participação dos 
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lucros e resultados.
O mais importante é que os efeitos da renda do trabalho e das políticas sociais 
reduziram pela metade o risco das pessoas ficarem mais pobres, e praticamente 
dobraram a possibilidade das pessoas melhorarem de vida.
Estes fatores têm garantido a diminuição das desigualdades e inibido, entre nós,
os efeitos da prolongada crise financeira que ainda atinge o mundo. 
Trabalhadoras e trabalhadores, acreditem apaixonadamente no Brasil e na força do
trabalho de cada um de vocês. Não tenham dúvida de que o Brasil, com a força de 
vocês, pode e vai crescer mais, garantindo o emprego de hoje e o de amanhã.
Vamos seguir na rota de crescimento com estabilidade, distribuição de renda e 
diminuição das desigualdades. Este governo vai continuar sua luta firme pela 
redução de impostos e pela diminuição dos custos para o produtor e consumidor, 
mesmo que tenha que enfrentar interesses poderosos.
É mais do que óbvio que um governo que age assim e uma presidenta que pensa 
desta maneira não vão descuidar nunca do controle da inflação. Esta é uma luta 
constante, imutável, permanente. Não abandonaremos jamais os pilares da nossa 
política econômica, que têm por base o crescimento sustentado e a estabilidade. 
E não abriremos mão jamais dos pilares fundamentais do nosso modelo: a 
distribuição de renda e a diminuição da desigualdade no Brasil.
Minhas amigas e meus amigos,
Só uma Educação de qualidade pode garantir mais avanço para o emprego e para o 
salário. Nos últimos anos, ampliamos o acesso e melhoramos a qualidade do 
ensino. Já estamos com 32 mil escolas funcionando em tempo integral, ou seja, em
dois turnos.
Tivemos o maior avanço da história do Brasil nos cursos técnicos e de 
qualificação profissional. Geramos, com o Pronatec, mais de 3 milhões de novas 
vagas e vamos chegar, até o final de 2013, a quase 5 milhões de matrículas.
Mais de 1 milhão e 200 mil jovens já receberam bolsas do ProUni, 870 mil 
estudantes estão sendo beneficiados pelo financiamento do Fies e 41 mil 
estudantes brasileiros já tiveram bolsas aprovadas para estudar nas melhores 
universidades do mundo no Programa Ciência sem Fronteiras.
E tudo isso está sendo acompanhado pela expansão das universidades federais, que
já oferecem mais de 1 milhão de matrículas. A partir deste ano, de forma 
crescente, vamos garantir, através da nossa política de cotas, que metade das 
vagas de todos os cursos das nossas universidades federais seja ocupada por 
alunos das escolas públicas.
Tudo isso é muito bom, mas ainda é pouco. O Brasil precisa de uma grande 
revolução no ensino capaz de garantir o nosso futuro como nação líder e soberana
no mundo. Vamos, principalmente, formar os jovens, as trabalhadoras e os 
trabalhadores brasileiros para que possamos triunfar num mundo cada vez mais 
desenvolvido e altamente competitivo.
A Educação deve ser uma ação permanente em todos os instantes da vida de uma 
pessoa. Ela começa na creche, passa pela escola de tempo integral, pelo ensino 
médio, pela qualificação profissional, pela universidade, o mestrado, o 
doutorado e tem que prosseguir, de forma ininterrupta, até o fim da vida.
O papel do Estado é criar condições para isso, em especial, abrindo portas para 
os que mais precisam. Mas um governo só pode cumprir bem o seu papel se tiver 
vontade política e se contar com verba suficiente.
Por isso, é importante que o Congresso Nacional aprove nossa proposta de 
destinar os recursos do petróleo para a Educação. Peço a vocês que incentivem o 
seu deputado e o seu senador para que eles apoiem esta iniciativa.
Para encerrar, faço um chamamento decisivo a você, trabalhador, e a você, 
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trabalhadora: a Educação não é apenas um dever do Estado e um direito do 
cidadão. É também tarefa da família e responsabilidade de todos, sem exceção. A 
Educação começa com você. Todos têm que procurar a Educação por seu próprio 
desejo, e lutar pela Educação com sua própria força. Somente sua força de 
vontade vai fazer você descobrir tempo e meios para educar-se. Somente sua 
atenção como pai, como mãe vai estimular seu filho na escola. Somente sua 
dedicação de mestre fará você, professor, superar as dificuldades que enfrenta. 
Somente a pressão de todos vai fazer os governos, as empresas, as igrejas, os 
sindicatos, em suma, toda a sociedade trabalharem ainda mais pela Educação.
Somente assim poderemos gritar, em uma só voz, uma nova marca de fé e amor para 
nosso país. Poderemos gritar, do fundo do nosso coração: Brasil, pátria 
educadora!
Viva o Brasil! Viva a trabalhadora! Viva o trabalhador brasileiro!
Obrigada e boa noite.”
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
10 de maio de 2013

O ESPAÇO ESCOLAR BEM GERIDO COLABORA PARA A APRENDIZAGEM
Publicação é parceria entre a Comunidade Educativa Cedac e a Editora Moderna

 
O espaço escolar bem gerido colabora para a aprendizagem
  Divulgação

Do Todos Pela Educação
Qual a melhor forma de organizar a biblioteca de uma escola? Como ter uma sala 
de informática bem equipada e conservada? E a sala de artes: como prepará-la 
para estimular a criatividade dos alunos? Qual deve ser a periodicidade de 
limpeza dos banheiros e de manutenção dos refeitórios? O espaço da sala de aula 
comporta de forma segura alunos e professores?
Foi pensando em apoiar os diretores escolares na solução dessas e de outras 
questões ligadas ao ambiente escolar que a Comunidade Educativa Cedac e a 
Editora Moderna desenvolveram a publicação “O que revela o espaço escolar? - Um 
livro para diretores de escola”, em parceria com a Fundação Santillana. A obra 
está sendo distribuída gratuitamente às escolas públicas de todo o País – a 
tiragem é de 40 mil exemplares – e sua versão digital pode ser baixada aqui.
A ideia do livro é justamente ajudar o diretor da escola a planejar ações de 
melhoria dos espaços escolares, com base em diagnósticos precisos feitos por 
meio de pautas de observação ou de questionários dirigidos a professores, 
alunos, pais e funcionários. Para facilitar a busca por temas, a obra é 
organizada em capítulos dedicados a cada ambiente escolar. Uma introdução 
explica como a melhoria daquele ambiente pode colaborar para a aprendizagem dos 
alunos. Além disso, há recomendações, cronogramas e dicas. Na versão online, 
ainda é possível encontrar adendos, como as informações sobre como manter o 
jardim e a horta da escola, por exemplo. “A obra pode ajudar o gestor na hora de
fazer as devidas intervenções”, afirma Luciano Monteiro, diretor de relações 
institucionais da Editora Moderna.
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Segundo ele, a falta de capacitação técnica de muitos gestores de escolas é um 
fator presente no Brasil e o livro pode ajudar exatamente nessas lacunas. 
“Existe uma carência na formação do diretor, além de faltar orientação”, diz 
Luciano. “Por isso mesmo a obra funciona como um manual, mostrando inclusive o 
que está à disposição do diretor em termos de recursos públicos. Assim, 
neutralizamos o discurso do ‘nada é possível’.”
Formação
Roberta Panico, diretora da Comunidade Educativa Cedac, destaca é preciso formar
os diretores para lidarem com o cotidiano escolar. “Todo o conteúdo do livro 
aponta para uma perspectiva prática e formativa do gestor. A ideia é justamente 
construir o incômodo, para que ele perceba, na observação, que há coisas que não
são comuns no espaço escolar e que devem ser organizadas e resolvidas”, explica.
“Existem muitas precariedades na infraestrutura das escolas brasileiras hoje e 
muitos diretores não sabem como lidar com os obstáculos.”
A publicação, segundo Roberta, também procura solucionar dúvidas que muitos 
diretores têm sobre como tornar real a gestão democrática da escola. 
“Enfatizamos o fator da consulta à comunidade em determinadas decisões 
escolares, realizando uma gestão mais participativa. O diretor deve lembrar que 
ele não faz a gestão da escola sozinho e nem é o dono da escola”, afirma ela. 
“Ele é um prestador de serviços que é responsável não por 20 alunos de uma 
turma, mas por dezenas e até centenas deles e também por uma equipe de 
profissionais. Ele deve fazer a gestão da aprendizagem dos estudantes e dos 
professores.”
Histórico
A obra foi lançada pela primeira vez em 2002 e foi amplamente distribuída pelo 
Ministério da Educação (MEC). Esta segunda edição está atualizada e acrescida de
conteúdos referentes a mais espaços da escola. “A obra original dava o foco para
a arquitetura da escola, enfatizando apenas as questões do espaço físico e 
unicamente da perspectiva da infraestrutura escolar”, lembra Roberta Panico. “A 
nova versão traz o aspecto da gestão pedagógica do trabalho do diretor. A ideia 
é auxiliá-lo a pensar pedagogicamente o espaço.”
Para ler ou baixar a publicação, clique aqui.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
13 de maio de 2013

PESQUISAS MOSTRAM QUE CRIANÇAS ENTRE 3 E 5 ANOS JÁ PENSAM EM NÚMEROS E TEXTOS
Fundação Victor Civita divulga orientações de como desenvolver habilidades

 
Pesquisas mostram que crianças entre 3 e 5 anos já pensam em números e textos
  João Bittar/MEC

Pricilla Honorato
Pesquisas comprovam que crianças já pensam em números e em textos a partir dos 
três anos de idade. Com base nessas descobertas, a Fundação Victor Civita (FVC),
em conjunto com especialistas em Educação Infantil, se debruçou sobre o tema 
sugerindo propostas para ampliar os conhecimentos dos pequenos.
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Segundo a coordenadora pedagógica da FVC, Regina Scarpa, os professores dessa 
etapa de ensino podem desenvolver atividades aproveitando as habilidades dos 
alunos.
“Educação Infantil não é só brincadeira”, enfatiza Regina. Para a educadora, 
felizmente tem-se investido muito no Ensino Fundamental, mas é preciso que se 
dedique maior esforço à Educação Infantil. “Desde que nascem, as crianças 
começam a aprender – e elas não pedem licença”.
As conclusões dos estudos demonstram que não se deve subestimar nem superestimar
o aluno. “Hoje, há duas perspectivas no Ensino Infantil: uma trabalha apenas com
brincadeiras e a outra funciona semelhante a um curso preparatório para o 
primeiro ano do Fundamental”, explica Regina. “Nós acreditamos no caminho do 
meio, uma Educação Infantil onde a criança possa aprender brincando”.

Segundo ela, abordagens equivocadas, que se distanciam da forma de pensar da 
criança, podem dificultar a aprendizagem. “Quando uma escola, por exemplo, 
obriga a criança a fazer cópias e cópias de textos sem que ela saiba ler, há o 
risco de a escola perder o sentido para a criança, já que ela faz aquilo que não
entende”, elucida a coordenadora.
Conhecimento no cotidiano
De acordo com os estudos considerados pela FVC, como o das pesquisadoras e 
educadoras argentinas Susana Wolman e Claudia Molinari, as crianças pequenas 
demonstram formas originais para se relacionar com a escrita de algarismos e 
palavras. Dentre os exemplos apresentados por Claudia, estão o registro das 
vogais e o número mínimo de letras que uma palavra deve conter, na concepção 
delas. No início do processo de alfabetização, as crianças associam a escrita a 
fonemas vocálicos. Ao ouvir uma palavra e tentar escrevê-la, elas acreditam que 
devem representar a palavra por meio desses fonemas. Ao mesmo tempo, as crianças
também demonstraram acreditar que palavras escritas devem apresentar no mínimo 
três letras. Quando solicitada a um grupo de crianças a escrita da palavra 
“ovelha”, registros podem ser feitos, por exemplo, apenas com as letras A, E e 
A.
Para Regina Scarpa, tais a compreensão de tais concepções das crianças é 
necessária para nortear os profissionais da Educação Infantil na criação de 
atividades adequadas.

Segundo as pesquisas, compreender o uso dos algarismos – ou seja, o que eles 
representam – e desenvolver a leitura e a escrita são processos de longa 
construção para as crianças e requerem muita atenção.
Os estudos atestaram também que as crianças relacionam a escrita e os números 
com a língua falada e observam regularidades que usam como apoio para se 
desenvolver. Por isso, podem, por exemplo, escrever números antes de saber 
contar ou uma legenda sem conhecer as letras de forma convencional.
“As crianças estão em contato com os números no dia a dia e pensam sobre isso. 
Elas observam a língua falada para fazer a parte escrita. Se você pedir que ela 
escreva quatro mil, algumas marcarão 4 e 1000, pois é o que elas identificam na 
oralidade”, comenta Regina.
A coordenadora salienta que, para desenvolver a capacidade das crianças, é 
essencial que os professores introduzam atividades que estejam relacionadas ao 
cotidiano das crianças – por exemplo, pedindo que o aluno conte os pontos em um 
jogo de boliche ou que dê os preços de mercadorias no supermercado. Em relação à
escrita, a criança pode ser incentivada a escrever bilhetes, ainda que não 
esteja totalmente alfabetizada. “É possível auxiliar no desenvolvimento das 
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habilidades infantis com números e textos deixando que elas escrevam do modo que
elas imaginam”, orienta.
A forma de aprender no Ensino Infantil é diferente, comenta Regina. “Um bebê 
fala do jeito dele, com seus erros e ninguém pode obrigá-lo a falar de outro 
jeito. Com a escrita e os números em relação às crianças é a mesma coisa. Os 
professores precisam servir de interlocutores esclarecidos entre as crianças e 
suas dúvidas.”
 
Estudos:
Susana W. - Enseñar matemática en el Nivel Inicial y el primer ciclo de la EGB -
Análisis y propuestas
La enseñanza del sistema de numeración en los primeros grados
Claudia M. - La escritura em la alfabetización inicial
Identidades y diferencias en las primeras etapas del proceso de alfabetización. 
Escrituras realizadas en papel y en computadora (Com Emilia Ferreiro)
Leer y escribir: el día a día en las aulas (livro de Ana M. Kaufman)
Leer y escribir para saber más
Palestra Claudia
La lectura en la alfabetización inicial: situaciones didácticas en el jardín y 
en la escuela
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
12 de maio de 2013

QUASE METADE DOS PROFESSORES DE SP JÁ SOFREU AGRESSÃO NA REDE PÚBLICA
Pesquisa revelou ainda que 29% dos docentes já viram estudantes alcoolizados na 
escola. E 42% presenciaram alunos sob efeito de drogas

Fonte: Fantástico

Uma pesquisa com professores de São Paulo aponta: quase a metade já sofreu algum
tipo de agressão em escolas públicas. Fantástico mostra imagens e depoimentos 
exclusivos sobre essa violência nos colégios, que preocupa o Brasil inteiro.
Aluno bate em aluno. Aluno bate em professor. E professor bate em aluno. São 
flagrantes recentes da violência nas escolas brasileiras.
Uma das cenas que mais tiveram repercussão foi a de um estudante de 15 anos 
agredindo uma professora de inglês dentro da sala de aula.
O Fantástico conseguiu imagens inéditas, desse caso, gravadas por um aluno. A 
escola particular fica em Santos, no litoral paulista.
Pela primeira vez, a professora revela os motivos do ataque: uma nota baixa 
porque o estudante não havia feito o dever.
“Ele já não vinha fazendo as minhas lições desde o ano anterior. Quando 
aconteceu o episódio dele levantar, pegar o meu diário de classe, apagar as 
notas, chutar as minhas folhas, eu só levantei porque achei que ele fosse rasgar
o diário”, ela diz.
A professora descreve a agressão: “No momento em que ele passa a perna em mim, 
eu tento me segurar na blusa dele. Eu agarrei a perna dele com intuito de evitar
que ele continuasse me socando”, afirma a educadora.

Página 61



TODOS PELA EDUCACAO
O aluno, de 15 anos, foi expulso da escola. Segundo a professora, ele sempre 
teve um perfil violento e a xingava, com frequência, dentro da sala de aula. “A 
falta de respeito é muito grande. Já chegou a arremessar carteiras em cima de 
mim”, lembra.
Esta semana, uma pesquisa encomendada pela Apeoesp, o sindicato dos professores 
do ensino oficial do Estado de São Paulo, ao Instituto Data Popular traçou um 
quadro da violência nas escolas públicas paulistas.
De cada 100 professores, 44 dizem já ter sofrido algum tipo de agressão. A 
verbal é a mais comum, ou seja, quando o professor é ofendido é a mais comum. 
Depois, vêm assédio moral, bullying, agressão física, discriminação e furto.
“Salas superlotadas, escolas mal iluminadas. É um ambiente que serve para tudo, 
menos para o aprendizado adequado para os alunos”, explica Renato Meireles, 
diretor do instituto de pesquisas.
A pesquisa revelou ainda que 29% dos professores já viram estudantes 
alcoolizados na escola. E 42% presenciaram alunos sob efeito de drogas. E 29% 
flagraram o tráfico dentro do colégio.
A Secretaria de Educação de São Paulo diz que desenvolve iniciativas de combate 
à violência.
“A Secretaria de Educação conta com um oficial da Polícia Militar que assessora 
diretamente o secretário de Educação nessa articulação entre as nossas escolas e
os comandos territoriais da Polícia Militar”, afirma Felipe Angeli, coordenador 
da Secretaria de Educação de SP.
Na quinta-feira (9), em um colégio estadual de Aracaju, Sergipe, um aluno de 14 
anos foi encontrado, na hora do recreio, com 30 cápsulas de cocaína. Ele disse à
policia que vendia drogas na escola havia dois meses.
Também na quinta, aconteceu um assassinato em frente a um colégio público, em 
Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ana Caroline Costa, 16 anos,
foi morta com um tiro na cabeça. Outros dois estudantes também ficaram feridos. 
Segundo a polícia, está havendo uma guerra de gangues e Ana Caroline não tinha 
nada a ver com a história.
“A violência é uma epidemia dentro das escolas e os custos disso ficam para toda
sociedade brasileira”, destaca Meireles.
E quando é o próprio professor quem agride? As imagens são de uma escola 
estadual de Maricá, Região dos Lagos, Rio de Janeiro. O Fantástico localizou o 
estudante, de 14 anos, que levou socos do professor, em uma escola, no mês 
passado.
Ao lado da mãe, ele disse que, no começo da aula, houve uma troca de insultos, 
mas em tom de brincadeira: “Ele me chamou de gordo. Chamei ele de cabeçudo. 
Parecia mais uma baderna que uma aula. Todo mundo brincava”, conta.
Segundo o estudante, o professor partiu para cima dele no fim da aula: “Começou 
a me encurralar. Me cercar. Eu falei: ‘Professor, eu estava brincando’. Ele 
ficou nervoso e me agrediu”, diz a vítima.
Em outra escola, esse mesmo aluno já tinha arrumado briga, ofendido um professor
e precisou passar por um psicólogo. “Não respeitava ninguém, mas de um tempo 
para cá, eu comecei a ficar bom”, garante.
O professor que deu socos no estudante preferiu não se manifestar. Ele será 
transferido de colégio.
“O próprio professor é reconhecido como professor extremamente popular, 
brincalhão, mas, até por isso, talvez, tenha perdido um pouco o respeito por 
parte dos alunos”, afirma o delegado Henrique Pessoa.
E qual seria a saída para acabar com os conflitos entre professores e alunos? A 
pesquisa realizada em São Paulo apontou que, nas escolas que fazem campanhas 
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frequentes de combate à violência, há menos agressões.
“A família tem que conhecer o seu filho. Uma vez identificando esses problemas, 
ela tem que pedir ajuda, caso não consiga resolver internamente”, diz Felippe 
Angeli.
“Eu sou uma professora. Eu queria a minha vida de volta. Adoro dar aula”, 
lamenta uma professora.

Veja o vídeo aqui.
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
13 de maio de 2013

PROVAS DE PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO COMEÇAM A SER APLICADAS
Ministério da Educação (MEC) informou que enviou 5 milhões de testes de 
português e matemática para os mais de 3 milhões de alunos do segundo ano do 
país

Fonte: Valor Econômico (SP)

Estados e municípios deram, no início de maio, o primeiro passo na fase de 
avaliação do nível de aprendizagem das crianças do segundo ano do ensino 
fundamental das escolas públicas brasileiras dentro do Pacto Nacional pela 
Alfabetização da Idade Certa (Pnaic), programa federal que prevê investimento de
R$ 3,3 bilhões para Estados e municípios garantirem a alfabetização de alunos 
até os oito anos de idade, ao fim do terceiro ano.
A reportagem do Valor presenciou a aplicação da Provinha Brasil em duas cidades 
do interior cearense.
O Ministério da Educação (MEC) informou que enviou 5 milhões de testes de 
português e matemática para serem aplicados por secretarias municipais e 
estaduais de Educação aos mais de 3 milhões de alunos do segundo ano do segundo 
ano do país.
A novidade deste ano é que as notas da Provinha Brasil, que é feita desde 2008 
de forma não censitária (a aplicação da prova ainda não é obrigatória), serão 
lançadas em um sistema online que servirá para gerar relatórios, facilitando a 
análise de dados de forma mais sistematizada.
Por meio desse sistema, que está em fase de finalização, professores e gestores 
educacionais poderão acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem de cada aluno 
de sua turma e fazer ajustes necessários para garantir que todos estejam 
alfabetizados aos oito anos, além de receber apoio técnico e financeiro do 
Pnaic.
Maria Iracema Lima Matos, diretora da Escola Municipal Olavo Bilac, em Crateús, 
disse que as provas foram aplicadas a três turmas de segundo ano e servirão para
ajudar os professores a diagnosticar problemas no processo de aprendizagem.
"Já temos prova parecida oferecida pelo governo do Estado, esta avaliação agora 
é mais um instrumento para identificar problemas e corrigi-los."
Já Estalber Amarante Vieira, diretor da Escola Municipal Raimundo Pimentel 
Gomes, contou que a avaliação federal é um complemento às provas elaboradas 
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pelos próprios professores da escola, localizada na periferia de Sobral.

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
16.05.2013 às 16h 58min
Edyana Lopes Rangel de Azevedo
Acompanho a Provinha Brasil desde a sua 1ª edição e vejo o empenho de todos os 
profissionais da educação a cada ano. Acredito na Educação e sei que colheremos 
bons frutos com o passar dos anos.
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
14 de maio de 2013

MEC DEFENDE NOVA REDAÇÃO DO PNE QUE PROPÕE 'MANOBRA' PARA ATINGIR META
Governo federal desistiu de lutar contra a meta de destinar 10% do PIB para 
Educação

Fonte: Estadão.com

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, defendeu a nova redação dada ao 
Plano Nacional de Educação (PNE). Conforme o Estado adiantou nesta 
segunda-feira, 13, o governo desistiu de lutar contra a meta especificada no 
projeto de destinar 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para educação e agora 
aposta em uma manobra contábil para maquiar a conta. O novo parecer do relator, 
senador José Pimentel (PT-CE), altera a redação aprovada na Câmara dos Deputados
que previa 10% de investimento federal em educação pública. O novo texto fala em
"investimento público em educação".
Para Mercadante, o parecer do relator, construído em conjunto com o MEC, é 
compatível com a Constituição e permite que programas do governo federal como o 
ProUni, o Pronatec e o Ciência sem Fronteiras se mantenham. "Vamos manter o 
conceito e definir o que é educação pública, não necessariamente estatal", disse
o ministro ao participar de uma audiência pública na Comissão de Educação do 
Senado, na manhã desta terça-feira, 14.
Mercadante manteve o discurso contrário à destinação de 10% do PIB para 
educação. "Não basta o Congresso dizer que precisa ter uma meta de investimento.
Tem que dizer que onde virá o recurso."
Nos bastidores, o Planalto trabalhou contra os 10%. O ministro da Fazenda, Guido
Mantega, chegou a dizer que o PNE ia "quebrar" o País. O governo, contudo, mudou
de estratégia e optou por aderir à campanha, ressaltando a necessidade de 
garantir a fonte de financiamento. "Tem que dizer de onde vai vir o dinheiro. O 
salto que o Brasil precisa tem que ter uma fonte sólida e só vejo essa: os 
royalties do petróleo", disse o ministro da Educação.
Outra mudança sugerida por Pimentel no texto diminui cobranças sobre a 
presidente Dilma Rousseff, caso ela seja reeleita ano que vem. A redação que 
saiu da Câmara estabelecia uma meta intermediária de 7% do PIB no quinto ano de 
vigência do PNE e a 10% no final do decênio. O Senado, contudo, suprimiu a meta 
intermediária.
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<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
15.05.2013 às 11h 56min
maria zelia
E a novela continua!....Pobres professores.!......Quando será que vão chegar a 
um entendimento?Quando todos os professores mais velhos morrerem? O governo tem 
dinheiro para tudo,pagar todo tipo de benesses para os que já ganham milhões,mas
para os que realmente precisam é só propaganda enganosa ,Professores!e famílias 
ajudem esta classe não votando nestes governantes que só sabem agir de acordo 
com seus interesses........Pra eles tudo! para o povo só conversa fiada e 
cansativa..........
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
14 de maio de 2013

QUEM QUISER SER PROFESSOR TERÁ BOLSA-AUXÍLIO DESDE O ENSINO MÉDIO, DIZ MINISTRO
Aloizio Mercadante afirmou em fórum que MEC vai lançar programa para dar 
"tratamento diferenciado" ao estudante que seguir magistério. Valor da bolsa 
poderá ser de R$ 400

Fonte: iG

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, adiantou na noite desta terça-feira 
(14) mais detalhes de um programa que o governo federal deve lançar nas próximas
semanas para ajudar estudantes que quiserem seguir carreira de professor ou 
serem cientistas no Brasil. Em discurso na abertura do 14º Fórum dos Dirigentes 
Municipais de Educação, que acontece entre os dias 14 e 17 de abril, em Mata de 
São João, na Bahia, Mercadante afirmou que estudantes que mostrarem interesse em
fazer o magistério nas áreas de matemática, química, física e biologia vão 
receber “uma bolsa” já no início do ensino médio.
“Agora um dos programas que vamos lançar: Quero Ser Cientista, Quero Ser 
Professor. Se ele (estudante) quiser ser professor ou se ele quiser fazer 
ciência nas áreas de matemática, química, física e biologia, nós vamos começar a
dar bolsa de estudo desde o primeiro ano do ensino médio. Quer ser professor? 
Vai ter tratamento diferenciado. Quer ser cientista? Vai ter tratamento 
diferenciado”, disse.
O ministro não especificou qual será o valor da bolsa nem quais serão os 
critérios de seleção, mas disse que o recurso virá do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PiBid), que dá R$ 400 para estudantes de 
licenciatura. A assessoria de imprensa do MEC não confirmou, no entanto, se o 
valor será o mesmo.
“Nós vamos pegar a bolsa do PiBid. Tínhamos 45 mil e estamos indo para 75 mil. 
Vamos pegar uma parte dessas bolsas nessas áreas porque as matrículas não estão 
aumentando. Engenharia passou direito, mas matemática, química, física e 
biologia continuam abaixo. Vamos pegar o jovem no primeiro ano. Por exemplo, 
aluno da olimpíada da matemática. Eles só recebem bolsa quando entram na 
universidade. O que nós vamos fazer com ele? Mais matemática. Vamos dar uma 
bolsa para ele começar a estudar mais matemática e ciências, levando ele para 
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laboratórios, ver cientista dar palestra e motivando para ir para essas área de 
ciências exatas. Começar a formar esse jovem. Quero Ser Professor, Quero Ser 
Cientista”, repetiu o que deve ser o nome do programa.
PIB X royalties
Mercadante falou novamente sobre o investimento de 10% do Produto Interno Bruto 
(PIB) em educação. Isso porque ele manifestou apoio ao parecer apresentado pelo 
senador José Pimentel (PT-CE) sobre o Plano Nacional de Educação (PNE), na 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Pimentel altera a redação 
aprovada na Câmara dos Deputados e registra “investimento público em educação”, 
não especificando assim que o investimento ocorra apenas na educação pública.
É que governo federal trava batalha contra a inclusão da meta no PNE. A gestão 
petista aceita disponibilizar até 8% dos recursos do PIB para a área, mas diz 
que não há verba para aumentar o repasse para 10%. O plano estabelece 10 
diretrizes e 20 metas a serem cumpridas pelo Poder Público em dez anos. O 
ministro procurou relacionar a questão à aprovação da uma nova proposta do 
governo determinando que todos os royalties do petróleo e recursos do pré-sal 
sejam aplicados exclusivamente na educação.
Para ele, a proposta é “mais importante” porque a fonte de receita é “real” 
enquanto que o uso de 10% do PIB depende do orçamento da União. “Mais importante
do que simplesmente colocar uma meta do PIB, é vincular os royalties do petróleo
que é fonte real de receita. Por isso que é muito mais difícil aprovar. Os 
parlamentares que colocaram o dedinho para aprovar os 10% do PIB para educação 
têm que concordar com este repasse. Estamoos vencendo esse debate”, disse.
Questionado se o repasse de verbas dos royalties não resultaria em um montante 
menor que o repasse de 10% do PIB, o ministro respondeu que os recursos do 
petróleo vão ajudar a cumprir metas do PNE. “O projeto é 100% dos royalties e 
concessão para financiar o PNE até que suas metas sejam alcanças. Por isso, a 
questão dos royalties é uma questão duríssima. É isso que vai assegurar recurso 
para educação. É mais estratégico e do que vincular o PIB”, justificou. 

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
16.05.2013 às 21h 39min
JEANINE PEREIRA DE SOUZA SERENADO
Político gosta de novidade. Pra que lançar tanta bolsa? Basta valorizar o 
professor. Usar esse tanto de dinheiro que o governo tem para investir na 
educação em salários dignos.
16.05.2013 às 12h 47min
Luis Eumar Ciriaco de Oliveira
Sr. Ministro, eu comecei um curso de pedagogia e estou com sérias dificuldades 
de pagar.por isso preciso urgentemente dessa bolsa.
Att/
Luis Eumar.
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
14 de maio de 2013

POR DIA, QUASE TRÊS PROFESSORES PEDEM DEMISSÃO DA REDE ESTADUAL DO RJ
Baixos salários são principal causa de pedidos de exonerações dos educadores
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Fonte: Terra

Pagando salários menores do que os da prefeitura do Rio de Janeiro, e de pelo 
menos cinco municípios da Baixada Fluminense, a rede pública estadual do Rio 
assiste a uma debandada de professores no início deste ano. Só nestes cinco 
primeiros meses, 308 mestres concursados pediram exonerações. Outros 504 se 
aposentaram. Ou seja, 812 professores estão fora da rede. O déficit de 
profissionais, segundo a Secretaria Estadual de Educação, no entanto, é de cerca
de 800.
A principal causa apontada para os pedidos de demissão trata dos baixos salários
- R$ 1001 de salário inicial bruto, por 16 horas de trabalho. De acordo com 
dados do Sindicato dos Profissionais da Educação (Sepe), a média de pedidos de 
demissão na rede é de 2,5 por dia. Levando-se em conta o número de profissionais
que se aposentam, a média aumenta para 6,76.
O problema, segundo os dados, não é exclusividade da rede estadual. No caso da 
Secretaria Municipal de Educação, o número de mestres que pediram desligamento 
de janeiro a maio é ainda maior: 514. No segundo semestre do ano passado, o 
município se viu às voltas com 1.270 pedidos deste tipo.
Concursado do governo do Estado em 2010, o professor de Biologia Eduardo Moraes,
28 anos, decidiu abandonar a rede estadual e passar a trabalhar em Mesquita, na 
Baixada Fluminense. A intenção era aumentar seus rendimentos em R$ 520. "Em 
2010, no Rio, eu ganhava R$ 880. Na prefeitura de Mesquita, passei a ganhar R$ 
1,4 mil. Como eu moro em Benfica, na zona norte, a mudança me exigiu um certo 
esforço de deslocamento, mas está valendo a pena."
Professores reivindicam aumento salarial na rede estadual de ensino
Eduardo é um dos milhares de mestres que acumula mais de uma matrícula. Ou seja,
trabalha para a prefeitura de Mesquita e também para a prefeitura do Rio de 
Janeiro. "O vale-transporte que o governo do Estado me pagava não cobria as 
minhas despesas de deslocamento para o trabalho. Isso acontece principalmente 
com aqueles professores que trabalham em mais de uma escola. Este foi mais um 
dos motivos pelos quais decidi abandonar a rede estadual. É muito trabalho para 
pouco dinheiro", destaca.
O biólogo aponta ainda outras vantagens de se trabalhar fora da capital: "Na 
rede municipal de educação da Baixada, as turmas tem limite de 30 alunos. Já na 
rede estadual, o limite oficial é de 60. Isso significa que as turmas na Baixada
são menos cheias e é possível trabalhar melhor", aponta.
Professora do Ciep Pablo Neruda, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na região 
metropolitana do Rio, Maria Beatriz Lugão Rios diz que o fato de os novos 
professores concursados serem chamados apenas em meados do ano piora ainda mais 
a situação da classe.
"Os concursados, chamados pelo governo no meio do ano, tem que se encaixar nas 
turmas já formadas. Ou seja, um professor de Filosofia que é contratado para 12 
horas por semana tem que lecionar em 12 turmas distintas já que cada turma tem 
direito a um tempo de aula desta disciplina. Assim, é comum um professor com 
apenas uma matrícula acumular aulas em mais de uma escola. O grande problema é 
que o vale-transporte é para apenas um colégio, né? Assim, o professor 
desembolsa parte de sua despesa com transporte", critica.
Contratações não acompanham saída
Enquanto a saída de profissionais da rede só neste início de ano foi de 812 
mestres, as contratações são exatamente a metade: só 406 professores foram 
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chamados este ano para trabalhar na rede estadual.
Para suprir o déficit de professores, a Secretaria estadual de Educação lançou 
mão de uma gratificação que praticamente dobra os rendimentos dos mestres. Para 
isso, os professores também tem carga horária dobrada. Com a chamada 
"gratificação por lotação prioritária", houve diminuição da carência por 
professores na rede. Segundo a Secretaria estadual de Educação, a carência de 
profissionais veio reduzindo desde 2010, quando chegava a 12 mil.
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23 de maio de 2013

QUASE METADE DAS ESCOLAS PÚBLICAS TEM INFRAESTRUTURA APENAS ELEMENTAR
Pesquisa analisou a situação de 194.932 unidades de ensino de todo o País

 
Quase metade das escolas públicas tem infraestrutura apenas elementar
  João Bittar/MEC

Mariana Mandelli
Cerca de 44% das escolas públicas brasileiras de Educação Básica contam apenas 
com água encanada, sanitário, energia elétrica, esgoto e cozinha em sua 
infraestrutura. Nelas, não há bibliotecas, quadras e laboratórios, entre outros 
equipamentos pedagógicos considerados importantes para a garantia de uma 
aprendizagem de qualidade. Na outra ponta, apenas 0,6% das unidades de ensino 
têm prédios considerados completos, com todos esses aparelhos e também 
dependências adequadas para alunos com deficiência.

A conclusão é de um estudo dos pesquisadores Joaquim José Soares Neto, Girlene 
Ribeiro de Jesus e Camila Akemi Karino, da Universidade de Brasília (UnB), e 
Dalton Francisco de Andrade, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
intitulado “Uma escala para medir a infraestrutura escolar”. A proposta do 
estudo é, justamente, construir uma escala de níveis para medir as condições 
físicas de todas as unidades de ensino das redes públicas. Para tanto, os 
pesquisadores utilizaram a Teoria de Resposta ao Item (TRI) (leia mais abaixo)
Foram analisadas 194.932 escolas, número que representa o total de unidades que 
estavam em funcionamento em 2011 e que responderam o Censo Escolar daquele ano, 
cujas informações foram a base da pesquisa. Os dados sobre a infraestrutura 
escolar são colhidos anualmente pelo censo por meio de um questionário 
respondido pelos gestores das unidades de ensino. Nele, há questões que detalham
os recursos que a escola apresenta, abrangendo desde a presença de esgoto 
sanitário até a conexão com a internet.

Para definir uma escala para a situação da infraestrutura, os pesquisadores 
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selecionaram questões sobre dois tipos de itens: caracterização física do prédio
e equipamentos.

Em seguida, essas variáveis foram dicotomizadas, ou seja, tomadas apenas com as 
possibilidades sim (a escola tem) ou não (a escola não tem). Isso foi necessário
para a construção da escala com base na TRI. Nesse processo, alguns itens foram 
descartados. Um exemplo é a presença de videocassete e antena parabólica na 
escola, uma vez que esses aparelhos já foram substituídos por tecnologias mais 
avançadas. Itens que não poderiam ser considerados dessa maneira, como o destino
do lixo e o número de alunos por sala de aula, também foram desconsiderados.
Após essa filtragem, os pesquisadores chegaram a 24 itens de infraestrutura 
escolar e a sua disponibilidade – ou não – nos colégios públicos brasileiros. 
São eles: água potável para consumo dos alunos; abastecimento de água; 
abastecimento de energia elétrica; esgoto sanitário; sala de diretoria; sala de 
professor; sanitário para deficientes físicos; dependências para deficientes 
físicos; sala de atendimento especial; laboratório de informática; laboratório 
de ciências; TV; DVD; copiadora; quadra de esportes; impressora; computadores; 
internet; cozinha; biblioteca; parque infantil; berçário; sanitário dentro/fora 
do prédio e sanitário para Educação Infantil.
Metodologia
Amplamente utilizada em testes de desempenho de larga escala, a TRI permite que 
se compare as notas de uma prova - do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por
exemplo - de diferentes edições, o que legitima uma observação confiável do 
processo. Isso só é possível porque as questões que caem nos exames são testadas
antes de serem consideradas usáveis. Ao testar uma questão em um grupo de 
alunos, calibra-se o item, isto é, define-se a dificuldade da questão conforme o
número de estudantes que a erram e a acertam. Assim, os itens são dispostos em 
uma escala de dificuldade e é possível observar os candidatos que sabem resolver
itens de diferentes níveis.
No estudo sobre a infraestrutura escolar, os itens dispostos na escala não são 
questões de uma prova, mas os equipamentos dos quais a escola dispõe ou não. De 
acordo com a pesquisa, esses itens não contribuem da mesma maneira para 
diferenciar as escolas. Por essa razão, os pesquisadores analisaram as variáveis
de acordo com a necessidade delas em cada nível de ensino - um berçário, por 
exemplo, não precisa existir numa escola de Ensino Fundamental. Após esse 
tratamento, os itens foram finalmente calibrados de acordo com a raridade da 
existência do equipamento nas escolas. A variável de menor dificuldade foi a 
água, enquanto a sala de atendimento especial apresentou o maior nível.
Com isso, a equipe de pesquisadores chegou a quatro categorias de infraestrutura
escolar em que as unidades de ensino podem ser classificadas, como se vê abaixo:
 

 Categoria Descrição das Categorias
 Infraestrutura Elementar Estão neste nível escolas que possuem somente 

aspectos de infraestrutura elementares para o funcionamento de uma escola, tais 
como água, sanitário, energia, esgoto e cozinha

 Infraestrutura Básica Além dos itens presentes no nível anterior, neste nível 
as escolas já possuem uma infraestrutura básica, típica de unidades escolares. 
Em geral, elas possuem: sala de diretoria e equipamentos como TV, DVD, 
computadores e impressora

 Infraestrutura Adequada Além dos itens presentes nos níveis anteriores, as 
escolas deste nível, em geral, possuem uma infraestrutura mais completa, o que 
permite um ambiente mais propício para o ensino e aprendizagem. Essas escolas 
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possuem, por exemplo, espaços como sala de professores, biblioteca, laboratório 
de informática e sanitário para educação infantil. Há também espaços que 
permitem o convício social e o desenvolvimento motor, tais como quadra esportiva
e parque infantil. Além disso, são escolas que possuem equipamentos 
complementares como copiadora e acesso a internet

 Infraestrutura Avançada As escolas neste nível, além dos itens presentes nos 
níveis anteriores, possuem uma infraestrutura escolar mais robusta e mais 
próxima do ideal, com a presença de laboratório de ciências e dependências 
adequadas para atender estudantes com necessidades especiais
Fonte: J. J. Soares Neto, G. Ribeiro de Jesus, C.A. Karino, D.F. de Andrade. 
Estudos em Avaliação Educacional, v. 24, n. 54, p. 78-99, 2013). 

A opção pelo uso da TRI, segundo os pesquisadores, se deve ao fato de que a 
metodologia apresenta alta confiabilidade nos resultados. “A TRI é bastante 
utilizada para medir capacidades cognitivas. Nossa decisão por utilizá-la para 
medir construtos não psicológicos mostrou que os resultados foram robustos do 
ponto de vista estatístico”, afirma Neto.
Girlene lembra que a teoria permite acompanhar o desenvolvimento das variáveis 
de forma cronológica. “A TRI é sólida e oferece comparabilidade dos resultados 
no decorrer do tempo. Assim, com uma régua única, que é a escala, podemos 
acompanhar as mudanças”, pontua.
A principal inovação da pesquisa se deve exatamente ao desenvolvimento da 
escala, que mede o grau de adequação da infraestrutura de uma unidade escolar da
rede pública de ensino.
“Quando falamos que tantas escolas não têm banheiro, outras tantas não possuem 
laboratório de informática e mais algumas não apresentam biblioteca, não 
conseguimos visualizar um panorama geral da situação da infraestrutura das 
escolas do País, porque os números são muito específicos”, explica Neto.
Desigualdades
Os dados do estudo revelam que as bruscas diferenças entre as regiões do País 
aparecem também na infraestrutura das escolas. Das 24.079 unidades de ensino da 
Região Norte, 71% podem ser consideradas no nível elementar, o mais precário. No
caso do Nordeste, esse índice ainda se mantém alto, mas cai para 65%. No 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste, o maior percentual de escolas localiza-se no nível 
básico. Em todas as regiões a taxa de colégios públicos classificados como de 
infraestrutura avançada não excede os 2%.
Quando observados os dados por redes, as desigualdades também são grandes. Entre
as escolas federais, 62,5% podem ser consideradas adequadas e avançadas. No caso
das estaduais, 51,3% das unidades são básicas em relação à infraestrutura e, 
considerando as municipais, 61,8% das escolas são classificadas como 
elementares.
Girlene afirma que ela e os pesquisadores esperavam que os resultados 
demonstrassem a precariedade de muitas das escolas brasileiras, mas pontua que o
percentual de elementares (44%) e de avançadas (0,6%) foi um “choque”.
“Sabíamos que encontraríamos diferenças e que a zona rural, por exemplo, 
apresentaria infraestrutura mais deficitária. Mas não achávamos que seria tanto.
O mesmo vale para as diferenças regionais, como é o caso do Norte e do Nordeste,
e para as redes municipais, onde se concentram as escolas com as piores 
condições”, afirma.
Soluções
A relação entre a infraestrutura escolar e o desempenho dos alunos, segundo os 
pesquisadores, ainda precisa ser aprofundada. “É necessário correlacionar o os 
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resultados das avaliações, como a Prova Brasil, com as condições físicas das 
escolas. O nível socioeconômico das regiões em que a infraestrutura é 
insuficiente é também bastante carente. Essa discussão precisa ser feita”, 
afirma Neto.
Segundo ele, a escala oferece a oportunidade de se mapear estratégias e 
políticas públicas diferenciadas para cada região do País. “Não interessa onde a
criança esteja: ela tem direito a uma Educação de qualidade. Isso pressupõe 
também uma infraestrutura escolar de qualidade”, ressalta. “É preciso mais 
recursos, com um investimento que seja realizado com eficiência.”
O regime de colaboração entre os entes federados, segundo os pesquisadores, 
também precisa ser reforçado. “Precisamos que Estados, municípios e União 
trabalhem juntos nessa questão, definindo políticas públicas que atendam a essas
escolas com condições físicas piores. É claro que só isso não resolve a 
qualidade da Educação que é oferecida, mas é uma condição para que as escolas 
funcionem normalmente”, afirma Girlene. “Caso contrário, continuaremos a amargar
resultados ruins.”

Leia artigo do professor Neto sobre a pesquisa, escrito especialmente para o 
Todos Pela Educação, clicando aqui. 
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
24 de maio de 2013

OPINIÃO: A INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS BRASILEIRAS
Texto do professor Joaquim José Soares Neto, da UnB, para o Todos Pela Educação

 
Opinião: A infraestrutura das escolas brasileiras
  Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

O Censo Escolar da Educação Básica (EducaCenso) coleta dados a respeito da 
infraestrutura das escolas brasileiras todos os anos. As informações obtidas vão
desde se a escola tem água, esgoto e energia elétrica até a constatação da 
existência de biblioteca, internet, quadra esportiva e laboratório de ciências.
Uma análise dos dados nos mostra que a desigualdade presente na realidade social
brasileira, também aparece na infraestrutura das escolas, ou seja, as escolas 
mais carentes em termos materiais se localizam, em geral, nas áreas de menor 
nível socioeconômico. Também podemos verificar a existência de uma correlação 
relativamente alta entre a infraestrutura das escolas e o desempenho médio dos 
seus alunos na Prova Brasil.
A simples constatação de um problema público não estabelece o caminho de sua 
solução. Para se buscar a melhoria, é necessário desenhar estratégias e elaborar
planos de ação. Já está bastante estabelecido que um dos primeiros passos a ser 
dado é o estudo detalhado dos dados existentes relativo ao problema sob análise.
Estruturar formas sintéticas de organizar os dados também tem sido uma trilha 
profícua.
Em um esforço para se ter um quadro sintético das condições materiais das quase 
duzentas mil escolas de ensino básico brasileiras (públicas e privadas) eu, 
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Girlene Ribeiro de Jesus, Camila Akemi Karino e Dalton Francisco de Andrade 
construímos uma escala de infraestrutura escolar com base nos dados do Censo 
Escolar. Como metodologia para a obtenção de tal escala, utilizamos a Teoria de 
Resposta ao Item, que tem sido bastante usada para a construção das escalas de 
aprendizado no mundo todo. Na escala, cada escola brasileira tem uma 
“proficiência” em infraestrutura. Como mostrarei a seguir, os resultados 
obtidos, além de mostrar uma realidade bastante preocupante, nos propicia a 
possibilidade de estabelecer estratégias para atacar o difícil problema da 
realidade das condições materiais das escolas de nosso país.
Depois de uma análise detalhada, verificamos que podemos classificar as escolas 
em quatro categorias relativas à infraestrutura: Elementar, Básica, Adequada e 
Avançada (veja mais aqui).
O que se constata da análise dos dados é que 44% das escolas brasileiras 
encontram-se na categoria de infraestrutura Elementar, ou seja, cada instituição
pertencente a esta categoria tem no máximo os seguintes itens: água, sanitário, 
energia, esgoto e cozinha e não tem acesso a estruturas como TV, computadores, 
biblioteca, laboratórios de informática e de ciências, entre outros. Apenas 0,6%
das escolas estão alocadas na categoria Avançada. Grande parte das escolas com 
infraestrutura Elementar e Básica encontram-se nas regiões Norte e Nordeste. Na 
área rural está a ampla maioria das escolas de infraestrutura Elementar. Todos 
os detalhes do estudo encontram-se no Artigo intitulado “Uma Escala Para Medir a
Infraestrutura Escolar” (Estudos em Avaliação Educacional, v. 24, n. 54, p. 
78-99, 2013).
Perguntas fundamentais se colocam. Quais bens materiais devem estar presentes em
todas as escolas brasileiras para que os alunos tenham uma educação adequada? 
Qual o investimento financeiro necessário para atingir esta condição? Como dar 
acesso a equipamentos culturais (como biblioteca e teatro, por exemplo) e 
esportivos (como quadras e piscinas) para os alunos que frequentam pequenas 
escolas em regiões rurais? Qual o impacto da estrutura material da escola no 
aprendizado dos alunos?
A escala de infraestrutura escolar aqui apresentada oferece caminhos de se 
estabelecer prioridades para uma agenda de investimentos, na medida em que 
categorias podem ser estabelecidas e políticas focadas podem ser desenhadas para
cada uma das categorias.

*Prof. Joaquim José Soares Neto – Universidade de Brasília 

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
07.06.2013 às 20h 28min
Waldir Wamser
Procurem se informar dos CIEPS projeto de Darci Ribeiro dos anos 80! Pena que 
nossos políticos não levaram adiante!
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
28 de maio de 2013

PNE É APROVADO NA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS DO SENADO
Texto exige a destinação de 100% dos royalties do petróleo para a Educação
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PNE é aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 
  José Cruz//ABr

Do Todos Pela Educação*
A primeira etapa da tramitação do Plano Nacional de Educação (PNE) no Senado foi
concluída no final da manhã de ontem, 28/05. A Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE) da casa aprovou o projeto de lei da Câmara (PLC) 103/2012, que traça 20 
metas para a Educação brasileira num prazo de dez anos a partir do início da 
vigência.
Ao todo, foram adicionadas 83 emendas ao projeto durante o tempo em que o texto 
esteve na CAE. Todas foram analisadas pelo senador José Pimentel (PT-CE), 
relator do projeto.
Assim como nas outras etapas da tramitação do PNE, o conteúdo de maior discussão
e polêmica concentrou-se na meta e respectivas estratégias referentes ao 
financiamento da Educação. O relator incorporou ao texto do PNE algumas 
disposições do PL 5500/2013, que dispõe sobre a destinação de recursos para a 
Educação. O projeto, que direciona para a Educação 100% dos royalties do 
petróleo e mais 50% do Fundo Social do petróleo extraído da camada pré-sal, está
tramitando na Câmara.
O PNE também prevê que 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do País sejam 
destinados à Educação a partir do décimo ano da vigência da lei. A meta 
intermediária, que especifica que tal investimento seja 7% do PIB no quinto ano,
aprovada pela Câmara e inicialmente retirada do texto por Pimentel, voltou ao 
plano.

O texto aprovado pela Câmara também destinava os recursos para a Educação 
Pública. O projeto do Senado refere-se apenas à Educação, o que abre caminho 
para que o dinheiro seja investido em iniciativas de ensino privado (entenda 
melhor aqui). 
O texto aprovado também tem alterações na meta 5, que trata da universalização 
da alfabetização das crianças. A meta do governo federal , autor do PNE, era de 
que o processo se desse até a idade máxima de 8 anos. Os deputados mudaram o 
texto para até o fim do 3º ano do Ensino Fundamental. No Senado, Pimentel 
sugeriu dividir a meta em fases: aos 8 anos e até o 3º do ano nos primeiros 
cinco anos de vigência da lei; aos 7 anos, entre o sexto e o nono ano do plano; 
e ao fim dos 6 anos no décimo ano em que o PNE estiver vigorando.

Caminhos
Após a aprovação na CAE, o PNE segue para análise das Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) e de Educação, Cultura e Esporte (CE). Somente após 
essas duas fases o texto será votado pelos senadores em plenário.
O PNE está em tramitação no Congresso Nacional desde 15 de dezembro de 2010. A 
aprovação na Câmara se deu apenas em outubro do ano passado. Cerca de 3 mil 
emendas foram sugeridas até essa etapa. 
Para ler o parecer aprovado hoje, clique aqui. 
*Com informações da Agência Senado
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
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27 de maio de 2013

MEC LANÇA PROGRAMA PARA INCENTIVAR AÇÕES CULTURAIS NAS ESCOLAS
Em parceria com o Ministério da Cultura, ação terá investimento de R$ 100 
milhões neste ano

 
MEC lança programa para incentivar ações culturais nas escolas
  João Bittar/MEC

Do Todos Pela Educação

As unidades públicas da Educação Básica que quiserem apoio financeiro para 
desenvolver ações e projetos culturais poderão contar agora com o Mais Cultura 
nas Escolas, programa dos ministérios da Educação (MEC) e da Cultura (MinC) 
lançado no dia 21/05, com a presença dos ministros titulares das pastas Aloizio 
Mercadante e Marta Suplicy. As inscrições já ultrapassam 5,2 mil.
O programa interministerial, que deve ser anual, vai selecionar neste ano 5 mil 
projetos culturais, que tenham valores entre R$ 20 mil e R$ 22 mil, para serem 
desenvolvidos no segundo semestre. O orçamento previsto para 2013 é de R$ 100 
milhões e as verbas chegarão às unidades de ensino selecionadas por meio do 
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
Só podem participar do Mais Cultura nas Escolas colégios que já estão inscritos 
no Mais Educação e no Ensino Médio Inovador, também ações do MEC, já que ele 
servirá como uma atividade complementar a esses programas.
Temas
Os projetos devem ser concebidos por meio de parcerias entre as escolas, 
organizações culturais e artistas e devem ter, como principais metas, a promoção
da circulação de cultura e a contribuição para a formação de público para as 
artes – ambos no ambiente escolar. As ações culturais devem ser contínuas, 
podendo ser realizadas dentro ou fora do espaço escolar, sempre com orientação 
pedagógica.
A ideia é que as atividades contribuam para o reconhecimento de territórios 
educativos por meio da integração dos espaços escolares com equipamentos 
públicos – como praças, museus, cinemas e parques, entre outros.
Por essa razão, os projetos devem se encaixar em nove eixos que têm os seguintes
temas: residência de artistas para pesquisa e experimentação; promoção cultural 
e pedagógica em espaços de cultura; criação, circulação e difusão da produção 
artística; cultura digital e comunicação; Educação patrimonial; cultura 
afro-brasileira; culturas indígenas; tradição oral e Educação museológica.
A seleção dos projetos inscritos será feita por uma comissão de avaliação 
formada por membros dos dois ministérios e por representantes de universidades 
federais de todo o Brasil.
Adesão
Para se inscrever, a escola precisa se cadastrar no Sistema Integrado de 
Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec) até 
quinta-feira, dia 30 de junho. Clique aqui. 
-------------------------------------------------------------------------------
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Anuário Brasileiro da Educação Básica 2013
O Anuário Brasileiro da Educação Básica 2013 é uma iniciativa do movimento Todos
Pela Educação e da Editora Moderna que reúne indicadores educacionais de todo o 
País. Neste ano, em sua segunda edição, o Anuário foi organizado de acordo com 
os temas contemplados nas 20 metas propostas no Plano Nacional de Educação 
(PNE), que tramita atualmente no Senado Federal.
Além da nova organização, essa edição traz mais informações e séries históricas 
estatísticas para cada Unidade da Federação; análises de especialistas 
produzidas especialmente para a publicação; informações relativas à gestão e ao 
financiamento educacional, com explicações sobre a tramitação de Projetos de 
Lei, como o que institui o PNE, e sobre o funcionamento das principais 
estruturas governamentais de Educação; e conta também com um glossário de termos
específicos da área.
Embora o PNE, com as 20 metas que hoje o integram, ainda não tenha sido 
aprovado, a organização feita de acordo com os temas propostos no documento 
facilita a leitura e a compreensão dos principais desafios da Educação no País. 
Autor: Todos Pela Educação e Editora Moderna
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
23 de maio de 2013

MAIS DE 60% DOS ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA TÊM COMPUTADOR EM CASA, INDICA PESQUISA
Estudo chama a atenção ainda para a necessidade de ampliar políticas públicas de
incorporação das tecnologias digitais no ambiente escolar

Fonte: Agência Brasil

A maioria dos alunos de escolas públicas do país (62%) tem computador em casa, 
aponta a pesquisa Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) Educação 2012, 
divulgada hoje (23) pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). O número 
é crescente desde 2010, primeiro ano do levantamento, quando o percentual era 
54%. No ano passado, essa proporção entre estudantes da rede pública já tinha 
avançado para 56%.
A abordagem reuniu informações de 856 escolas públicas e privadas, selecionadas 
a partir do Censo Escolar de 2011. Foram entrevistados professores de português 
e matemática, alunos dos ensinos fundamental e médio, além de coordenadores 
pedagógicos e diretores.
Também houve avanço do acesso à internet pelo celular entre os alunos de escolas
municipais e estaduais: crescimento de 14 pontos percentuais na comparação com 
2011, alcançando 44% dos entrevistados. No ensino privado, a proporção de 
estudantes que acessam internet pelo celular é maior, atingindo 54% dos 
entrevistados.
Em relação aos professores, a pesquisa mostra que a presença do computador e da 
internet em casa está próxima da universalização. No último levantamento, o 
percentual já chegava a 96%. A maioria deles tem o computador como suporte para 
desenvolver habilidades e usa a internet para manter contatos informais com 
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outros educadores.
O estudo chama a atenção ainda para a necessidade de ampliar políticas públicas 
de incorporação das tecnologias digitais no ambiente escolar. A sala de aula, 
por exemplo, ainda não incorporou plenamente o uso dessas ferramentas, apesar de
ter aumentado o uso de computadores entre os professores durante as atividades. 
A prática de ensinar os alunos a usar o computador e a internet – que é feita de
forma esporádica – ainda é a atividade escolar em que mais se aplica essas 
tecnologias.
Do ponto de vista da infraestrutura, as escolas analisadas apresentaram maior 
presença de computadores portáteis, o que revela uma possibilidade de uso dessas
tecnologias para além das tarefas de gestão escolar ou das atividades nos 
laboratórios de informática. Entre os fatores limitantes para esse uso, no 
entanto, está a quantidade de equipamentos disponíveis e a velocidade de conexão
à rede.
 
Escolas públicas urbanas com computador portátil alcançam 74%, aponta pesquisa
A presença de computadores portáteis em escolas públicas urbanas do país cresceu
7 pontos percentuais em um ano. O proporção passou de 67% para 74% entre 2011 e 
2012, segundo a pesquisa Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) Educação 
2012, divulgada hoje (23), na capital paulista, pelo Comitê Gestor da Internet 
no Brasil (CGI.br).
A pesquisa informa também que a média por escola é 21 computadores – incluindo 
os de mesa, portáteis e tablets. Para cerca de 80% dos professores, o baixo 
número de computadores disponíveis dificulta o uso dessa tecnologia para fins 
pedagógicos.
O trabalho reuniu informações de 856 escolas públicas e privadas, selecionadas a
partir do Censo Escolar de 2011. Foram entrevistados 1.592 professores de 
português e matemática, 8.332 alunos dos ensinos fundamental e médio, além de 
1.604 coordenadores pedagógicos e diretores.
“O notebook permite que você leve essa infraestrutura de uma sala a outra, que 
você faça um uso mais eficiente dessa tecnologia no local onde o processo de 
ensino e aprendizagem ocorre, que é a sala de aula”, avaliou Alexandre Barbosa, 
gerente do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação
(Cetic). Ele aponta que isso favorece o uso do computador e da internet como 
elemento de apoio pedagógico e não somente instrumental.
Barbosa destaca que a pesquisa apontou a utilização do computador como suporte 
pedagógico entre os desafios que precisam ser contemplados por políticas 
públicas de incentivo às TIC. “As políticas de fomento à informática nas 
escolas, de certa forma, foram bem-sucedidas, na medida em que elas levaram a 
infraestrutura, mas ainda falta uma política que incentive o uso, que dê 
formação ao professor”, declarou. A utilização mais frequente das TIC nas 
escolas, com 62%, é o ensino sobre o uso da própria máquina.
A pesquisa aponta que menos da metade dos professores de escolas públicas (44%) 
tiveram disciplinas na faculdade que estivessem voltadas ao uso do computador 
como ferramenta pedagógica. “Nós ainda temos cursos de pedagogia que sequer 
mencionam tecnologia. A infraestrutura é importante, mas precisamos avançar na 
capacitação pedagógica para uso dessas tecnologias”, ponderou.
Apesar de uma queda de 13 pontos percentuais, de 76% para 63%, o laboratório de 
informática continua sendo o local mais comum para utilização de computador e 
internet nas escolas. Por outro lado, houve avanço de 13% para 19% na presença 
dessas tecnologias em sala de aula.
Outro fator limitante para uso das TIC no processo de educação é a velocidade da
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internet. Embora ela esteja presente em 89% das escolas públicas urbanas, 26% 
delas têm conexão com velocidade de 1 megabite a 2 megabites, faixa mais comum. 
Também é alto o percentual de diretores (24%) que não souberam informar o tipo 
de conexão presente nas escolas. Nas particulares, a faixa de velocidade mais 
encontrada é igual ou superior a 8 megabites.
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
27 de maio de 2013

BRINCADEIRAS COM TEXTO ACIMA DOS 3 ANOS MELHORAM CAPACIDADE DE LEITURA
Na rede pública de ensino, a Educação Infantil ainda se resume ao cuidado e a 
brincadeiras sem intenção didática

Fonte: UOL Educação

Incluir exercícios com letras e números na educação de crianças a partir dos 
três anos melhora o desenvolvimento na alfabetização, afirmam especialistas. A 
prática, conhecida como letramento, não é novidade em escolas particulares. No 
entanto, na rede pública, a educação infantil ainda se resume ao cuidado e a 
brincadeiras sem intenção didática.
A proposta não é a de transformar creches em escolas, mas a de colocar as 
crianças em contato com textos, letras e conceitos como preparação para a 
alfabetização, explica a psicóloga Tarciana de Almeida, especialista em 
psicologia cognitiva.
"Assim as crianças podem chegar ao final do 3º ano [do ensino fundamental] como 
leitoras, escritoras e falantes de sua língua cada vez mais competentes", afirma
a pedagoga Patrícia Moura Pinho, professora da Universidade Federal do Pampa.
"É a escola pública que não faz isso com a alegação de que se está 
'escolarizando' a educação infantil. Isso só aumenta a desigualdade, estamos 
reduzindo as chances dos alunos de escola pública", pontua Angela Dannemann, 
diretora executiva da Fundação Victor Civita.
Para as especialistas, as críticas ao letramento infantil não são pertinentes. 
"Desde sempre a criança está inserida no mundo da escrita. Tudo depende de como 
a questão for trabalhada, podemos, por exemplo, trabalhar textos de forma muito 
rica, sem que a criança seja necessariamente alfabetizada", considera Tarciana.
Ampliando horizontes
De maneira lúdica, os professores podem tornar familiar as letras, diferentes 
formas de apresentação de texto ou conceitos. "A comparação entre tamanhos de 
sapatos ou alturas pode ajudá-las a entender o sistema métrico e até mesmo a 
compreender dezenas e centenas", exemplifica Angela.
A leitura de diferentes tipos de textos, como livros, cartas e jornais, 
apresenta a diversidade de registros possíveis para a escrita. "Esta é uma forma
de trabalhar linguagem em uso real e não descontextualizada e sem sentido, como 
a escola costuma fazer" acrescenta Tarciana.
Os pais têm importante papel na introdução das crianças ao mundo das letras, 
lendo histórias e apresentando os diferentes mundos da escrita. No entanto, é 
também aí que mora o problema. "As crianças que moram em casas em que os pais 
têm o hábito de leitura já saem na vantagem e a escola pública não ajuda a mudar
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esse quadro", critica Angela.
Educação infantil no país
Em 2012, a educação infantil reunia 7,3 milhões de crianças matriculadas no 
Brasil, segundo o Censo da Educação Básica. Dessas, 4,7 milhões estavam na 
pré-escola e os outros 2,5 milhões em creches.
Para inserir o letramento nesse período escolar, no entanto, é necessária a 
capacitação dos professores, que "não têm conhecimento didático", afirma Angela.
Segundo o Censo Escolar de 2012, 35% dos professores da educação infantil têm 
apenas o ensino médio.
Idade certa
O Senado aprovou o Pnaic (Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa), 
que prevê uma série de ações envolvendo União, Estados e municípios para 
garantir a alfabetização dos alunos da rede pública de ensino até os 8 anos de 
idade até 2022.
O Pnaic prevê o apoio do governo federal para financiar a formação continuada 
dos professores; as bolsas oferecidas aos profissionais e outras atividades 
voltadas ao cumprimento dos objetivos do pacto. A estimativa é que sejam 
investidos cerca de R$ 3 bilhões até 2014.
DESEMPENHO
53,4% dos alunos
do 3° ano do fundamental apresentaram conhecimento adequado de escrita
56,1% dos estudantes
do 3° ano liam de maneira adequada para sua fase escolar
Fonte: Prova ABC 2011/Todos pela Educação
-------------------------------------------------------------------------------
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28 de maio de 2013

MERCADANTE AFIRMA QUE FALHA EM PÁGINA DO ENEM FOI PROBLEMA PONTUAL
Mensagem "inscrições encerradas" apareceu indevidamente no site do exame na 
madrugada desta segunda-feira

Fonte: Folha.com

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, reconheceu a falha ocorrida na 
página de inscrições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) pela internet e 
esclareceu que o problema já foi solucionado.
Na madrugada desta segunda-feira, a mensagem "inscrições encerradas" apareceu 
indevidamente no site do Enem 2013 durante as tentativas de acesso de vários 
estudantes.
"Foi um problema pontual, específico no cadastramento. Nesse momento, não temos 
dificuldade alguma no sistema. Tudo está funcionando normalmente", disse 
Mercadante, que participou na tarde desta segunda-feira de um evento organizado 
pela Fundação Roberto Marinho no parque Jardim Botânico, na zona sul do Rio.
Acesso à integra
O Grupo Folha não autoriza a publicação na íntegra do conteúdo produzido pelo 
jornal Folha de S.Paulo
Enem deste ano tem recorde de inscrições
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Apesar de falha momentânea ontem no sistema de inscrição, a edição deste ano do 
Enem (Exame Nacional do Ensino médio) teve número recorde de candidatos.
Até a tarde de ontem, 6,8 milhões de estudantes haviam se inscrito na prova.
O prazo para cadastro se encerrou ontem às 23h59, mas o Aluno tem até amanhá 
para pagar a taxa de inscrição, de R$ 35.
No Enem 2012, o total de inscritos foi de 6,4 milhões, número que caiu para 5,79
milhões de candidatos após o fim do prazo para pagamento.  
Acesso à integra
O Grupo Folha não autoriza a publicação na íntegra do conteúdo produzido pelo 
jornal Folha de S.Paulo
-------------------------------------------------------------------------------
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27 de maio de 2013

O RISCO DA CRECHE DE MÁ QUALIDADE
Estudo aponta impacto negativo de instituições desestruturadas sobre o 
desenvolvimento das crianças

Fonte: O Globo (RJ)

Nem sempre as crianças que frequentaram Creches terão resultados Escolares 
melhores no futuro do que aquelas que não tiveram esta oportunidade. Se a Creche
não for de qualidade, o desempenho dos estudantes pode ser, inclusive, pior do 
que o alcançado por Alunos que não frequentaram essas unidades. A conclusão é de
um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Organização das Nações Unidas (ONU).
Especialistas analisaram as notas de matemática de crianças da 4ª série que 
participaram do Sistema de Avaliação de Educação básica (Saeb), em 2005, levando
em consideração também a Escolaridade das mães. O objetivo era saber se ir à 
Creche trazia resultados positivos para as crianças. Eles perceberam que, entre 
os filhos de mães com baixa Escolaridade, os que frequentaram Creches tiveram 
resultado pior no Saeb do que os que não frequentaram. O impacto positivo nas 
notas dos Alunos só ocorreu nos casos em que as mães das crianças estudaram pelo
menos até os últimos anos do Ensino fundamental.
Segundo Daniel Santos, Professor de Economia da USP e um dos autores da 
pesquisa, uma das principais hipóteses para explicar o resultado é a baixa 
qualidade das Creches escolhidas por mães com menor Escolaridade.
- Acredito que a criança estimulada desde bem pequena tem resultado melhor. A 
questão é saber se a criança foi realmente estimulada. Muitas vezes, as Creches 
são depósitos delas, não estão prontas para estimular as crianças - afirma 
Santos.
De acordo com o especialista, a preocupação com o estímulo ao aprendizado nas 
Creches é recente, pois somente em 2006 elas passaram a integrar o sistema 
educacional. Antes, segundo ele, as instituições faziam parte da estrutura de 
assistência social e serviam apenas para alimentar, garantir a saúde das 
crianças e permitir que as mães pudessem trabalhar.
- Estamos num momento de transição. Grande parte das Creches ainda está no 
modelo antigo. Talvez a maioria delas ainda não dê estímulo às crianças. E o 
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problema é que a chance de uma criança ir para uma Creche assim, sem estímulo, é
maior entre os filhos de mães analfabetas. O mecanismo que deveria ser corretor 
de desigualdade acaba não sendo - diz Santos.
Na Inglaterra, um estudo de pesquisadores da Universidade de Londres e de Oxford
chegou a resultados semelhantes. Os autores acompanharam um grupo de 3.000 
estudantes, desde sua entrada na Pré-Escola até os 11 anos de idade. Eles também
avaliaram 141 Pré-Escolas britânicas, e, após observações in loco , dividiram os
estudantes entre aqueles que tiveram acesso a uma Pré-Escola de qualidade e os 
que não tiveram essa sorte. A conclusão foi que a qualidade da Pré-Escola era um
forte indício do desempenho Escolar e comportamental dos estudantes. Mais 
importante: crianças que frequentaram Pré-Escolas de baixa qualidade não 
apresentavam ganho algum, se comparadas àquelas que sequer chegaram a frequentar
Escolas na primeira infância.
Segundo a ONG Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o gasto com Creche no 
Brasil é menor do que o recomendado para que elas atendam a requisitos mínimos 
de qualidade. Dados aferidos em 2012 pela organização comprovam que uma Creche 
de período integral deve investir, por ano, R$ 8.804 por Aluno matriculado, para
oferecer profissionais qualificados, espaço físico e materiais apropriados. No 
entanto, os gastos com Creche e Pré-Escolas informados pelo governo brasileiro à
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) foi de US$ 
1.696 (ou R$ 3.475, segundo a cotação atual). O valor deixa o país na terceira 
pior posição num ranking de 34 países.
De acordo com o Ministério da Educação, o valor mínimo que deveria ser investido
por Aluno, em 2013, é de R$ 2.221,73.
- O Brasil não percebe o quão importante é a Educação infantil, e investe pouco.
O direito à Educação só é pleno quando alia acesso à qualidade. O direito à 
Creche, que envolve o direito à Educação da criança e o direito da família ao 
trabalho, por exemplo, é um elemento-chave para a qualidade de vida - disse 
Daniel Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
Na opinião de Patrícia Mota Guedes, especialista em gestão educacional da 
Fundação Itaú Social, é preciso investir em qualificação e formação de 
profissionais que trabalham nas Creches, que, muitas vezes, não têm a 
Escolaridade indicada. Ela acrescenta que orientar o pais também é importante.
- Para pais de mais baixa Escolaridade e em situação mais vulnerável, é difícil 
fazer escolhas sobre a Creche e avaliar a qualidade do serviço a que eles têm 
acesso. Pais menos Escolarizados muitas vezes acham que, se a Creche cuida da 
criança e a mantém saudável, isso significa que há qualidade - analisa Patrícia.
No Rio, a prefeitura tem construído Creches mais bem equipadas e com proposta de
trabalho mais bem definida para crianças de regiões mais pobres e mais violentas
na cidade. No final de 2009, começaram a ser construídos os Espaços de 
Desenvolvimento Infantil (EDI), que são mais amplos, têm melhor estrutura para 
atendimento e mais livros para crianças de 6 meses a 5 anos de idade. A fim de 
estimular mais os pequenos, os berços deram lugar a pisos onde eles podem 
dormir, brincar e aprender por meio de atividades lúdicas. A capital tem hoje 
108 EDIs, com cerca de 150 Alunos, em média. A meta é construir outras 31 
unidades até o fim do ano.
- Além disso, passamos a orientar os Educadores a fazerem uma reserva de tempo 
para desenvolver atividades como ler histórias, folhear livrinhos e trabalhar 
com materiais com formas geométricas, por exemplo. Tem que haver essa reserva, 
senão o risco é que se gaste o tempo todo cuidando do bebê sem colocar o ato de 
educar junto - explica a secretária municipal de Educação do Rio, Claudia 
Costin.
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Nos EUA, mais incentivo para aumentar o vocabulário
Para que as crianças cheguem ao primeiro dia de pré-escola conhecendo um número 
adequado de palavras, a prefeitura de Providence, capital do estado americano 
Rhode Island (EUA), recorrerá à tecnologia. O município concederá às famílias de
renda baixa um equipamento que mede a quantidade de palavras ouvidas pelas 
crianças e treinará os pais a estimular seus filhos. A intenção é que o 
vocabulário dos pequenos seja desenvolvido antes do início do período escolar.
Batizada de "Providence Talks" (ou "Providence Fala", em português), a ideia foi
a grande vencedora de uma competição que premia boas ideias de prefeitos 
americanos, promovida pela Bloomberg Philanthropies, entidade do bilionário e 
prefeito de Nova York Michael R. Bloomberg. Com o prêmio de US$ 5 milhões, a 
prefeitura pretende fornecer um equipamento às famílias mais carentes e 
orientá-las periodicamente. O "gravador de palavras" ficará afixado nas roupas 
das crianças de até 4 anos de idade e é capaz de diferenciar a voz humana de 
sons da televisão.
Segundo estudos americanos de pesquisadores da Universidade de Kansas e da 
fundação LENA (sigla de Análise de Linguagem Ambiental) que embasaram o projeto,
quando crianças que vivem com famílias com renda mais baixa completam 4 anos, 
elas terão escutado 30 milhões de palavras a menos do que seus pares de classe 
média ou alta. O ideal é que elas escutem cerca de 21 mil palavras por dia para 
que o vocabulário se desenvolva em um ritmo apropriado.
— Na cidade de Providence, dois terços das crianças começam o primeiro dia da 
pré-escola sem o nível adequado de aprendizado. Queremos mudar isso — disse Toby
Shepherd, vice-diretor de Política da prefeitura de Providence.
Especialistas afirmam que, quanto mais cedo os pais conversarem com os filhos, 
mais elas serão estimuladas a desenvolverem seu vocabulário, mesmo que não 
compreendam o que está sendo ouvido.
— Os pais devem brincar com as crianças promovendo interação com os brinquedos, 
descrevendo as ações que acontecem, dizendo por exemplo "caiu", "subiu", 
"apareceu". E devem induzir as crianças a repetirem essas palavras, além de 
olharem para elas, fazer gestos e expressões faciais enquanto falam e dar 
entonação à voz para chamar os filhos e engajá-los — diz Fernando Cesar 
Capovilla, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 
(USP).
Para a professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB) 
Maria Fernanda Farah Cavaton, os pais também devem escutar os filhos.
— Ao escutarem a criança, eles percebem o que ela sabe e vão regulando a fala. 
Não é um monólogo, tem que ser um diálogo — afirma Maria Fernanda.
Segundo o professor de Neurologia Infantil da Faculdade de Medicina da USP Saul 
Cypel, é preciso estimular adequadamente as crianças no período certo, sob o 
risco de elas desenvolverem vocabulário pior e terem dificuldades na 
alfabetização.
— Em geral, famílias com renda menor tendem a não usar o nome adequado dos 
objetos, falando "pega essa coisa", "deixa essa coisa", invés de usar o nome 
correto. Se o vocabulário da criança fica muito aquém do desejado e não 
desenvolver características mais refinadas, quando ela chegar aos 8 ou 9 anos de
idade será uma pessoa mais ingênua, imatura — diz Cypel.
 
No Rio Grande do Sul, rede inclui famílias na formação
Criado em 2003 por meio de uma portaria da Secretaria de Saúde, o Programa 
Infância Melhor (PIM) criou uma rede de atendimento nos municípios gaúchos 
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centralizada na figura do visitador — um técnico remunerado e especialista em 
atendimento infantil. Cada técnico atende, em média, 25 famílias.
De acordo com a coordenadora-geral do programa, Liese Serpa, o PIM tem como foco
crianças de zero a 6 anos, mas a ênfase é no público de até 3 anos de idade. A 
ideia é promover o desenvolvimento integral da criança, tanto no aspecto físico 
quanto no intelectual. Também atende gestantes em condições de vulnerabilidade 
social.
— Nosso maior objetivo é fortalecer as competências da família como primeira e 
mais importante instituição de cuidado nos primeiros anos da infância — disse 
Liese.
O PIM foi regulamentado há cinco anos. Porém, apesar de a lei que instituiu o 
programa determinar sua organização em todos os 497 municípios do estado, está 
presente em apenas 254 cidades. Hoje, conta com o trabalho de 2.382 visitadores 
em atendimento a mais de 47,5 mil famílias, 7.000 gestantes e 52 mil crianças. A
bolsa-auxílio dos visitadores é de meio salário mínimo (R$ 340) para uma jornada
de 20 horas semanais. O valor é repassado às prefeitura pelo governo estadual.
A experiência da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul com o PIM 
também serviu de referência para a implantação de um programa de visitas 
domiciliares semelhante em território nacional, vinculado ao programa Brasil 
Carinhoso.
O PIM foi tornado política pública oficial no Rio Grande do Sul em 2006.
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
24 de maio de 2013

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL PODE SER INCLUÍDA NO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO
Proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

Fonte: Agência Senado

A próxima reunião da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado (CE), 
marcada para a terça-feira (28), às 11h, tem 14 itens na pauta de votações. O 
primeiro é o PLS 228/2012, do senador Cyro Miranda (PSDB-GO), que inclui a 
orientação vocacional no currículo do ensino médio. A proposta altera a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996).
Cyro afirma na justificação da proposta que a escolha de uma profissão ou 
carreira envolve interesse pessoal, aptidões específicas e formação adequada. 
Também ressalta sua expectativa de que a medida leve à redução "de vagas 
desperdiçadas com escolhas equivocadas".
Em seu relatório favorável ao projeto, o senador Alvaro Dias (PSDB-PR) apresenta
uma emenda para que a orientação vocacional seja incluída não apenas no ensino 
médio, mas também no último ano do ensino fundamental.
Alvaro argumenta que "a complexidade do mundo do trabalho e a pluralidade da 
oferta de cursos profissionais de nível médio e superior chegaram a tal ponto 
que se torna imprescindível uma orientação vocacional não somente na etapa do 
ensino médio, mas também no final do ensino fundamental".
Depois da CE, o PLS 228/2012 será apreciado pela Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS).
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Desconto no Fies
Também está na pauta da comissão o PLS 124/2007, da senadora Lúcia Vânia 
(PSDB-GO), que tem o objetivo de permitir a concessão de desconto aos 
universitários que têm contratos com o Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior (Fies).
De acordo com a proposta, terá direito ao desconto o estudante que já pagou pelo
menos 75% de sua dívida com o fundo, sem qualquer registro de atraso. O 
beneficiado poderá escolher entre um abatimento de até 25% do saldo devedor ou 
um bônus de adimplência de 5% nas próximas parcelas.
O texto, que altera a Lei 10.260/2001, conta com relatório favorável do senador 
Pedro Simon (PMDB-RS).

e:\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\todos pela educacao 
2009-2013\boletim-2013-06-18.txt
************************************************************************
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18 de junho de 2013

22% DOS PROFESSORES TRABALHAM EM MAIS DE UMA ESCOLA
Dados são do Censo Escolar de 2011; especialistas afirmam que rotina pode 
estafar docente

 
22% dos professores trabalham em mais de uma escola
  João Bittar/MEC

Do Todos Pela Educação
Pouco mais de um quinto dos professores brasileiros trabalham em duas ou mais 
escolas de Educação Básica. Entre as regiões, Sul e Sudeste são as que 
apresentam os maiores percentuais: 25%.
Os dados são do Censo Escolar 2011, realizado anualmente pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e estão no Anuário 
Brasileiro da Educação Básica (para baixar, clique aqui).
Muitos são professores que lecionam, normalmente, em mais de uma rede, mesclando
a municipal e a estadual ou uma pública com a particular. Há casos também de 
docentes que dão aula em uma unidade e são diretores em outra. As dificuldades 
impostas pelo trabalho em mais de uma unidade de ensino, independentemente do 
tipo de combinação, segundo especialistas, são diversas. A falta de tempo 
decorre de uma série de fatores que o trabalho em mais de uma unidade de ensino 
gera.
Deslocamento e qualidade de vida
Percorrer a distância entre uma escola e outra, seja de carro, seja de 
transporte público, pode ser complicado em grandes cidades e capitais. “O 
deslocamento em uma cidade como São Paulo, por exemplo, é muito difícil, 
independentemente do tipo de transporte que se usa. O trânsito é intenso. É 
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correr contra o tempo”, afirma Roberto Leão, presidente da Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação (CNTE). “Não sobra tempo para nada e atividades 
como ler um livro, jornal e revistas se tornam raras. É contraproducente para a 
escola.”
Para ele, o professor deveria ter uma jornada que desse espaço para o preparo de
uma boa aula. “No cenário ideal, não deveria ser necessário fazer malabarismos 
entre redes. A implementação da jornada do piso, que está na lei, já seria um 
começo”, diz Leão (para ler sobre a aprovação de um parecer sobre a jornada, 
clique aqui). “O cansaço é outro fator. Mais exausto, o professor tem pouca 
disposição para se atualizar e investir em formação continuada.”
A solução, segundo Anna Helena Altenfelder, superintendente do Centro de Estudos
e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), seria o 
fortalecimento de um regime de colaboração entre as escolas de um mesmo 
território, para que os professores dessem aula em unidades próximas. “Isso 
evitaria transtornos como o deslocamento, por exemplo”, afirma.
Vínculo 
Escolas com equipes estáveis costumam ser benéficas para os professores, 
diretores, coordenadores e, principalmente, para os alunos, uma vez que é 
possível construir trabalhos em grupos com outros docentes e aperfeiçoar 
metodologias. Para pesquisadores da área, quanto mais tempo e convivência o 
educador tem com os alunos, melhor ele apreende o perfil deles e também da 
comunidade onde a escola está inserida.
“Na Educação Infantil, obviamente, e no Ensino Fundamental, é extremamente 
importante que se crie um vínculo entre o professor e os alunos. No início da 
escolarização, ele é a ponte entre a criança e o conhecimento, porque vai 
descortinar a relação dela com o estudo”, explica Cisele Ortiz, coordenadora 
adjunta no Instituto Avisa Lá, especializado na formação continuada de 
professores. “O favorecimento do aprendizado depende muito de como, de fato, 
esse professor vai se dedicar a cada criança.”
Segundo ela, um número muito grande de alunos, em diferentes turmas de diversas 
escolas, dificulta que o professor conheça e acompanhe todos em suas 
dificuldades. “Detectar o jeito de cada um demanda tempo e dedicação. Pois é 
preciso preparar melhor as aulas, pensando no tipo de didática que funciona 
melhor de acordo com a dinâmica de cada turma”, afirma Cisele.
Angela Dannemann, diretora-executiva da Fundação Victor Civita, acredita que não
é necessário que o professor dê aula apenas em uma unidade. “Não podemos criar 
um contrassenso. É claro que uma rotina atribulada afeta a tarefa intelectual do
professor, porque ‘pular de galho em galho’ não contribui para o seu trabalho, 
que é formar crianças e jovens”, afirma. “Mas não necessariamente precisamos 
disso agora. Há adaptações possíveis. O Ministério da Educação tem feito um 
grande esforço com programas como o Pibid (Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência) e o Parfor (Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica) para aumentar a qualificação das licenciaturas.”

Segundo ela, a criação de grupos interdisciplinares nas escolas, que 
funcionassem no contraturno e envolvessem docentes de várias disciplinas, seria 
uma opção para manter o professor que tem poucas turmas por conta do currículo 
fragmentado (caso de sociologia, por exemplo) por mais tempo na escola.

Colegas
Para Anna Helena, do Cenpec, lecionar em várias unidades de ensino pode 
prejudicar o relacionamento do docente com a equipe pedagógica das escolas. 
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“Fica difícil para os diretores reunirem todos os professores quando necessário.
É um impeditivo para o professor se envolver plenamente no projeto pedagógico da
escola. O trabalho é coletivo. Fica faltando integração com colegas, em reuniões
pedagógicas e no HTPC (horário de trabalho pedagógico coletivo), por exemplo”, 
explica.
Apesar de achar ideal que o docente trabalhe apenas em uma escola, ela reconhece
que, no caso do Ensino Fundamental II e principalmente do Ensino Médio, o 
currículo extremamente fragmentado, com algumas aulas ocupando apenas um espaço 
na grade semanal de cada turma, é um problema de difícil solução.
“No Fundamental I é mais fácil fixar o professor. Mas no caso dos anos finais, 
em aulas como sociologia e artes, o professor dá no máximo duas aulas para cada 
classe. Não tem aula para dar a semana toda”, explica. “Assim, só entra na 
escola para dar aquelas aulas e pronto. É como se estivesse de passagem.” 
-------------------------------------------------------------------------------
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13 de junho de 2013

CNE APROVA PARECER SOBRE HORA-ATIVIDADE DO PROFESSOR
Documento segue agora para sanção do ministro Aloizio Mercadante

 
CNE aprova parecer sobre hora-atividade do professor 
  João Bittar/MEC

Do Todos Pela Educação
O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou por unanimidade o parecer número 
18 de 2012, que trata da jornada do piso salarial docente. O texto sugere que a 
sua implementação se dê de forma gradativa.
O documento estava em discussão há um ano e foi redigido na Câmara de Educação 
Básica do órgão e teve como relatora a conselheira Maria Izabel Noronha, 
presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo
(Apeoesp). A aprovação ocorreu em reunião do CNE no dia 5 de junho.
A lei do piso, sancionada em 2008, afirma que um terço da jornada do professor 
deve ser dedicada a atividades extraclasse, o que inclui a preparação de aulas, 
correção de trabalhos e provas e cursos de formação continuada (leia a íntegra 
da lei aqui). Apesar de estar em vigor há 5 anos, muitos entes federados não 
cumprem a legislação, alegando falta de recursos, dificuldades financeiras e 
falta de docentes suficientes.
O parecer do CNE afirma ser possível “conceber a aplicabilidade desta lei de 
forma paulatina, desde que devidamente negociada com gestores e professores, por
meio de comissão paritária, sendo que a representação dos professores deve ser 
oriunda de sindicato ou associação profissional”. O texto também diz que, caso 
não exista nenhum tipo de sindicato ou organização no município ou Estado, “a 
representação será composta de professores escolhidos por seus pares para tal 
finalidade”.
Ainda de acordo com o documento, em uma jornada de 40 horas semanais, 
independentemente da unidade de tempo que compõe cada aula (60 minutos, 50 
minutos ou 45 minutos), 26 horas serão destinadas à “interação com educandos” e 
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as demais 14 horas para atividades extraclasse.
Para Maria Izabel, que relatou o processo, a principal contribuição do documento
é justamente abrir um caminho para a negociação entre as associações de 
profissionais da Educação e os governos.
“A constitucionalidade da lei do piso existe desde 2011, mas a discussão em 
muitos lugares está parada. O parecer serve justamente para organizar a 
discussão que deve ser feita nos sindicatos”, explica. “Além disso, os governos 
devem prever em seus orçamentos e na Lei de Diretrizes Orçamentárias o impacto 
que o cumprimento da lei terá quando começar o processo de atribuição de aulas”.
Ela destaca que a existência de uma parte da jornada dedicada para atividades 
fora da sala de aula é extremamente importante para o docente. “Isso é 
fundamental para a valorização do professor. Ele deve ter tempo para fazer 
cursos, planejamento e lidar com dados das avaliações”, pontua.
Segundo Maria Izabel, tudo indica que o parecer será aprovado pelo Ministério da
Educação (MEC).
A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) afirma que o 
parecer é positivo para a categoria, uma vez que vai contribuir para solucionar 
os diversos problemas que a implementação da lei enfrenta em vários pontos do 
País.
“É bom que haja negociação e debate com as autoridades. Há ainda a resistência 
de muitos prefeitos para o cumprimento da lei”, afirma o presidente da 
organização, Roberto Franklin Leão. “O parecer dá um peso maior para esse 
processo ao apresentar uma proposta de regulação da hora-atividade docente. É 
mais um instrumento legal para a discussão, que reafirma a disposição para 
negociação que sempre existiu por parte dos trabalhadores da área.”
Para ler o parecer completo, clique aqui.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
11 de junho de 2013

MEC PUBLICA PORTARIA QUE CRIA AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO
Texto foi divulgado no Diário Oficial da União

 
MEC publica portaria que cria avaliação da alfabetização
  João Bittar/MEC

Do Todos Pela Educação

O Ministério da Educação (MEC) publicou ontem, dia 10/06, no Diário Oficial da 
União, portaria que cria a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), prova 
destinada a avaliar as crianças ao final do 3º ano do Ensino Fundamental – ou 
seja, ao término do ciclo de alfabetização – das escolas públicas de todo o 
País.

A realização do exame para aferir a qualidade, a equidade e a eficiência da 
alfabetização das crianças já era previsto desde a criação do Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), ação conjunta entre municípios, 
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estados, Distrito Federal e União para alfabetizar todos os alunos de até 8 anos
e até o fim do 3º ano.

A primeira edição da prova ocorrerá ainda neste ano. O Pnaic começou a ser 
implementado em 2013.
Com a criação da ANA, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) agora 
passa a ser composto por três avaliações do sistema de ensino púbico do Brasil. 
As outras duas são a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), mais 
conhecida como Saeb, e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), mais
conhecida como Prova Brasil (saiba mais aqui).

Avaliação
De acordo com a portaria, a ANA será anual, censitária, de larga escala e 
externa aos sistemas de ensino público. Ela servirá para coletar e sistematizar 
dados e produzir índices sobre o nível de alfabetização e letramento dos alunos 
do ciclo de alfabetização do Ensino Fundamental, além de revelar informações 
sobre as condições do ambiente escolar que incidem sobre o processo de ensino e 
aprendizagem”. Cada escola deve receber seu resultado global – como acontece com
o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) hoje.

Apesar de o texto da portaria não deixar claro que a ANA inclui conteúdos de 
matemática, o Inep confirmou, em contato com o Todos Pela Educação, que a 
disciplina será avaliada no exame de alfabetização.

A ideia do MEC é que a ANA contribua para o desenvolvimento, em todos os níveis 
de “uma cultura avaliativa que estimule a melhoria dos padrões de qualidade e 
equidade da Educação brasileira”, melhorando, assim a qualidade do ensino ao 
reduzir desigualdades e democratizar a gestão do sistema.

Para ler a portaria que cria a ANA, clique aqui.

Para ler a portaria que instituiu o Pnaic, clique aqui. Já para saber mais sobre
o pacto, clique aqui.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
29 de maio de 2013

PARA EMPREGADORES, JOVENS RECÉM-FORMADOS NÃO TÊM PREPARO PARA O MUNDO DO 
TRABALHO
Opinião é de empregadores de nove países ouvidos em estudo da McKinsey & Company

 
Para empregadores, jovens recém-formados não têm preparo para o mundo do 
trabalho
  Divulgação

Do Todos Pela Educação 
Um estudo que envolveu empresários, instituições de ensino e jovens de nove de 
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países mostra que, na opinião de 40% dos empresários, os jovens recém-formados 
não são preparados para cargos do nível iniciante no mundo do trabalho. Já entre
as instituições de ensino, a opinião é mais positiva: 72% delas afirmam que os 
estudantes estão prontos para assumir cargos. Entre os próprios jovens, 45% 
dizem estar preparados.
A pesquisa foi apresentada pela consultoria McKinsey & Company durante o 
Encontro Nacional de Educação Empreendedora, promovido pelo Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em Brasília, no fim do mês 
passado. Os autores são Mona Mourshed, Diana Farrell e Dominic Barton.
O estudo, chamado “Educação para o trabalho: Desenhando um sistema que 
funcione”, avaliou os seguintes países: Alemanha, Arábia Saudita, Brasil, 
Estados Unidos, Índia, Marrocos, México, Reino Unido e Turquia. Eles foram 
escolhidos por formarem um grupo bem diversificado de contextos sociais, 
econômicos e educacionais. Os nove representam aproximadamente 40% do PIB global
(FMI, 2011) e 30% da população mundial.
Em cada um deles, foram entrevistados no segundo semestre de 2012 ao menos 500 
jovens entre 15 e 29 anos que estivessem trabalhando ou estudando e com a 
intenção de buscar um emprego nos próximos seis meses. No total, 4.656 jovens 
participaram da pesquisa. Também foram ouvidos 300 empregadores e 100 
instituições de ensino em cada país, o que totaliza 2.700 empresários e 900 
escolas em toda a amostra.
A pesquisa ainda destaca três desafios para a melhoria da qualificação dos 
jovens: oportunidades insuficientes para proporcionar aos formandos uma 
aprendizagem prática; a limitação de recursos das instituições de ensino e como 
encontrar um corpo docente qualificado e também a resistência dos empregadores 
em investir em treinamento.
Debate
Após a apresentação do estudo, houve debate entre especialistas e empresários, 
que discutiram os desafios da Educação Básica brasileira. “No Brasil, a 
indústria em geral acha que o problema é do Estado e do indivíduo. Não há um 
olhar integrado holístico”, afirma Luís Norberto Pascoal, presidente da 
DPaschoal e conselheiro do Todos Pela Educação. “Temos que pensar em conjunto e 
plantar uma Educação integrada.”
José Pastore, professor titular da Faculdade de Economia e Administração, da 
Universidade de São Paulo (USP), e da Fundação Instituto de Administração (FIA) 
destacou as habilidades que o mundo do trabalho exige hoje de seus futuros 
profissionais. “Os empregadores querem pessoas com domínio do ofício e com 
conduta adequada para o trabalho. O recrutamento é rigoroso, porque querem um 
profissional com bom senso, lógica e capacidade de raciocínio, de trabalhar em 
grupo e de se comunicar. Ou seja, querem o generalista e o especialista”, 
explica.
Para Pastore, isso impõe um desafio imenso às escolas. “A formação básica que 
vem do Ensino Fundamental é falha em muitos lugares”, afirma.
Educação Básica
Deficiências de aprendizagem que se arrastam desde os primeiros anos de 
escolaridade foram um dos pontos mais discutidos durante o debate. Marco Antonio
de Oliveira, titular da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
(Setec) do Ministério da Educação (MEC), destacou que a maior parte dos 
problemas começa na alfabetização e vai até o Ensino Superior. “O MEC tem se 
preocupado em dar conta desses desafios nos diferentes âmbitos. No caso da 
alfabetização, lançamos o Pnaic (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa), que ataca o problema que está na origem do déficit educacional de todo o

Página 88



TODOS PELA EDUCACAO
sistema brasileiro”, disse.
Mozart Neves Ramos, assessor do Todos Pela Educação e membro do Conselho 
Nacional de Educação (CNE), ressaltou a falta de atratividade na carreira 
docente e a fragmentação na formação básica. “O aluno sai do Fundamental e não 
há dialogo com o Médio e nem com o pós-Médio, caso do Tecnológico ou Superior”, 
explica. “Temos melhorado nos anos iniciais, mas o Ensino Médio ainda é gargalo.
Não sabemos o que fazer com a escola do jovem. Qual é a escola que precisamos 
apresentar pra nossa sociedade?”, questiona.
Rafael Lucchesi, diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), destacou a necessidade de mais investimentos em Educação 
Profissional, citando o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), do governo federal, como exemplo de iniciativa. “Nosso índice é 
pequeno se comparado com o dos outros 30 países da OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Enquanto a média dos que fazem o Ensino
Médio regular com profissional é acima dos 40%, temos 6,6% - muito atrás”, 
afirma. “Muitos deles também fazem faculdade depois, o que mostra que o jovem 
não precisa optar por um sistema em detrimento do outro.”
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
14 de junho de 2013

PARA JOVENS, CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO É FRAGMENTADO
Estudo mostra que, para alunos, falta conexão da escola com projeto de vida

 
Para jovens, currículo do Ensino Médio é fragmentado
  João Bittar/MEC

Do Todos Pela Educação
O Ensino Médio tem um currículo fragmentado, com aulas consideradas pouco úteis 
e praticamente sem atividades práticas. Além disso, um em cada cinco alunos 
afirma que só frequentam a etapa de ensino porque quer o diploma, já que desejam
uma vaga no mercado de trabalho. Mais: os professores faltam muito e não 
conseguem estabelecer vínculos com os estudantes.
Estas e outras considerações fazem parte do estudo “O que Pensam os Jovens de 
Baixa Renda sobre a Escola”, divulgado no dia 12/06, e que ouviu jovens entre 15
a 19 anos, de baixa renda, em duas capitais: São Paulo (SP) e Recife (PE). A 
pesquisa qualitativa foi realizada com seis grupos focais de estudantes nessa 
faixa etária. Uma pesquisa quantitativa domiciliar com mil jovens urbanos que 
frequentam ou frequentaram o Ensino Médio por pelo menos seis meses também 
compõe os resultados do estudo.

A pesquisa foi realizada pela Fundação Victor Civita (FVC) e pelo Centro 
Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), com financiamento do Banco Itaú 
BBA e da Fundação Telefônica Vivo. O objetivo era conhecer com mais profundidade
as opiniões e impressões dos jovens matriculados no Ensino Médio sobre a escola 
e entender os motivos que levam muitos deles a abandonar a escola – de acordo 
com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2011, 83,7% dos jovens 
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entre 15 e 17 anos estão estudando.
“Em Educação há muitas suposições, inclusive sobre a opinião dos jovens. Ouve-se
muito pouco o que eles pensam. É preciso envolvê-los para incentivar o 
protagonismo juvenil”, afirma Angela Dannemann, diretora-executiva da FVC.
Os dados da pesquisa mostram que língua portuguesa e matemática são disciplinas 
vistas como úteis por, respectivamente, 78,8% e 77,6% dos alunos. No entanto, 
somente 19,1% consideram que a literatura terá alguma serventia em suas vidas. 
Nas outras disciplinas – geografia, história, biologia e física –, menos de 36% 
dos estudantes veem utilidade.
Para Angela, isso é sintomático da falta de conexão entre a escola e o projeto 
de vida dos alunos. “O jovem enxerga de modo pragmático o que ele acha que serve
e o que não serve para a sua vida. O currículo fragmentado com cada vez mais 
matérias e um horário muito dividido acaba resultando em aulas ‘corridas’ ou 
que, em muitos casos, nem chegam a ser dadas”, explica.
Para ela, a etapa de ensino deveria oferecer diversos modelos, que se adequassem
aos mais diversos perfil de jovens. “Hoje só temos o integral e o 
profissionalizante, além do regular. Não há muitas opções. É preciso pensar em 
outros que interessem aos estudantes dessa faixa etária e que os façam enxergar 
o valor da Educação. O aluno quer alguma coisa que sirva para ele”, pontua.
O quadro de desânimo dos jovens perante o Ensino Médio já havia sido revelado em
2009, com a publicação de uma pesquisa coordenada pelo hoje presidente do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Marcelo Neri, na Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). Com base em dados da Pnad e da Pesquisa Mensal do Emprego 
(PME) de 2004 e 2006, chegou-se à conclusão de que 40,3% dos alunos saem da 
escola por falta de interesse, enquanto 27,1% deixam o colégio para trabalhar e 
10,9% por falta de vagas (para ler o estudo completo, clique aqui).
O estudo da FVC é divulgado num momento importante do debate sobre os rumos do 
Ensino Médio do Brasil. Na semana que vem, o ministro Aloizio Mercadante deve 
apresentar ao Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) a proposta 
do governo federal para a reformulação dessa etapa de ensino.
A discussão sobre os problemas crônicos dessa fase é histórica, mas ganharam 
força no ano passado quando os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) mostraram que o Ensino Médio está estagnado. Desde a primeira 
divulgação, em 2007, o índice subiu apenas 0,1 a cada dois anos e está em 3,7 
numa escala de zero a dez. De 2009 para 2011, o índice caiu em nove Estados 
(para ver mais dados, clique aqui para baixar o De Olho nas Metas, relatório 
anual do Todos Pela Educação).
Tecnologia
Um dos dados que mais chamam atenção no estudo é a seguinte contradição: 73,8% 
dos entrevistados afirmam que a escola em que estudam é equipada com 
computadores, mas 37,2% deles reclamaram que nunca tinham usado o equipamento.
Outra informação de destaque é que, entre as famílias dos jovens entrevistados, 
46,6% possuem renda inferior a R$ 1.500 e, apesar disso, 70,7% têm internet em 
casa e 57,6% costumam usar celulares e tablets.
Para Angela Danemmann, não basta apenas oferecer os equipamentos. “É preciso que
o professor esteja preparado para lidar de forma pedagógica com os computadores 
e tablets”, afirma.
Professores
O vínculo fraco com os professores e o grande número de faltas no decorrer do 
ano letivo, segundo os estudantes, contribuem para afastá-los ainda mais do 
ambiente escolar. O estudo aponta que pelo menos 42% dos jovens afirmaram não 
ter tido pelo menos uma das aulas da grade no dia anterior à data da sua 
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entrevista para a pesquisa. “O jovem precisa de um professor que compareça”, 
lembra Angela.
Condições
Escolas com ambientes malconservados e inseguros também foram apontadas pelos 
estudantes como um fator desestimulante para frequência escolar. De acordo com a
pesquisa, 38% dos jovens ouvidos afirmaram que as salas de aula de suas escolas 
apresentam problemas de infraestrutura, relacionando-os com uma sensação de 
insegurança.
“O gestor deve conservar o espaço da escola. Se você cuidar um pouco do 
ambiente, fazendo reparos e observando problemas, a situação melhora muito”, 
afirma Angela.
A pesquisa também revela que há pouco uso dos equipamentos escolares, como 
quadras e laboratórios de informática e ciência, pelos jovens: apenas 25% 
afirmam frequentar esses ambientes escolares.
Há duas semanas, reportagem do Todos Pela Educação revelou as condições 
precárias das escolas brasileiras (clique aqui para ler). Segundo um estudo de 
pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), 44% das escolas da Educação Básica brasileiras têm 
infraestrutura considerada elementar, enquanto somente 0,6% delas podem ser 
vistas como avançadas.
Para ler o estudo da FVC na íntegra, clique aqui.
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
17 de junho de 2013

EM 2012, 1,6 MILHÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABANDONARAM A ESCOLA
Censo Escolar mostra que taxas de abandono têm caído, mas ainda são desafio. No 
Ensino Fundamental, 800 mil alunos deixaram as salas de aula e, no Médio, 795 
mil

Fonte: iG

Cerca de 1,6 milhão de estudantes não completaram o ano letivo em 2012. Segundo 
dados do Censo Escolar, o abandono ocorreu tanto nas salas de aula do ensino 
fundamental, quanto do ensino médio. Vale lembrar que as duas fases têm de ser 
oferecidas pelo governo a todos os estudantes brasileiros, por determinação 
legal, e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece também a 
obrigatoriedade de os pais matricularem seus filhos nas duas etapas.
Para Maria de Salete Silva, coordenadora do Programa de Educação do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef) no Brasil, os dados são preocupantes. 
Este ano, o Unicef lidera uma campanha contra a exclusão: “Fora da escola, não 
pode”.
“Todas essas crianças não chegaram ao final do ano na escola. Acho desesperador.
Esses estudantes são fortes candidatos a se excluir definitivamente da escola”, 
comenta. Salete ressalta que a taxa de abandono não mostra quantas crianças 
estão definitivamente fora da escola. Mostra a desistência anual.
A maior parte dos estudantes do ensino fundamental que abandonaram os estudos em
2012 era de escola pública (762 mil). Alagoas detém a maior taxa de abandono, de
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7,5%; seguido pela Paraíba (6,6%) e Amazonas (5,6%). São Paulo, que tem o maior 
número de alunos nessa etapa do País, tem a menor taxa, 0,9% (que representa 
cerca de 51 mil alunos).
No ensino médio, a maior parte da desistência ocorre na rede pública também. A 
taxa de abandono nas escolas públicas chegou a 10,4% em 2012, o que representa 
760 mil estudantes. Alagoas, de novo, é o Estado com taxa mais alta, de 18,2%. 
Na sequência, aparecem Amapá (cuja taxa cresceu de 2011 para o ano passado, de 
14,5% para 17,7%), Piauí (16,9%), Rio Grande do Norte (que caiu de 19,3% para 
16,7% em um ano) e Pará, 16,6%.
As razões da desistência
O pesquisador da Universidade Federal de Goiás (UFG), Thiago Alves, ressalta que
as crianças e os adolescentes excluídos da escola – temporariamente ou não – têm
perfis semelhantes: são socialmente vulneráveis, têm baixa renda, muitas 
trabalham, têm famílias com pouca escolarização. Morar no campo e ser deficiente
também agrava a situação.
Salete elenca os fatores que mais afetam essa “fuga”: o atraso escolar, 
provocado por muitas reprovações; o trabalho infantil que dificulta a presença e
atrapalha o aprendizado; a gravidez na adolescência e a falta de qualidade de 
ensino. “Não há universalização de ensino se ele não for de qualidade”, afirma. 
“A pior situação é a dos adolescentes. A escola não está sintonizada com os 
anseios deles e, grande parte dos alunos, só está lá para obter um diploma”, 
diz.
Em queda
As taxas de abandono vêm diminuindo no País ao longo dos anos. Nos últimos cinco
anos, dados mais recentes disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelam que, no ensino 
fundamental, a taxa foi reduzida em 10,87% ao ano nesse período. Em 2007, 4,8% 
dos alunos não concluíram o ano letivo. Em 2012, 2,7% deles se encontravam na 
mesma situação.
Motivações: Ensino médio afasta aluno da escola
No ensino médio, a velocidade de queda desse índice tem sido menor, ficando em 
7,17% ao ano desde 2007. Naquele ano, 13,2% dos adolescentes desistiram das 
matrículas e, em 2012, o número baixou para 9,1%. “É importante lembrar que, 
quanto mais perto de zerar uma taxa, mais difícil é de alcançar o objetivo, por 
conta das especificidades”, afirma Alves.
Apesar de os percentuais parecerem baixos, eles representam muitos: 801.967 
crianças que abandonaram o ensino fundamental e 795.801 adolescentes tiveram a 
mesma atitude no ensino médio.
Mais velhos que o ideal
Um fator que influencia muito a desistência dos estudantes é a quantidade de 
vezes que repetiram a mesma série, segundo Salete. A distorção entre a idade dos
alunos matriculados em cada etapa da educação e a ideal é grande. O Censo 
Escolar 2012 mostra que, no ensino médio, 2,6 milhões (31,1%) dos estudantes 
matriculados nas três séries estão dois anos ou mais acima da idade considerada 
ideal para cursar a etapa (de 15 a 17 anos).
O Pará tem a taxa mais crítica do País, com mais da metade (54,9%) 356 mil dos 
alunos do ensino médio nessa situação. Os índices também beiram a metade dos 
estudantes nos Estados do Amazonas (48,8%), Piauí (48,4%), Bahia (47,3%) e 
Sergipe (45,8%). O Rio de Janeiro foi o Estado que mais conseguiu reduzir essa 
taxa de distorção entre 2011 e 2012. A queda foi de 4,6 pontos percentuais, 
passando de 40,5% para 35,9%.
Nas outras etapas da educação básica, a taxa de distorção idade-série também é 
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alta, apesar de vir diminuindo nos últimos anos. Nos anos finais do ensino 
fundamental, 28,2% dos estudantes estão fora da idade ideal para a etapa e, nos 
anos iniciais, 16,6%. O Estado do Pará possui o maior percentual de estudantes 
atrasados do País nos anos iniciais (31,6%) e Alagoas nos anos finais (45,6%).
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
16 de junho de 2013

"NUNCA TEREMOS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SEM TEMPO INTEGRAL"
Entrevista com o Ministro da Educação, Aloizio Mercadante

Fonte: Zero Hora (RS)

É no nono andar do prédio do Ministério da Educação (MEC) que o ministro Aloizio
Mercadante despacha, mas ultimamente tem sido visto com frequência no Palácio do
Planalto, em reuniões com a presidente Dilma Rousseff. É figura constante também
nas viagens presidenciais. Sua projeção junto ao staff de Dilma é recente. No 
começo do governo, Mercadante ocupava o ministério da Ciência e Tecnologia, mas 
à frente da pasta colocou em pé o programa Ciência sem Fronteiras, hoje uma das 
joias do governo. É Mercadante quem vem costurando os apoios à reeleição de 
Dilma, sendo responsável direto pelo retorno do PR e do PTB ao governo.
Embora seja a articulação política que o seduza, Mercante mantém um estilo 
Professoral quando o assunto é Educação. Municiado de dados – brinca que a 
presidente gosta de números com nove casas depois da vírgula –, mantém ao lado 
de seu gabinete um totem com um programa com todas as informações do ministério.
A situação de uma Creche no Interior do país está ao alcance de um clique no 
mouse.
Apesar da desenvoltura, é a discrição que tem feito o ministro galgar degraus no
coração da presidente. Hoje, comenta-se, que é o único com coragem de discordar 
de Dilma, mas jamais em público. É essa lealdade que o projeta como o futuro 
ministro da Casa Civil na próxima reforma. Mas, até lá, toca o ministério com a 
ajuda do gaúcho José Henrique Paim, o secretário-executivo, a quem não cansa de 
elogiar.
Antes de embarcar com Dilma para um périplo por Portugal e Uruguai, recebeu Zero
Hora para uma conversa que durou uma hora. Era um dia tenso de mais uma das 
coletivas sobre dados do Enem. A fórmula para acalmar o ministro, contudo, a 
secretária do MEC já descobriu – todos os dias, no final da tarde, ela serve chá
de maracujá com gergelim. A seguir, os principais trechos da entrevista.
Zero Hora – O governo pretendia concluir um plano para o Ensino médio ainda no 
início de junho. Qual é a perspectiva de lançá-lo?
Aloizio Mercadante – Estamos trabalhando fortemente com secretários estaduais e 
municipais para concluir no máximo em julho. O Ensino médio é a maior 
dificuldade que temos na Educação brasileira. É onde o Índice de Desenvolvimento
da Educação básica (Ideb) mostra certa estagnação. Temos cerca de 8,5 milhões no
Ensino médio. E nos últimos 15 anos trouxemos cerca de 5 milhões de estudantes a
mais. A inclusão é fantástica, mas há ainda 3,5 milhões de jovens de 15 a 17 
anos que estão com a idade/série defasada, não estão no Ensino médio como 
deveriam estar. Então o pacto que estamos fazendo com os secretários é: não 
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deixar nenhum jovem para trás. Temos que buscar quem está fora da Escola.
ZH – Qual é o gatilho para que o jovem não deixe a Escola?
Mercadante – Em 2000, 54,9% dos jovens estavam atrasados. Hoje, 31,1%. Evoluímos
bastante, e continuamos com uma curva descendente. O abandono também está ligado
à relação idade/série. Ele está estudando, aí começa a constituir família, a 
competir no mercado de trabalho, acaba abandonando a Escola. Então, uma das 
opções que estamos oferecendo aos Estados é o telecurso. É um modelo consagrado 
que ajuda a atingir esse público.
ZH – Como está o programa de inclusão digital nas Escolas?
Mercadante – Precisamos oferecer ferramentas para fortalecer as redes estaduais,
onde estão 88% dos Alunos do Ensino médio. Por exemplo, 600 mil Professores de 
Ensino médio estão recebendo tablets com material didático em PDF, aulas em 
vídeo, mais de 2 mil objetos pedagógicos, como mapas, tabela periódica, corpo 
humano... Incluem as aulas traduzidas do Professor Khan (O Professor Salman 
Khan, que se tornou popular entre estudantes e Educadores após divulgar na 
internet seu método). Teremos também projetores digitais em todas as salas de 
aula. É um ambiente de internet em sala de aula com conteúdo digital embarcado.
ZH – Certa vez, o senhor disse que tínhamos quadros negros do século 18, 
Professores do século 20 e estudantes do século 21. Segue assim?
Mercadante – Os Alunos são digitais e a geração de Docentes, em geral, é 
analógica. A gente está começando pelo Professor porque nada acontece em sala de
aula sem o Professor. À medida que o Professor liderar o processo de inclusão 
digital, os resultados vão ser melhores. No caso do Rio Grande do Sul, por 
exemplo, já entregamos 2.608 projetores digitais e 22.591 tablets.
ZH – O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa trabalha com uma meta de
ensinar a ler e escrever até os oito anos. Não é muito tempo?
Mercadante – É de até oito anos. Porque nós vivemos em um país muito 
heterogêneo. Se você pegar os dados de Paraná e Santa Catarina, em que 5% das 
crianças não sabem ler até os oito anos de idade, e dizer que esses Estados vão 
reduzir para sete, seis anos de idade, é bastante razoável. Só que você tem de 
comparar isso com Estados como Alagoas, em que 35% das crianças não conseguem 
aprender a ler e escrever até os oito anos na Escola. Maranhão, 34%, Pará, 32%. 
A média é 15%, mas a diferença é muito grande entre o Sul e o Norte. Se nós 
conseguirmos que todas as crianças aprendam a ler e a escrever no Brasil até os 
oito anos, teremos feito uma revolução. O Pacto envolve uma bolsa de estudos 
para os 360 mil Professores alfabetizadores, tem 15 mil monitores. Temos 38 
universidades trabalhando neste programa e todo material pedagógico Docente e 
para as crianças integrado para as três primeiras séries. É o programa em que 
nos baseamos para o Ensino médio.
ZH – O que está sendo feito para valorizar os Professores?
Mercadante – Nosso primeiro foco será dentro do próprio Ensino médio. Há uma 
grande defasagem de Professores de matemática, química e física. Vamos fazer o 
programa Quero Ser Cientista, Quero Ser Professor. Neste ano, serão 75 mil 
bolsas para iniciação Docente. Dessas, 10 mil são para física, química, biologia
e matemática. Nessas áreas de exatas, estamos com menos de 3% das matrículas no 
Ensino Superior. Esse público é o foco no Ensino médio. Temos 2 mil Alunos 
medalha de ouro em matemática. Só que eles receberiam uma bolsa apenas ao 
ingressar na universidade. Agora vamos dar bolsa já no Ensino médio. O segundo 
foco é o redesenho curricular.
ZH – Diminui o número de disciplinas?
Mercadante – Temos que sair desse currículo enciclopédico no Ensino médio. São 
de 13 a 19 disciplinas em quatro horas e meia de aula. A nossa proposta é 
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articular as disciplinas em torno das quatro áreas do Enem: matemática, 
linguagem, ciências exatas e ciências humanas. Se o Aluno está interessado no 
Enem, vamos usá-lo para dialogar com o currículo. Isso e aumentar a jornada 
Escolar em, no mínimo, cinco horas. Nunca teremos Educação de qualidade se não 
tivermos tempo integral.
ZH – Os Estados conseguirão pagar os Professores com essa carga horária?
Mercadante – A ideia é complementarmos o recurso para o Ensino em tempo 
integral. No RS, já temos em 1.021 Escolas estaduais e 857 do município. Sobre o
piso, é uma exigência indispensável para que se possa melhorar a Educação. O MEC
reconhece que é um esforço pesado para os Estados e municípios, porque os 
reajustes vêm crescendo além das receitas. O caminho é enviar ao Congresso uma 
proposta de mudança no cálculo do piso, e votarmos neste ano. Ainda não temos 
estrutura para o Ensino integral no Brasil. Para dar qualidade, carreira e 
salários dignos para Professores, precisamos de mais recursos. E eu só vejo um 
caminho: os royalties do petróleo.
ZH – É possível mensurar o impacto dos royalties na Educação?
Mercadante – A exploração por 30, 35 anos apenas do Campo de Libra, que o 
governo colocou em licitação, terá um impacto de mais ou menos US$ 1 trilhão na 
economia brasileira. Qualquer que seja a decisão do Supremo Tribunal Federal 
sobre a partilha desse recurso, para frente tem muita coisa para ver. Pelo menos
para os próximos 10 anos, vamos desenhar um objetivo estratégico de mudar a 
natureza do desenvolvimento brasileiro. Já somos a sexta economia do mundo, mas 
nunca seremos desenvolvidos se não resolvermos a Educação. Segundo: o petróleo 
vai acabar. Precisamos criar um Brasil pós-petróleo. Nada mais lógico do que 
usar esse recurso para preparar o Brasil para a sociedade do conhecimento.
ZH – Por que o senhor acha que algumas universidades ainda não usam o Enem? A 
UFRGS,por exemplo.
Mercadante – É uma universidade excelente. As grandes já aderiram. Nós estamos 
aguardando. Cada faculdade gasta R$ 5 milhões para fazer um vestibular próprio. 
Qual é a diferença entre vestibular e Enem? Isonomia. Quem tem dinheiro pode 
pagar cinco, 10 taxas, pegar avião e sair fazendo vestibular pelo Brasil. Outra 
diferença: hoje o Aluno pega a nota dele (no Enem), senta no computador e vai 
ter 4 mil cursos no Brasil para escolher, pelo Sisu. Se ele não entrou numa 
federal, vai ter 1,2 milhão de bolsas do ProUni, 905 mil contratos do Fies. Fora
o Ciência sem Fronteiras, que ele só vai ingressar se fizer o Enem. E tomamos 
uma decisão: nenhum estudante mais será enviado a Portugal. A segunda língua 
será parte do aprendizado.
ZH – Existe algum país em cujo modelo de Educação o Brasil se espelha?
Mercadante – Há diversos países com Educação de excelência. A Finlândia, por 
exemplo, é uma referência, mas é um país pequeno. A Coreia do Sul também é um 
país pequeno. As boas práticas a gente sabe onde estão e dialogamos com elas. Há
vantagens de nós sermos um país de capitalismo tardio. Tudo aqui acontece mais 
tarde, mas acontece mais rápido, porque a gente aprende com os erros dos outros.
Exemplo: aumentamos em 150% o número de vagas de Ensino Superior. Chegamos a 7 
milhões. Mas sabe quantos querem entrar? Outros 7,18 milhões só de inscritos no 
Enem. Quantos ingressam? Apenas 1,1 milhão. São 6 milhões que não vão entrar.
ZH – E como promover a pesquisa?
Mercadante – O Ciência sem Fronteiras vai dar um salto com a parceria com 
grandes universidades. E como a crise na Zona do Euro é grande, há muitos 
talentos dispostos a vir para o Brasil. Nós temos de criar estruturas para 
receber esses pesquisadores, que hoje estão engessadas. Foram 20 anos de uma 
diáspora de cérebros. Seremos um ímã de atração.
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ZH – Como fica o MEC se o senhor for candidato ao governo de São Paulo ou for 
para a Casa Civil, como se comenta?
Mercadante – Não existe nenhuma chance de eu ser candidato nessa eleição. O 
partido foi avisado. O presidente Lula foi avisado. Eu falei que faria o que 
fosse melhor para a presidenta Dilma e o melhor é eu continuar no governo. É o 
que ela acha e é o que eu farei. Acho que não tem nada mais honroso do que ser 
ministro da Educação de um país. É o maior desafio que nós temos, é o que eu 
estou fazendo. Agora, se eu vou ocupar alguma outra função no governo, não 
adianta perguntar para mim. Vocês perguntem para a presidenta Dilma que eu tenho
certeza que ela vai contar (risos).
DEFASAGEM NO Ensino médio
Em 2011, foram reprovados 13,1% dos Alunos de Ensino médio no Brasil, e outros 
9,5% abandonaram a Escola. O 1º ano do EM registrou a maior proporção de 
reprovações, com 18%.
FALTA DE Professores
Uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) constatou que 48% dos acadêmicos
de Matemática e 52% dos estudantes de Física da instituição não desejavam ou 
tinham dúvidas sobre seguir a carreira de Professor.
PISO
Alguns Estados, incluindo o RS, discordam do indexador usado para calcular o 
reajuste anual do piso, que hoje está em R$ 1.567
VERBAS PARA A Educação
Projeto de lei enviado ao Congresso pela presidente Dilma Rousseff que destina 
100% dos royalties do petróleo e 50% do Fundo Social extraído da camada pré-sal 
para o financiamento da Educação foi incorporado ao texto do Plano Nacional da 
Educação (PNE) – que prevê aplicação, até 2020, de 10% do Produto Interno Bruto 
(PIB) na Educação. 
-------------------------------------------------------------------------------
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PROFESSOR DO ENSINO MÉDIO TERÁ BOLSA PARA MELHORAR DESEMPENHO
Meta do MEC é corrigir falhas de formação, com foco em métodos de aula e em novo
currículo

Fonte: Folha de S. Paulo (SP)

Professores do Ensino médio da rede pública receberão uma bolsa do Ministério da
Educação para participar de curso de aprimoramento. A medida faz parte de uma 
série de ações em estudo pela pasta, em parceria com o Consed (conselho de 
secretários estaduais de Educação), para melhorar a qualidade dessa etapa da 
Educação.
O objetivo é corrigir eventuais deficiências da graduação do Docente, com foco 
nos métodos usados em sala de aula e no novo currículo Escolar, 
multidisciplinar, a exemplo da prova do Enem (Exame Nacional do Ensino médio).
A bolsa pode ter início ainda no segundo semestre, mas ainda não há orçamento 
definido. A medida segue projeto já adotado pelo MEC para os Professores 
alfabetizadores.
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Esses Docentes vêm recebendo desde 2012 auxílio de R$ 200 para participar de 
curso de formação de dois anos.
Acesso à integra
O Grupo Folha não autoriza a publicação na íntegra do conteúdo produzido pelo 
jornal Folha de S.Paulo

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
16.06.2013 às 21h 59min
Aparecida
Chega de bolsa esmola queremos salários dignos e condições de trabalho, além de 
PCCR respeitado pois, o mesmo foi conquistado com muita luta pela classe dos 
trabalhadores da educação no nosso estado.
12.06.2013 às 16h 24min
Camila Guedes
200 reais? Mais uma esmola?
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
13 de junho de 2013

MISTURA DE IDADES NA EDUCAÇÃO INFANTIL É "INVIÁVEL" PARA DOCENTES
Portaria de nº 2.624 afirma que os agrupamentos de alunos poderão ser mistos, 
excepcionalmente, com vistas à acomodação da demanda por Educação Infantil

Fonte: UOL Educação

Os professores da rede municipal de São Paulo que trabalham com educação 
infantil consideram "inviável" a portaria que permite o agrupamento de crianças 
de faixas etárias diferentes em uma mesma sala de aula nesta etapa da educação 
básica. Os depoimentos foram feitos durante a última assembleia da categoria, 
que definiu o fim da greve de 22 dias.
A portaria de nº 2.624 afirma que, apenas nos casos de absoluta excepcionalidade
e com o objetivo de acomodar a demanda, os agrupamentos poderão ser mistos, a 
critério da diretoria regional de educação, e que o plano de trabalho deverá ser
readequado, "de modo a assegurar o pleno desenvolvimento das crianças 
envolvidas".
Para Rita Oliveira, 40, professora de uma EMEI (Escola Municipal de Educação 
Infantil) de Campo Limpo, na zona sul da capital paulista, a proposta é 
inviável.
"Uma criança de 4 anos requer uma aprendizagem maior, até porque eles estão indo
com seis anos incompletos para o primeiro ano. Então, nós que somos de EMEI 
temos o trabalho voltado para o início do conhecimento de letras, de números, de
alfabetização. E uma criança de dois anos requer outro tipo de cuidado".
Contudo, a SME (Secretaria Municipal de Educação) de São Paulo afirma que não 
haverá mescla entre crianças de 2 e 4 anos. A iniciativa prevê que uma turma de 
2 anos de idade, chamados Mini-Grupos I, pode atender alunos com 3 anos 
(Mini-Grupo II), respeitando a capacidade máxima de alunos por professor.
No caso de alunos com 3 anos em salas de 2, o limite seria de até 3 crianças por
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sala. Com isso, a pasta pretende ampliar em 2% o preenchimento de vagas 
disponíveis em creche, especialmente na rede conveniada. Haverá também a 
possibilidade de mistura entre os estágios Infantil I e II, com alunos de 4 e 5 
anos.
Mesmo que a diferença entre a idade dos alunos seja de apenas um ano, Maria 
Cecília de Oliveira, 49, professora de uma EMEI no Campo Limpo, acredita que 
haverá disparidades.
"Já percebemos diferença no aprendizado das crianças mesmo quando apresentam 
faixas etárias muito próximas, como por exemplo seis meses de uma para a outra. 
Elas estão em estágios distintos na motricidade, oralidade e organização do 
pensamento", afirma.
Com receio de identificar seu nome, C.S.R., 44, professora de uma EMEI do 
Grajaú, acredita que a proposta da prefeitura de São Paulo irá aumentar os 
problemas no ambiente escolar, que na opinião dela não são poucos.
"Pode-se dizer que em algumas situações é interessante a inclusão de crianças 
com idades diferentes, para brincar ou trocar experiências. Mas na sala de aula,
acho que isso vai gerar alguns conflitos, mais brigas entre eles. Fora é claro a
questão das atividades. Não tem como serem iguais", opina.
Cremilda Martins, 44, do Jabaquara, afirma que caso esta portaria seja 
implementada os professores terão de ter dois planejamentos de aula e reclama da
quantidade de alunos por sala.
"Tem sala de 40 crianças e, se recebermos alunos de uma faixa etária menor, não 
existe uma lei que diminua a quantidade de crianças para o professor", diz. "Há 
ainda outro agravante: temos crianças até de fraldas. Como vou trabalhar com 
crianças de fraldas em uma sala de 40? É impossível".
Colega de escola de Cremilda, Simone Fonseca, 41, concorda e afirma que já 
recebem instruções para a incorporação de alunos com diferentes faixas etárias. 
"Na nossa escola, a supervisora já mandou demanda de idade menor para a gente 
misturar", conta.
Inclusão
Fora o dilema da mistura de crianças, os professores de educação infantil ainda 
têm dificuldade em lidar com crianças com algum tipo de deficiência dentro da 
sala de aula.
Flávia Queiróz, colega de Rita em uma EMEI no Campo Limpo, conta que possui um 
autista em sua sala e acredita que às vezes acaba priorizando muito mais a 
integridade física dele do que os conteúdos. "É uma criança que não fica quieta,
hiperativa, corre, pula, mexe. Então fica difícil. Em uma sala com 35 crianças 
não tem como dar uma atenção especial para ela. Se dou, o restante se mata".
Por isso, segundo Rita, uma das reivindicações da categoria era as contratações 
de estagiários e outras pessoas para auxiliar os professores que têm alunos de 
inclusão. "Ultimamente somos apenas nós e Deus na sala de aula", desabafa.
Propostas
O presidente do Sinpeem (Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino 
Municipal de São Paulo), Cláudio Fonseca, afirmou em entrevista ao UOL que a 
portaria de agrupamento misto foi um item que não conseguiu mudar integralmente,
mas o secretário de Educação, Cesar Callegari, teria dito que o efeito estaria 
relacionado mais à rede conveniada do que à rede direta.
"Lógico que queríamos a revogação da portaria. Contudo, em contrapartida, o 
secretário diz que irá criar mais cargos para aliviar a carga nas escolas, 1.200
profissionais, e também criar políticas públicas para alterar o ambiente escolar
para comportar a demanda", disse. A Câmara de São Paulo aprovou no último dia 11
o projeto do prefeito Fernando Haddad (PT) que permite a criação desses cargos.
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A Secretaria afirma que a demanda nessa etapa da educação básica é de 111.321 
vagas, segundo dados do Sistema EOL (Escola On-Line). A rede atende 212.531 
alunos em seus 1.622 CEIs (Centros de Educação Infantil).
A meta da pasta é abrir mais vagas em creche com a construção de 243 novas 
unidades, sendo 172 em parceria com o MEC (Mistério da Educação), e também criar
65 pré-escolas.
O plano de metas prevê ainda ampliar em 150 mil a oferta de vagas para a 
educação infantil, o que inclui creche e pré-escola. O objetivo é universalizar 
o atendimento de crianças de 4 e 5 anos até 2016.
-------------------------------------------------------------------------------
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APÓS REDUZIR SALÁRIO DE PROFESSORES, PREFEITURA FAZ MEGASHOWS
Menos de duas semanas após baixar o salário dos docentes, a Prefeitura de 
Juazeiro do Norte abre hoje o JuáForró 2013. O evento tem megashows da banda 
Aviões do Forró e de Elba Ramalho

Fonte: O Povo (CE)

Menos de duas semanas após reduzir salário de Professores da rede municipal em 
até 40% alegando falta de verbas, a Prefeitura de Juazeiro do Norte, a 493,4km 
de Fortaleza, abre amanhã semana de grandes festas no Município. Em ritmo 
junino, o JuáForró 2013 começa na terça-feira com show do Aviões do Forró e vai 
até o dia 25 com diversas atrações, entre elas a cantora Elba Ramalho. A festa, 
que pode ter custos de até R$ 621,1 mil, provocou indignação entre Professores 
do Município.
Para a 13ª edição do evento, foi construída uma cidade cenográfica inspirada no 
movimento beatista de padre Cícero. Além dos megashows, o JuáForró tem 
apresentações diárias de grupos de forró pé-de-seca, quadrilhas juninas e shows 
pirotécnicos. A Prefeitura espera pelo menos 40 mil pessoas na festa.
Evitando relacionar o evento com a recente polêmica envolvendo os Professores do
Município, a secretária de Cultura e Romarias de Juazeiro, Marli Bezerra, 
defendeu a realização do JuáForró. “A cultura tem seu próprio fundo, são 
recursos distintos. E trata-se de uma festa que já é considerada parte da 
cultura do povo de Juazeiro”, diz.
Marli Bezerra ainda comparou um possível cancelamento da festa com o recente 
tumulto gerado após rumores de que o programa Bolsa Família chegaria ao fim. “É 
uma festa tradicional. Se você chegar e dizer que não tem JuáForró, gera 
tumulto”, disse. A gestão ainda destaca o incremento do comércio local e o 
avanço de obras de asfaltamento para o evento.
Professores
Os shows do Aviões do Forró e de Elba Ramalho são recebidos, por outro lado, com
indignação entre Professores do Município. “Recebemos isso indignados, mas 
também sabemos que a população está vendo. Como é que reduz salário de Professor
e faz uma festa grandiosa logo após? Com mais de trinta mil sem aulas nas 
Escolas, falta dinheiro para Educação, mas tem dinheiro para festa?”, diz Marco 
Chagas, dirigente do sindicato dos servidores municipais de Juazeiro.
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O sindicalista diz que não existe nenhuma iniciativa no sentido de protestar 
contra a realização do JuáForró, mas afirma que Professores deverão “boicotar” o
evento. “Não vamos dar atenção. Estamos em greve e temos agenda cheia, inclusive
apoiando o movimento de Professores em outros municípios, como no Crato”, diz.
Nem a secretária de Cultura nem a assessoria de imprensa da Prefeitura souberam 
exprimir o valor exato destinado pela Prefeitura ao evento. O orçamento do 
Município para este ano, no entanto, reserva R$ 1,8 milhões dos cofres públicos 
para o JuáForró. Dados do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) mostram duas 
licitações para a festa, somando R$ 621,1 mil - uma em R$ 43,3 mil para 
exploração do espaço do evento e outra em R$ 577,8 mil para organização geral.
Como
ENTENDA A NOTÍCIA
O orçamento de Juazeiro do Norte para este ano prevê reserva de até R$ 1,8 
milhões para a realização do JuáForró 2013. Licitações para a festa abertas até 
agora, no entanto, somam valor estipulado de R$ 621,1 mil. Caso a Prefeitura 
peça inexigibilidade ou abra nova licitação, os valores para o evento podem 
aumentar.

Entenda a polêmica
No último dia 6 de junho, a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte aprovou 
mensagem do prefeito Raimundo Macedo (PMDB) promovendo alterações nos salários 
dos Professores do Município.
Segundo sindicato dos Professores de Juazeiro, as mudanças envolveriam o corte 
de benefícios de insalubridade e uma série de outras gratificações - uma delas o
adicional para planejamento de 10% sobre o salário -, que poderiam representar 
perda de até 40% do valor total dos salários dos Professores do Município.
Além disso, o projeto prevê também o aumento de carga horária dos Professores 
municipais e promove corte geral de 10% da gratificação de regência por classe. 
De 40%, passou a 30% do salário-base.
Em nota, a Prefeitura de Juazeiro disse que promoveu as alterações para garantir
“governabilidade da Educação com futura melhoria nos indicadores do Ensino”.
Segundo a Prefeitura, o valor da folha pessoal com Professores municipais 
extrapola o limite de 60% dos recursos do Fundeb e deixa apenas 13% para 
investimentos no setor, ao invés dos 40% definidos por lei.
A nota informa ainda que as mudanças não alteram o salário dos Professores, 
tendo apenas incorporado uma gratificação de 10% ao salário base dos 
profissionais.
Em sua conta, no entanto, a Prefeitura inclui na soma o reajuste obrigatório que
a categoria recebeu nacionalmente, de 7,97%.
Serviço
O JuáForró 2013 começa na noite de amanhãQuando: a partir das 17 horas
Onde: Parque Municipal de eventos Padre CíceroMais: o show desta terça-feira 
será da banda Aviões do Forró
 
Opinião: Absurdo em Juazeiro do Norte
Num editorial, O POVO denunciou a redução “em até 25% do salário dos Professores
da rede pública do Município” além de ter havido “aumento da carga horária e o 
cancelamento de diversos benefícios e direitos”, quando, no ano passado, a mesma
Câmara Municipal promovia um “reajuste de 60% nos vencimentos dos próprios 
vereadores, prefeito, vice e secretários municipais”. Em viagem de trabalho no 
Cariri, pude constatar a justa indignação dos Professores e verificar alguns 
dados.
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Enquanto a remuneração de um vereador é de R$ 10.012,00 por 4 horas de trabalho 
semanais, a maioria dos Professores, aqueles com formação universitária e 
especialização, recebe um salário de base de R$ 1.087,00 por 20 horas de 
trabalho semanais com uma gratificação de regência de classe de 40% e anuênios 
de 1%. Alguém haveria de perguntar: qual trabalho é mais importante para a 
população de um município - o trabalho do vereador ou o do Professor? Vale 
lembrar que, até os meados de 1970, o vereador brasileiro de cidades de menos de
200 mil habitantes não recebia vencimentos e que isso ainda é o caso em muitos 
países. A política custa caro no Brasil!
E por quais motivos os salários na Educação, tanto a pública como a privada, hão
de serem tão baixos quando todos nós e inclusive todos os políticos, sem 
exceção, cansamos em dizer que a Educação é prioridade? Como pode alguém achar 
que o salário do Professor de Juazeiro é abusivo e deve ser diminuído, 
rebaixado, quando se sabe que entre os profissionais com formação universitária 
e pós-graduação é ele, o Professor, que menos ganha, sendo seu trabalho 
absolutamente imprescindível na sociedade atual?
Quem acharia que R$ 2.500 ou R$ 3.000 por 40 horas semanais de trabalho é uma 
remuneração exagerada para um médico, um engenheiro, um advogado, um psicólogo, 
um jornalista ou qualquer profissão que exigisse curso superior e curso de 
aperfeiçoamento? Provavelmente ninguém, mas, quando se chega ao Professor, essa 
quantia torna-se abusiva! São vários os condicionantes para termos uma Escola de
qualidade; entre eles, está a boa remuneração não somente pelo reconhecimento do
trabalho exercido, mas pela necessidade de atrair os melhores Alunos das 
universidades. A Finlândia, por exemplo, consegue atrair para o magistério seus 
melhores universitários; por que não podemos?
Mas não somente de bons salários vive a qualidade Escolar. Ela exige ótimas 
condições de trabalho e os Professores de Juazeiro se queixam também da 
precarização das Escolas. Tudo isso é estranho quando se sabe que o orçamento da
Educação do município dispõe é de uns R$ 100 milhões, sendo R$ 81 milhões do 
Fundeb e R$ 20 milhões de recursos próprios.
A grande maioria dos recursos financeiros, portanto, provém da União e o 
prefeito e a Câmara ainda passam uma lei para diminuir os salários dos 
Professores, com justificativas da secretária de Educação que acha tudo isso 
positivo? Quando se lutou pela municipalização da Educação infantil e do Ensino 
fundamental, pensava-se que a mudança traria grandes benefícios. Mas se vê hoje 
que os resultados são aleatórios e descontínuos; dependem do prefeito de 
plantão, já que nossos municípios não são realmente municipalizados 
(democratizados”), mas “prefeiturizados”, à mercê do prefeito em exercício.
André Haguette
haguette@superig.com.br
Sociólogo e Professor titular da Universidade Federal do Ceará (UFC)
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44,5% DOS ALUNOS DO 3º ANO TÊM PROFICIÊNCIA ADEQUADA EM LEITURA
Prova ABC 2012 mostra que desigualdades têm origem já no início da escolarização

 
44,5% dos alunos do 3º ano têm proficiência adequada em leitura 
  Divulgação/Todos Pela Educação

Do Todos Pela Educação
Pouco menos da metade dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental – 44,5% 
-apresenta proficiência adequada em leitura, de acordo com os resultados da 
segunda edição da Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetização, a 
Prova ABC, divulgados hoje, dia 25/06, em São Paulo.
A Prova ABC é uma iniciativa do Todos Pela Educação, em parceria com a Fundação 
Cesgranrio, o Instituto Paulo Montenegro e o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com apoio do Instituto Ayrton 
Senna, da Fundação Itaú Social, da Fundação Educar DPaschoal, do Instituto 
Gerdau e do Instituto Península. O exame foi aplicado em 2012, no final do ano 
letivo, e avaliou 54 mil crianças de 2º e 3º ano de escolas públicas e privadas 
de 600 municípios de todo o País (para saber mais sobre a metodologia da Prova 
ABC, clique aqui). Todos as unidades da federação fizeram parte da amostra.
O objetivo da Prova ABC é traçar um diagnóstico da alfabetização dos alunos nos 
primeiros anos do Ensino Fundamental, com base em exames de leitura, escrita e 
matemática. “Há um debate em torno do que é ou não estar alfabetizado. O que 
estamos considerando como plenamente alfabetizado aqui é o aluno que já tem 
autonomia para seguir aprendendo. Ela não apenas aprendeu a ler, mas sabe ler e 
escrever para aprender”, destaca Nilma. “Não podemos confundir com letramento”. 
No campo da alfabetização, portanto, os resultados da Prova ABC permitem 
diferenciar aquele aluno que ainda está aprendendo a ler e a escrever daquele 
que já lê e escreve de tal forma que pode seguir aprendendo, buscando 
informação, desenvolvendo sua capacidade de se expressar, de desfrutar a 
literatura, de transitar por diversos gêneros, de participar do mundo cultural 
no qual está inserido. No campo da matemática, os resultados da prova permitem 
distinguir aquele aluno que ainda não domina os conceitos básicos da disciplina 
daquele que já tem condições de compreender as situações numéricas mais 
corriqueiras do nosso cotidiano e que, na trajetória escolar, pode seguir 
adiante na aprendizagem dos conceitos mais complexos. 
Esta é a última edição da prova, uma vez que o Ministério da Educação (MEC) 
criou a Avaliação Nacional da Educação (ANA) como um dos eixos do Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa (leia mais aqui).
Mesma régua do Saeb
A Prova ABC é calibrada na escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(Saeb). “Não tem sentido avaliar sem utilizar a mesma escala. Nosso sistema de 
avaliação já tem 18 anos e manter a mesma escala é uma das principais 
conquistas”, afirma Nilma Fontanive, consultora da Fundação Cesgranrio e 
coordenadora da Prova ABC.
Leitura
Os dados da Prova ABC 2012 mostram que, em leitura, 44,5% das crianças que 
fizeram a prova atingiram o nível 175 da escala. Segundo Priscila Cruz, 
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diretora-executiva do Todos Pela Educação, as desigualdades regionais, que 
aparecem em todos os resultados da prova, merecem destaque. 

“As distâncias regionais são muito grandes, o que mostra que precisamos de 
políticas adequadas e focadas para corrigir as desigualdades – é dar mais para 
quem tem menos”, afirma Priscila. “É preciso corrigir isso desde os primeiros 
anos da Educação Básica.” Nilma concorda. “Desde os 8 anos já vemos uma desfasem
nos estados do Norte e Nordeste. Isso é gravíssimo”, afirma.
Na tabela abaixo, é possível observar os resultados por região e rede. Enquanto 
o Norte tem o menor percentual, com 27,3%, o Sudeste apresenta o maior: 56,5%. 
 
Porcentagem de alunos em cada nível de proficiência- Leitura
 
3 º ano
 
Rede Pública
Rede Total
 
Menos de 125 pontos
De 125 a 175 pontos
Mais de 175 pontos
Menos de 125 pontos
De 125 a 175 pontos
Mais de 175 pontos
Brasil
28,1
32,3
39,7
24,6
30,8
44,5
Norte
43,9
32,7
23,4
40,9
31,8
27,3
Nordeste
45,0
31,2
23,7
38,4
30,9
30,7
Sudeste
16,8
30,4
52,8
14,6
28,9
56,5
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Sul
14,6
38,5
46,9
13,0
35,9
51,2
Centro-Oeste
26,0
32,3
41,7
22,6
29,6
47,8

Quando se observam as unidades das federações, as discrepâncias são ainda mais 
elevadas. São Paulo (60,1%) e Minas Gerais (59,1%) aparecem com as maiores 
taxas, enquanto Alagoas (21,7%) e Pará (22,2%) têm os piores resultados.
 
Porcentagem de alunos em cada nível de proficiência- Leitura
 
3 º ano
Rede Pública
Rede Total
Menos de 125 pontos
De 125 a 175 pontos
Mais de 175 pontos
Menos de 125 pontos
De 125 a 175 pontos
Mais de 175 pontos
%
%
%
%
%
%
Brasil
28,1
32,3
39,7
24,6
30,8
44,5
Norte
43,9
32,7
23,4
40,9
31,8
27,3
Rondônia
16,4
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40,2
43,3
15,4
38,8
45,8
Acre
24,1
35,5
40,4
23,2
35,0
41,8
Amazonas
45,2
35,2
19,6
40,8
33,4
25,8
Roraima
34,6
37,6
27,8
32,8
36,1
31,1
Pará
52,3
28,9
18,7
49,3
28,4
22,2
Amapá
52,9
27,7
19,5
48,8
28,4
22,8
Tocantins
33,4
38,0
28,6
30,8
36,7
32,4
Nordeste
45,0
31,2
23,7
38,4
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30,9
30,7
Maranhão
45,3
29,2
25,4
43,2
28,9
27,9
Piauí
42,4
40,9
16,7
37,1
39,1
23,8
Ceará
33,6
31,2
35,2
27,2
30,6
42,1
Rio Grande do Norte
44,7
29,4
26,0
36,4
29,0
34,6
Paraíba
37,3
40,1
22,6
30,8
39,1
30,1
Pernambuco
46,5
30,6
22,8
36,9
30,1
32,9
Alagoas
58,3
27,9
13,7
50,6
27,7
21,7
Sergipe
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40,6
36,2
23,1
33,3
35,4
31,3
Bahia
50,3
28,7
21,0
44,1
29,1
26,8
Sudeste
16,8
30,4
52,8
14,6
28,9
56,5
Minas Gerais
16,7
28,0
55,3
15,0
25,9
59,1
Espírito Santo
25,5
30,6
43,9
22,9
29,1
48,0
Rio de Janeiro
26,3
33,3
40,4
20,8
31,4
47,8
São Paulo
12,2
30,6
57,1
10,7
29,2
60,1
Sul
14,6
38,5
46,9
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13,0
35,9
51,2
Paraná
15,0
41,5
43,4
13,2
38,3
48,4
Santa Catarina
15,8
34,1
50,1
14,2
31,5
54,3
Rio Grande do Sul
13,4
38,0
48,6
12,0
35,7
52,3
Centro-Oeste
26,0
32,3
41,7
22,6
29,6
47,8
Mato Grosso do Sul
16,6
39,9
43,6
16,0
38,0
46,0
Mato Grosso
26,0
32,7
41,3
24,2
30,7
45,1
Goiás
33,1
29,1
37,8
27,8
25,6
46,6
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Distrito Federal
20,3
30,5
49,2
15,9
29,1
55,0

Matemática
Em matemática, o percentual dos alunos que atingiram o nível 175 é menor do que 
o de leitura: 33,3%. Assim como nos resultados em leitura, as diferenças entre 
regiões são grandes. A pior taxa é, novamente, da Região Norte: 16,5%. A Região 
Sudeste tem a maior: 47,4%. 
Para Nilma, uma possível justificativa para o desempenho pior em matemática é a 
ênfase que se dá para a língua portuguesa durante a alfabetização. 
Na tabela abaixo, é possível observar os dados regionais. 
Porcentagem de alunos em cada nível de proficiência- Matemática
 
 
 
3 º ano
Rede Pública
Rede Total
Menos de 125 pontos
De 125 a 175 pontos
Mais de 175 pontos
Menos de 125 pontos
De 125 a 175 pontos
Mais de 175 pontos
Brasil
32,8
37,9
29,2
29,1
37,6
33,3
Norte
52,6
33,5
14,0
48,7
34,8
16,5
Nordeste
51,2
35,2
13,6
44,6
37,3
18,1
Sudeste
19,1
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37,8
43,0
16,6
36,0
47,4
Sul
19,7
44,0
36,3
17,9
42,4
39,7
Centro-Oeste
31,4
42,5
26,1
27,2
41,0
31,8

Entre as unidades da federação, os estados do Amazonas (9,7%) e Maranhão (10%) 
são os que têm menor percentual de alunos com desempenho adequado em matemática.
Já Minas Gerais (49,3%) e Santa Catarina (49%) apresentam os melhores 
resultados.
Porcentagem de alunos em cada nível de proficiência- Matemática
 
3 º ano
Rede Pública
Rede Total
Menos de 125 pontos
De 125 a 175 pontos
Mais de 175 pontos
Menos de 125 pontos
De 125 a 175 pontos
Mais de 175 pontos
%
%
%
%
%
%
Brasil
32,8
37,9
29,2
29,1
37,6
33,3
Norte
52,6
33,5
14,0
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48,7
34,8
16,5
Rondônia
26,5
48,1
25,4
25,1
47,2
27,7
Acre
38,5
45,2
16,4
37,0
45,8
17,2
Amazonas
58,6
33,5
7,9
52,9
37,5
9,7
Roraima
49,6
39,7
10,7
46,5
38,9
14,6
Pará
56,9
29,0
14,2
52,8
30,0
17,2
Amapá
57,2
28,8
14,0
54,2
29,5
16,3
Tocantins
49,1
35,7
15,3
45,4
35,8
18,8
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Nordeste
51,2
35,2
13,6
44,6
37,3
18,1
Maranhão
58,4
32,7
8,9
56,4
33,6
10,0
Piauí
50,0
38,3
11,8
46,7
38,6
14,7
Ceará
46,5
40,0
13,5
38,3
42,9
18,8
Rio Grande do Norte
57,8
32,5
9,8
50,4
32,1
17,4
Paraíba
39,4
40,9
19,7
32,9
43,6
23,5
Pernambuco
47,3
33,6
19,2
40,0
35,6
24,4
Alagoas
67,6
24,5
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7,9
58,5
27,7
13,8
Sergipe
39,6
38,4
22,0
33,4
39,3
27,3
Bahia
51,8
35,6
12,5
45,2
38,1
16,7
Sudeste
19,1
37,8
43,0
16,6
36,0
47,4
Minas Gerais
18,7
37,2
44,1
16,6
34,1
49,3
Espírito Santo
23,9
36,8
39,3
21,5
35,6
42,9
Rio de Janeiro
23,6
37,2
39,2
19,0
36,8
44,2
São Paulo
17,1
38,5
44,4
15,0
36,7
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48,4
Sul
19,7
44,0
36,3
17,9
42,4
39,7
Paraná
23,7
44,6
31,7
21,3
44,1
34,6
Santa Catarina
12,6
40,9
46,5
12,2
38,8
49,0
Rio Grande do Sul
19,6
45,2
35,2
17,6
42,6
39,8
Centro-Oeste
31,4
42,5
26,1
27,2
41,0
31,8
Mato Grosso do Sul
31,3
41,9
26,7
29,4
40,4
30,2
Mato Grosso
26,3
47,3
26,4
24,2
46,9
28,9
Goiás
35,5

Página 114



TODOS PELA EDUCACAO
41,2
23,3
29,6
39,5
30,9
Distrito Federal
28,2
40,6
31,2
23,1
38,8
38,1

Escrita
Todas as crianças que participaram da Prova ABC fizeram uma redação, avaliada 
segundo três competências: adequação ao tema e ao gênero; coesão e coerência; e 
registro (grafia das palavras, adequação às normas gramaticais, segmentação de 
palavras e pontuação). Como não há escala do Saeb para escrita, foi determinado 
que, de 0 a 100 pontos, o desempenho esperado de um aluno do 3º ano anos é de, 
no mínimo, 75 pontos. Do total, apenas 30% das crianças atingiram essa 
pontuação.
Os alunos que chegam a essa pontuação têm um bom domínio das três competências 
avaliadas ou ao menos um desempenho razoável para uma delas e bom ou muito bom 
para as outras duas. Já os alunos que ultrapassaram os 75 pontos demonstram, 
entre outras habilidades, bom domínio dos recursos coesivos e das normas 
gramaticais – considerando desvios pontuais.
A tabela abaixo apresenta os resultados por região. 
 
Porcentagem de alunos em cada nível de proficiência- Redação
 
3 º ano
Rede Pública
Rede Total
Menos de 50 pontos
De 50 a 75 pontos
Mais de 75 pontos
Menos de 50 pontos
De 50 a 75 pontos
Mais de 75 pontos
Brasil
42,2
31,9
25,9
38,9
31,0
30,1
Norte
62,1
24,5
13,4
58,1
25,9
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16,1
Nordeste
62,6
24,2
13,2
55,5
25,6
18,9
Sudeste
28,4
36,3
35,2
27,5
33,7
38,8
Sul
28,7
38,7
32,6
26,7
37,3
36,0
Centro-Oeste
34,9
34,6
30,5
31,0
32,9
36,2

Já entre as unidades da federação, aquelas que tiveram crianças com desempenho 
superior aos 75 pontos foram Goiás (42%),Minas Gerais (41,6%) e São Paulo 
(39,3%). Os menores percentuais são do Pará (11,6%), Maranhão (13%) e Piauí 
(16%).
Porcentagem de alunos em cada nível de proficiência- Redação
 
3 º ano
Rede Pública
Rede Total
Menos de 50 pontos
De 50 a 75 pontos
Mais de 75 pontos
Menos de 50 pontos
De 50 a 75 pontos
Mais de 75 pontos
%
%
%
%
%
%
Brasil

Página 116



TODOS PELA EDUCACAO
42,2
31,9
25,9
38,9
31,0
30,1
Norte
62,1
24,5
13,4
58,1
25,9
16,1
Rondônia
45,7
36,9
17,4
43,7
36,6
19,6
Acre
48,7
36,8
14,5
46,8
37,0
16,2
Amazonas
65,9
16,4
17,7
60,5
19,5
20,0
Roraima
59,9
23,3
16,8
56,6
23,6
19,9
Pará
68,3
23,1
8,6
63,9
24,5
11,6
Amapá
59,3
25,5
15,1
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55,6
26,7
17,7
Tocantins
45,5
32,6
21,9
43,0
32,6
24,4
Nordeste
62,6
24,2
13,2
55,5
25,6
18,9
Maranhão
65,5
24,5
10,0
61,8
25,2
13,0
Piauí
68,9
20,6
10,5
62,6
21,4
16,0
Ceará
57,2
28,2
14,5
52,6
28,9
18,4
Rio Grande do Norte
64,5
23,7
11,8
54,7
27,0
18,3
Paraíba
61,7
22,2
16,1
53,1
23,6
23,3
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Pernambuco
64,4
25,3
10,3
54,9
25,9
19,2
Alagoas
67,9
23,8
8,3
59,1
24,5
16,5
Sergipe
51,7
26,6
21,7
43,3
26,4
30,3
Bahia
61,7
22,3
16,0
54,9
24,8
20,3
Sudeste
28,4
36,3
35,2
27,5
33,7
38,8
Minas Gerais
22,2
40,5
37,2
20,1
38,3
41,6
Espírito Santo
45,9
30,6
23,5
41,4
30,2
28,4
Rio de Janeiro
36,0
30,8
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33,3
32,2
30,8
37,1
São Paulo
27,0
36,8
36,2
27,8
32,9
39,3
Sul
28,7
38,7
32,6
26,7
37,3
36,0
Paraná
27,0
40,9
32,1
25,3
39,0
35,8
Santa Catarina
29,8
36,3
33,8
26,9
35,0
38,1
Rio Grande do Sul
29,9
37,8
32,3
28,0
36,9
35,2
Centro-Oeste
34,9
34,6
30,5
31,0
32,9
36,2
Mato Grosso do Sul
36,7
41,0
22,3
35,1
40,1
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24,9
Mato Grosso
34,5
29,3
36,2
32,7
29,8
37,5
Goiás
33,4
32,0
34,6
28,4
29,5
42,1
Distrito Federal
36,7
39,6
23,7
30,9
36,5
32,6

Para saber mais sobre a Prova ABC, clique aqui.

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
01.07.2013 às 17h 47min
Helen Karine
Quem foi o (a) autor (a) do texto? Agradeço desde já! Att.
28.06.2013 às 17h 31min
Renata
Ao olhar para os resultados e a discrepância entre as unidades da federação é de
se pensar e investigar o que acontece na rede publica de alguns estados de 
sucesso como São Paulo, Minas, Goias, Santa Catarina. Que investimentos tem sido
feitos nos últimos anos que contribuem para esses índices? Ultimamente só se 
fala do Ceará como se fosse o único local de sucesso, mas vemos que há outros 
estados inclusive na região nordeste com índices superiores como Paraíba e 
Sergipe.
Outro ponto a se considerar é que esses índices foram alcançados independente do
PNAIC proposto pelo MEC ou seja já existem ações que fortaleceram essas redes.
Acredito que há mais experiências interessantes e de sucesso para se conhecer 
compartilhar.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
25 de junho de 2013

ENTENDA A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA PROVA ABC
Amostra de 54 mil alunos permite a divulgação dos dados por unidade da federação
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Entenda a metodologia de aplicação da Prova ABC
  João Bittar/MEC

Do Todos Pela Educação
A segunda aplicação da Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetização, 
mais conhecida como Prova ABC, envolveu 54 mil alunos, distribuídos em 1.185 
escolas com Ensino Fundamental de 9 anos da rede pública e privada do País.
A amostra abrangeu as 27 unidades da federação, com 2 mil alunos avaliados em 
cada rede, sendo 500 estudantes por disciplina e ano escolar (2º e 3º ano do 
Ensino Fundamental), de escolas urbanas, públicas (estaduais e municipais) e 
privadas com Ensino Fundamental de nove anos. Por ter essa abrangência, os dados
puderam ser divulgados por unidade da federação.
Manteve-se a proporção mínima de 30% dos alunos localizados nas escolas das 
capitais. Já a distribuição entre rede pública e privada seguiu a proporção 
informada no Censo Escolar do Inep. Para as escolas públicas, garantiu-se ainda 
a representatividade por nível de desempenho ao se espelhar na amostra a 
proporção de escolas por nível de proficiência no 5º ano do Ensino Fundamental 
na Prova Brasil 2011. Para as escolas privadas, na falta de proficiências médias
para o universo, utilizou-se o Código de Endereçamento Postal (CEP) para 
garantir a representatividade geográfica.

A avaliação foi feita em 600 municípios de todo o Brasil, incluindo todas as 
capitais. A prova foi aplicada por avaliadores externos, entre novembro e 
dezembro do ano passado. Todas as unidades de ensino sorteadas para fazer parte 
da amostra participaram voluntariamente da avaliação.
Em cada unidade de ensino da amostra, duas turmas, uma do 2º e outra do 3º ano 
do Ensino Fundamental, foram sorteadas para fazer o exame. Ao todo, 27 mil 
alunos do 2º ano e 27 mil do 3º participaram. Metade deles resolveu as questões 
de matemática e a outra metade recebeu questões de leitura. A prova de escrita 
foi feita por todas as crianças.
Escala
Por conter 20% de suas questões fornecidas pelo banco de itens do Inep, a Prova 
ABC pôde ser calibrada na escala do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb). Os resultados da Prova ABC estão divulgados em três faixas de 
proficiência: percentual de alunos abaixo dos 125 pontos, entre 125 e 175 pontos
e acima dos 175 pontos. Dessa maneira, é possível ler os dados com foco nas 
desigualdades regionais que já se mostram presentes no início da escolarização e
que precisam ser combatidas com urgência.

Histórico
A primeira edição da Prova ABC foi realizada em 2011 (clique aqui para saber 
mais). Não é possível comparar os dados da primeira edição da prova com a atual 
porque as duas ocorreram em fases distintas da trajetória escolar dos 
participantes. A edição anterior foi aplicada em alunos matriculados no 4º ano 
do Ensino Fundamental, nos meses de abril e maio. Portanto, com crianças que já 
haviam concluído o 3º ano e com dois ou três meses a mais de escolaridade. Já a 
nova aplicação se deu em alunos dos 2º e 3º anos, no final do ano letivo.
Questões
Nesta edição da Prova ABC, foram divulgados, além dos resultados, todas as 
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questões respondidas pelas crianças que fizeram o teste. Em cada uma das 
questões, há a indicação das habilidades avaliadas.
Para ter acesso à análise dos itens, clique aqui.
Parceiros
A segunda edição da Prova ABC foi aplicada pela Fundação Cesgranrio, responsável
também pela elaboração dos itens e calibragem na escala do Saeb e apuração dos 
resultados.
O professor Dalton Francisco de Andrade, da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), colaborou voluntariamente na definição do plano amostral. 
Colaboraram também o Instituo Paulo Montenegro e o Inep.
A Prova ABC foi realizada com apoio do Instituto Ayrton Senna, da Fundação Itaú 
Social, da Fundação Educar DPaschoal, do Instituto Gerdau e do Instituto 
Península.

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
03.07.2013 às 14h 39min
Aurelúsia Nascimento dos Santos
Gostei muito das questões da prova. Vou aplicar na turma do 4º ano que leciono.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
25 de junho de 2013

PNAIC ESTÁ PRESENTE EM 97% DOS MUNICÍPIOS DO PAÍS
Pacto foi lançado no ano passado e conta com 283,5 mil professores cadastrados

 
Pnaic está presente em 97% dos municípios do País
  Divulgação/MEC

Do Todos Pela Educação
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) chegou a 5.413 
municípios brasileiros (97% do total) até agora. O pacto também tem todas as 
unidades da federação inscritas para a realização da formação de professores.
Esse é o balanço mais atualizado do Ministério da Educação (MEC), que lançou o 
pacto no ano passado como uma das principais bandeiras da atual gestão da pasta.
O Pnaic envolve os três entes da federação – municípios, estados e União – num 
esforço nacional para alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade ao 
fim do 3º ano do Ensino Fundamental. A alfabetização até os 8 anos é também a 
meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE), em tramitação no Senado, e a Meta 2 
do movimento Todos Pela Educação.
O Brasil tem, hoje, quase 8 milhões de crianças matriculadas nos três primeiros 
anos do Ensino Fundamental em escolas públicas. Com orçamento total de R$ 3,3 
bilhões, o pacto comporta quatro dimensões: formação dos professores 
alfabetizadores; fornecimento de materiais didáticos; avaliação da alfabetização
e também gestão e mobilização.
Para aferir os resultados do pacto, o MEC aplicará anualmente a Avaliação 
Nacional da Alfabetização (ANA). A primeira edição deve ocorrer ainda em 2013 
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(saiba mais aqui). As escolas com os melhores resultados serão premiadas – a 
verba total disponibilizada pelo MEC para a premiação será de 500 milhões de 
reais.
Formação
283.469 professores alfabetizadores se cadastraram até agora no programa de 
formação continuada em alfabetização, previsto no pacto – o orçamento prevê uma 
meta de 360 mil educadores. Além disso, já somam 16.842 mil os orientadores de 
estudo que atuarão como formadores locais. Eles se formaram em um curso de 200 
horas oferecido pelas 38 universidades públicas que participam do pacto.
Livros didáticos, jogos pedagógicos e obras literárias destinados ao aprendizado
no ciclo de alfabetização, selecionados por meio de edital realizado em 2012 
estão sendo entregues para escolas de todo o Brasil, segundo o MEC. A aquisição 
das obras é feita pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). As 
editoras que quiserem fazer parte do próximo Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) destinado a obras de apoio à alfabetização na idade certa têm até o dia 
19 de setembro para realizar a pré-inscrição das obras (clique aqui para saber 
mais).
Ainda de acordo com o MEC, foi implantado também um sistema informatizado, ao 
qual os participantes do pacto têm acesso, para acompanhar as formações e a 
evolução da aprendizagem das turmas.
Para saber mais sobre o pacto, clique aqui.

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
05.08.2013 às 12h 34min
edite santos souza
a cada dia me apaixono mais pelo PNAIC ,esse programa é maravilhoso.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
25 de junho de 2013

AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS SÃO ESSENCIAIS NA ALFABETIZAÇÃO
Informações ajudam o professor a fazer o planejamento das atividades

 
Avaliações diagnósticas são essenciais na alfabetização
  João Bittar/MEC

Do Todos Pela Educação
Um bom diagnóstico da turma no início do processo de alfabetização, para 
detectar quais conhecimentos prévios de leitura e escrita as crianças dominam, é
ideal para o acompanhamento efetivo de como cada uma delas progride nos 
primeiros anos do Ensino Fundamental. A opinião é de especialistas em 
alfabetização que destacam a importância dos professores estarem sempre atentos 
aos avanços dos alunos para identificar possíveis defasagens. Dados da Prova ABC
2012 mostram que 44,5% dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental têm a 
proficiência considerada adequada em leitura e 33,3% em matemática (clique aqui 
para saber mais).
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“No primeiro ano, as crianças chegam com conhecimentos muito discrepantes em 
relação a ler e escrever. Alguns já têm noções e o alfabeto como referência e já
sabem escrever o nome, por exemplo. Normalmente, crianças de classe média, com 
pais leitores, tem mais facilidade”, explica Regina Scarpa, coordenadora 
pedagógica da Fundação Victor Civita. “As crianças de classes mais baixas, em 
certas condições, podem demorar mais para perceber que a escrita é um sistema de
representação da linguagem.”
Progressão
Regina afirma que muitos alunos que não efetivaram o processo de alfabetização 
são taxados, mais tarde na vida escolar, de crianças com dificuldades de 
aprendizagem. “É comum isso acontecer sendo que, na realidade, esses alunos 
também avançaram, mas não estavam no patamar dos outros desde o começo”, 
explica. “O professor não deve jamais desistir desse aluno, muito menos dizer 
que ele tem dificuldades de aprendizagem”.
A importância da avaliação diagnóstica surge exatamente, segundo os 
especialistas, para verificar com mais frequência como os alunos estão 
progredindo. “Os alunos têm ritmos diferentes e é importante para o professor 
ter esse controle de ‘pilotagem’ da turma. É difícil lidar com a 
heterogeneidade”, afirma o pesquisador Antonio Augusto Gomes Batista, do Centro 
de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). “Não é 
avaliação para dar notas – é um processo contínuo no cotidiano de trabalho do 
educador para saber se as crianças estão ou não aprendendo.”
Bia Gouveia, coordenadora de projetos do Instituto Avisa Lá e especialista em 
alfabetização, destaca que, além de ter um diagnóstico preciso de como os alunos
estão ou não avançando, o professor deve investir na realização de atividades 
frequentes de leitura e escrita. Ditados, leitura de histórias e produção de 
pequenos textos são alguns exemplos – sempre contando com o apoio docente.
“Deve haver constância nesse tipo de atividade, que pode ser feita em grupos ou 
em duplas, desde que formados com intencionalidade pedagógica. Fazendo isso 
frequentemente, o educador tem a possibilidade de ver de perto o desempenho de 
cada um”, explica. “O mapeamento e o acompanhamento das habilidades são 
essenciais.”
Batista destaca que, durante uma alfabetização mal-conduzida, muitas crianças se
tornam copistas: apenas copiam o que veem na lousa, sem atribuir sentido às 
palavras e frases. “Nessa fase, o professor deve estar atento a esse tipo de 
prática entre os alunos. O educador pode se enganar, achando que a criança 
escreve bem, quando na verdade ela apenas copia o que vê”, afirma.
Segundo ele, o desinteresse pela aula e a não realização das tarefas solicitadas
pelo professor podem ser sinais de que a criança não está vendo sentido nos 
conteúdos por não estar sendo alfabetizada corretamente.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
25 de junho de 2013

ALFABETIZAÇÃO É FONTE DE AUTONOMIA, AFIRMAM ESPECIALISTAS
Somente 1 em cada 4 brasileiros pode ser considerado plenamente alfabetizado

 
Alfabetização é fonte de autonomia, afirmam especialistas
  João Bittar/MEC
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Do Todos Pela Educação

Ser um cidadão autônomo, capaz de selecionar informações do seu interesse e ser 
ator do seu próprio conhecimento, parece algo óbvio num mundo permeado por 
tecnologias e conteúdos midiáticos dos mais diversos gêneros. No entanto, 
segundo dados mais recentes do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional 
(Inaf), calculado pelo Instituto Paulo Montenegro e pela organização 
não-governamental Ação Educativa, apenas um em cada quatro brasileiros de 15 a 
64 anos de idade tem domínio pleno de habilidades básicas de leitura, escrita e 
matemática. Para entender melhor os critérios do Inaf, leia as páginas 70 e 71 
do Anuário Brasileiro da Educação Básica (clique aqui para baixar).
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 8,6% da 
população do País – ou seja, 12,9 milhões de pessoas – não têm uma vida com 
autonomia porque são analfabetas. O IBGE considera analfabeta a pessoa que 
declara não saber ler e escrever um bilhete simples no idioma que conhece ou 
aquela que aprendeu a ler e escrever, mas esqueceu, ou, ainda, a que apenas 
assina o nome.
Seja qual for a forma de medir, os especialistas são unânimes: para viver em 
sociedade, o indivíduo depende do domínio de aptidões de leitura e escrita. E 
esse domínio é um direito de aprendizagem que deve pautar o ensino desde os 
primeiros anos da Educação Básica. No entanto, os dados da Prova ABC 2012 
mostram que o Brasil ainda está longe de atingir índices aceitáveis: menos da 
metade – 44,5% - dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental tem a proficiência 
considerada adequada em leitura (leia mais aqui).
“Uma alfabetização não plena é o primeiro e o maior insucesso da vida escolar de
uma criança”, afirma Maria Luiza Moreira, docente do curso de Pedagogia da 
Uniritter e professora alfabetizadora aposentada da rede municipal de Porto 
Alegre (RS). “Na outra ponta, um aluno de EJA (Educação de Jovens e Adultos) é 
aquele que teve uma vida toda de exclusão, de falta de autonomia, até decidir 
procurar o curso.”
Regina Scarpa, coordenadora pedagógica da Fundação Victor Civita, destaca que as
diferentes plataformas midiáticas nas quais diferentes textos e informações 
estão disponíveis no mundo de hoje, podem dificultar ainda mais a vida de um 
analfabeto pleno ou funcional. “Os prejuízos (de não saber ler e escrever) para 
a cidadania são enormes. Atualmente, temos uma cultura de diversas formas de 
leitura e escrita, com textos impressos e digitais”, afirma ela. “É preciso 
saber ler para estudar, para buscar informações e também para informar.”
Prejuízos 
Segundo Maria Luiza, a autoestima de jovens e adultos que não foram plenamente 
alfabetizados é prejudicada desde os primeiros anos da Educação Básica. “A maior
parte dos meninos e meninas que não se alfabetizam tornam-se desmotivados e até 
agressivos em sala de aula”, explica Maria Luiza. “Isso culmina, mais tarde, na 
resistência que muitos têm para se matricular na EJA.”
A professora conta que muitos alunos acabam abandonando o curso exatamente no 
momento em que começam a compreender a escrita como sistema de representação da 
linguagem. “Justamente na fase em que uma criança comemora por estar dando 
sentido às primeiras palavras é quando um adulto que está se alfabetizando 
desiste. Isso porque, ao começar a escrever, eles se dão conta da extensão do 
conhecimento que não adquiriram”, relata a especialista. “Assim, acabam 
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arranjando uma desculpa e desaparecem.”
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
24 de junho de 2013

SINDICATO: 100% DOS ROYALTIES PARA EDUCAÇÃO É PROPOSTA MUITO VAGA
Presidente Dilma Rousseff anunciou pacto na Educação e voltou a defender 
recursos do pré-sal para o ensino

Fonte: Terra

Entre as medidas que apresentou nesta segunda-feira para resolução de pontos 
reivindicados pelos protestos que percorrem o País nas últimas semanas, a 
presidente Dilma Rousseff voltou a pedir que o Congresso aprove a destinação de 
100% dos royalties do pré-sal para a educação.
Para o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 
(Andes), contudo, a aplicação de recursos públicos no setor não pode ser 
norteada pelos royalties, já que não se tem certeza ainda do quão rentável será 
a exploração da camada pré-sal - nem mesmo se será viável. Para o sindicato, o 
importante é garantir o investimento de 10% do Produto Interno Bruto (PIB), como
prevê o Plano Nacional de Educação, que tramita desde 2010 no parlamento.
"A questão dos royalties é uma coisa muito vaga. Por que é vaga? Os royalties 
podem ser grandes volumes de dinheiro, como podem ser pouco (...) Não se sabe 
ainda até se vale a pena explorar o pré-sal", diz o professor Paulo Rizzo, 
diretor do Andes, que defende, no lugar, a destinação de 10% do PIB para a 
educação. "Não estamos brigando se é recursos dos royalties ou do que for. É 
recurso do Estado."
Já Paulo Ziulkoski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), se
diz contra a proposta. "Primeiro por que o dinheiro, dos royalties do pré-sal, é
um bem finito, termina. Não é um bem renovável, como gostam de falar. E há 
projeções em quanto tempo ele vai parar (...) Segundo lugar, ele oscila na 
produção, pode aumentar ou diminuir. Terceiro lugar, ele é variável no preço", 
diz Ziulkoski.
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, afirmou depois do anúncio da 
presidente que a qualidade no ensino depende de "professores bem pagos" e "bem 
formados", e isso depende de dinheiro. "Os recursos disponíveis (para a 
educação) são os recursos dos royalties do petróleo", diz Mercadante. O ministro
diz também que os royalties do petróleo são a fonte para garantir 10% do PIB 
para a educação e que a proposta continuará com caráter de urgência, o que 
tranca a pauta de votação do Congresso.
A educação foi um dos cinco pactos anunciados hoje por Dilma, e a defesa de 100%
dos royalties foi o ponto central da proposta. "Ao longo desse processo, essa 
tem sido uma questão que eu recebi muita simpatia de governadores e de 
prefeitos. É um esforço que devemos fazer para que haja uma mudança 
significativa no curto, médio e longo prazo no nosso País", disse a presidente. 
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
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24 de junho de 2013

COM QUESTÕES CIÊNCIAS, PROVA BRASIL SERÁ EM NOVEMBRO EM TODO O PAÍS
O exame terá dois dias, já que incluirá as questões de ciências, cobradas pela 
primeira vez desde que o exame foi implantado no país

Fonte: UOL Educação

Neste ano, a Prova Brasil será realizada entre os dias 11 a 21 de novembro nas 
escolas urbanas e rurais de todo o país. Nesta segunda-feira (24),o Inep 
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), responsável pela 
avaliação, publicou a sistemática para a realização da prova.
A partir de agora, o exame terá dois dias, já que incluirá as questões de 
ciências - cobradas pela primeira vez desde que o exame foi implantado no país.
A prova de ciências deverá ter duas horas, no máximo, no mesmo modelo das que 
são feitas para matemática e português. A nova disciplina só será cobrada nas 
avaliações do 9° ano do ensino fundamental e do 3° ano do ensino médio, por 
enquanto.
Segundo o Inep, as notas da prova de ciências não serão usadas na composição do 
Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em 2013. Sua primeira edição
servirá para como teste para calibrar a matriz e "avançar nos cálculos do Ideb 
para 2015".
Avaliação nacional
A Prova Brasil é uma avaliação em larga escala do Inep aplicada a cada dois anos
em escolas públicas urbanas e rurais que possuem turmas de 20 ou mais 
estudantes. O objetivo é avaliar o sistema educacional, analisando o desempenho 
de alunos, docentes e servidores.
As escolas são selecionadas pelo Inep com base em dados do Censo Escolar. Até 
2012, as provas era compostas por quatro blocos - dois de língua portuguesa e 
dois de matemática. Não são divulgados resultados individuais dos estudantes, já
que o objetivo é avaliar a unidade e o sistema de ensino. 

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
26.06.2013 às 10h 39min
paulo fernando machado
O ensino de ciências para as disciplinas Física e Química é muito complicado 
,pois a quantidade de
matéria/conteúdos é imensa.Física é extremamente detalhista e logo de imensos 
conteúdos.Afinal como
Avaliar algo imenso ? Que conteúdos escolher ? Como é possível um professor da 
Secretária Estadual
de Educação do Estado do Rio de Janeiro com só 2 tempos semanais ,uma hora e 
quarenta minutos , ter
a âmbição de ter um aprendizado decente na sua disciplina ? Milagre professor 
não faz !Muitas matérias
e pouco aprendizado.Uma grade imensa e sem opções de escolhas pelo aluno.
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
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20 de junho de 2013

MEC VAI ELABORAR BASE COMUM PARA CURRÍCULOS DAS ESCOLAS DO PAÍS
Em audiência na Câmara, o secretário de Educação Básica do MEC informou que está
em estudo a criação de uma base nacional curricular para o Ensino Básico

Fonte: Agência Câmara

O Ministério da Educação trabalha na elaboração de uma base nacional comum para 
o conteúdo ensinado nas escolas brasileiras. A informação é do secretário de 
Educação Básica, do Ministério da Educação, Romeu Caputo, que nesta quarta-feira
participou de audiência pública promovida pela Frente Parlamentar da Educação em
conjunto com a Comissão de Educação.
Questionado pelo coordenador da frente, deputado Alex Canziani (PTB-PR), sobre a
possibilidade de o país adotar um currículo nacional, Romeu Caputo lembrou que o
Plano Nacional de Educação (PNE, PL 8035/10) - aprovado na Câmara no ano passado
e em discussão atualmente no Senado - tem como estratégia o estabelecimento de 
direitos e objetivos de aprendizagem para a educação básica, que inclui os 
ensinos fundamental e médio.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei 9.394/96), segundo o 
secretário, também estabelece que o governo federal, em conjunto com o Conselho 
Nacional de Educação, defina uma base nacional curricular.
"Essas diretrizes gerais a gente tem, inclusive, no site do MEC. Mas queremos ir
além. Dificilmente teríamos no Brasil um currículo único. Mas precisamos dizer a
cada cidadão, cada estudante, independente da região em que ele esteja, qual o 
seu direito de aprendizagem”, disse Caputo.
O deputado Alex Canziani avalia que a discussão técnica iniciada pelo MEC é um 
passo importante, mas alerta que estados e municípios precisam ser ouvidos no 
processo. "Não queremos que o MEC venha aqui e diga o que deve ser feito. 
Queremos que isso seja fruto de todo um entendimento dos estados, dos 
municípios”, disse.
Pelo texto do PNE, pelo menos 70% dos alunos dos ensinos fundamental e médio 
devem alcançar, até o quinto ano de vigência do plano, nível suficiente de 
aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem de seu ano de 
estudo e 50%, pelo menos, o nível desejável.
Alfabetização
Romeu Caputo também destacou que o MEC está atento à viabilização do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, lançado pelo Executivo no ano 
passado. Os 27 estados e a quase totalidade dos municípios (5.393) já aderiram 
ao pacto, que prevê a alfabetização de todas as crianças em português e 
matemática até 8 anos de idade, até o 3º ano do ensino fundamental.
O secretário informou que mais de 350 mil professores alfabetizadores estão 
recebendo bolsa de R$ 200 para capacitação. Além disso, 16.814 orientadores de 
estudo estão sendo formados em 38 universidades públicas para atuar como 
capacitadores locais. Cada orientador recebe bolsa de R$ 765. Outra medida para 
atender a meta, segundo Caputo, é ampliar a distribuição de livros para cada 
sala do ciclo de alfabetização. Sessenta milhões de livros didáticos, jogos 
pedagógicos e obras literárias foram distribuídas para os 1º, 2º e 3º do ensino 
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fundamental.
Creches
O secretário de Educação Básica reconheceu que as taxas de atendimento por 
creche no país ainda são muito baixas. Caputo destacou que 76% das crianças até 
três anos estão fora da creche. A meta do governo é construir 6 mil unidades até
2014.
Uma novidade, segundo ele, são os pregões nacionais para ajudar os prefeitos a 
construírem unidades de ensino infantil. O secretário informou que, pela nova 
metodologia, as empresas contratadas devem entregar mil creches em até sete 
meses. Os primeiros lotes para adesão e início das obras devem sair na próxima 
semana.
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
19 de junho de 2013

AVANÇA PROJETO QUE TORNA ENEM OBRIGATÓRIO AO FIM DO ENSINO MÉDIO
A intenção é de que o exame faça parte de um sistema mais ambicioso de avaliação
da qualidade do Ensino Médio e de indução de mudanças curriculares

Fonte: Jornal do Senado (DF)

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) aprovou ontem projeto de lei que 
torna obrigatório o Exame Nacional do Ensino médio (Enem) para todos os Alunos 
do 3° ano. A intenção é de que o exame faça parte de um sistema mais ambicioso 
de avaliação da qualidade do Ensino médio e de indução de mudanças curriculares,
sem deixar de ter a função de selecionar Alunos para o Ensino superior.
O PLS 696/2011, de Anibal Diniz (PT-AC), foi aprovado pela comissão na forma de 
um texto substitutivo sugerido por Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), relator do
projeto. Voltará à pauta da próxima reunião da CE, para votação em turno 
suplementar — exigência regimental para substitutivos aprovados em caráter 
terminativo. Se confirmado, poderá ir para a Câmara dos Deputados.
O autor pretende ainda que, por meio da universalização, sejam evitadas 
estratégias usadas por Escolas para obter boa avaliação institucional, como a 
seleção apenas dos melhores estudantes para fazer a prova. A imprensa já 
noticiou a criação de falsas filiais de colégios, para registrar nas unidades 
fictícias os bons Alunos, que dão à instituição uma boa colocação no ranking do 
Enem.
O Enem vem sendo utilizado como forma de seleção unificada para admissão nas 
universidades federais desde 2009. Os resultados podem servir como nota única — 
pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) —, como fase do vestibular ou ainda 
como parte da pontuação. A nota serve para certificar a conclusão do Ensino 
médio em cursos de Educação de jovens e adultos (EJA), assim como para a 
obtenção de crédito pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 
(Fies).
O autor do projeto cita o rápido aumento das adesões das universidades. Para 
ele, a função pode ser ainda mais valorizada, para que o sistema sirva como 
instrumento de avaliação do Ensino médio e de ajustamento dos currículos nessa 
fase de formação.
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Relator quer impedir escolas de manipular notas do exame
Para Antonio Carlos Valadares , o relator, mesmo estando corretos os objetivos 
do projeto, não basta criar uma regra para universalizar imediatamente a prova 
para que a nova configuração avaliativa do Enem prevaleça. Por isso, sugeriu no 
substitutivo a aplicação progressiva do Enem, até a obrigatoriedade para todos 
os concluintes. Assim, haverá tempo de criar um sistema de tratamento das 
notas.VEJA MAIS
Avança projeto que torna Enem obrigatório ao fim do Ensino médio
Para evitar o uso do Enem em “publicidade enganosa”, ele propõe que as Escolas 
sejam impedidas de adotar critérios que dificultem a participação de certos 
Alunos no exame. 
-------------------------------------------------------------------------------
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19 de junho de 2013

UM EM CADA 11 ESTUDANTES FALTA À ESCOLA POR MEDO DE VIOLÊNCIA
Entre 109 mil alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ouvidos pelo IBGE, 8,8% 
deixaram de ir a pelo menos uma aula nos 30 dias anteriores à pesquisa

Fonte: iG

A violência no trajeto ou dentro da escola afasta estudantes das redes pública e
particular. A informação está entre os dados da segunda edição da Pesquisa 
Nacional de Saúde do Escolar (Pense) realizada em 2012 por IBGE, e ministérios 
da Saúde e da Educação e divulgada nesta quarta-feira. Em consulta a 109 mil 
alunos de 3 mil escolas, 8,8% disseram que deixaram de ir à aula ao menos uma 
vez nos últimos 30 dias por não se sentirem seguros.
O porcentual é ainda maior quando observados apenas os alunos de escolas 
públicas (9,5%) e cai entre os de escolas privadas (5,0%). A proporção de alunos
que deixaram de ir à escola por terem medo de violência dentro do ambiente foi 
de 8,0%. A região Sudeste é onde há mais insegurança, com 9,9% dos estudantes 
tendo faltado por insegurança e 8,8% por medo de algo que possa ocorrer dentro 
das escolas.
A pesquisa também perguntou aos estudantes se eles haviam se envolvido em brigas
com armas brancas nos últimos 30 dias e 7,3% disseram que sim. Entre os meninos,
o porcentual é de 10,1%. Neste tópico, a região Centro-Oeste foi a que teve 
maior porcentual de envolvidos em geral, com 8,4%.
Armas de fogo
Também é alto o número de estudantes que já estiveram envolvidos em brigas com 
arma de fogo. Segundo a pesquisa, 6,4% dos escolares, sendo também mais 
frequente em alunos do sexo masculino (8,8%), do que no sexo feminino (4,3%) já 
tiveram algum envolvimento em conflitos em que alguém estava armado.
Observaram-se diferenças entre as esferas administrativas das escolas, sendo 
6,7% para estudantes de escola pública e 4,9% de escolas privadas. A região 
Centro-Oeste também registrou a maior proporção de estudantes que participou de 
brigas em que havia arma de fogo, 8,0%.
Também foi questionado quanto se sentiram vítimas de bullying pelos colegas. Do 
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total, 7,2% afirmaram que sempre ou quase sempre se sentiram humilhados por 
provocações. Neste caso, a proporção foi maior entre as escolas privadas, 7,9%, 
do que entre as públicas, 7,1%.
O número dos que praticam bullying é o triplo. Questionados se nos últimos dias 
haviam feito ações como esculachar, zoar, mangar, intimidar ou caçoar dos 
colegas, 20,8% disseram que sim.
 

Pais de alunos de escola pública acompanham mais dever de casa
A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense) do IBGE com os ministérios da 
Saúde e da Educação mostra que, para os estudantes, os pais de alunos da rede 
pública estão mais atentos ao dever de casa do que os com filhos na rede 
particular. A consulta foi feita a 109 mil adolescentes de 13 a 16 anos de idade
que estavam em 2012 no último ano do ensino fundamental.
O hábito dos pais ou responsáveis de verificar os deveres de casa dos escolares 
foi investigado porque a participação da família é considerada por especialistas
como saudável para crianças e adolescentes. Do total, 32,3% responderam que um 
adulto da família acompanhava seus deveres de casa, mas ao contrário da maioria 
dos dados o porcentual sofre boa alteração quando separados os sistemas público,
em que 33,4% responderam ter acompanhamento, do particular, em que o porcentual 
cai para 26,8%.
A região que tem a sensação de ser mais monitorada pelos responsáveis é a 
Nordeste (37,7%) e a menos, Sudeste (29,9%). O dado chama atenção especialmente 
por mostrar, do ângulo dos alunos, a participação de pais que é comumente 
criticada por professores por ser pequena.

e:\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\todos pela educacao 
2009-2013\boletim-2013-07-10.txt
************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
05 de julho de 2013

PARA PROFESSORES, PROTESTOS DÃO VISIBILIDADE AOS PROBLEMAS DA EDUCAÇÃO
Sindicatos afirmam que movimento é positivo e pedem atenção para temas como o 
PNE

 
Para professores, protestos dão visibilidade aos problemas da Educação
  Marcelo Camargo/ABr

Do Todos Pela Educação
As manifestações que tomaram as ruas, avenidas e rodovias de todo o Brasil nas 
últimas semanas trouxeram à tona a insatisfação da população com a qualidade de 
grande parte dos serviços públicos prestados no País. A Educação pública não 
ficou de fora das motivações. Foi comum encontrar, entre palavras de ordem, 
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cartazes e faixas, pedidos por melhorias na infraestrutura das escolas, nos 
níveis de aprendizagem e na valorização dos educadores.
Para saber a opinião e o posicionamento dos professores das redes públicas de 
ensino em relação à onda de manifestações, o Todos Pela Educação ouviu 
entidades, associações e sindicatos que os representam.
A opinião geral é unânime: os protestos são positivos e geraram nova energia 
política e cidadã para a sociedade brasileira. “As manifestações são 
absolutamente justas. Temos um problema coletivo nos serviços públicos prestados
pelos municípios, estados e governo federal. É o que ocorre com a Educação, que 
se divide nessas três esferas”, pontua Roberto Leão, presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). “Acredito que os professores de 
todo o Brasil estão vendo tudo isso dessa maneira. A democracia representativa 
não basta: é preciso que se ouça a sociedade."
Leão afirma que algumas conquistas, frutos das mobilizações recentes, já podem 
ser destacadas. “No caso dos royalties para a Educação, vemos que o processo foi
apressado. A tendência é de que o PNE (Plano Nacional de Educação) também seja 
pautado rapidamente. No entanto, um debate aligeirado não resolve – o plano não 
pode ser votado de qualquer jeito”, completa.
Em nota pública, a CNTE declarou que se solidariza com “a pauta justa e urgente 
apresentada pela maioria dos integrantes desses movimentos de protesto”. A 
entidade também repudia atos de vandalismo, violência, saques e depredações ao 
patrimônio público (para ler a nota, clique aqui).
O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) 
também divulgou comunicado em seu site, afirmando que reconhece a “legitimidade 
das mobilizações que tomaram as ruas da cidade de São Paulo” e que “os 
movimentos sociais (...) são os legítimos portadores das mudanças” (leia o texto
completo aqui).
Energia
Os educadores destacam que as múltiplas manifestações criaram um clima de debate
político e social como há muito o Brasil não via. Para eles, houve uma 
incorporação de lutas históricas no País. “A questão do transporte público foi 
apenas a gota d’água, um símbolo dos desmandos de sucessivos governos”, opina 
Gesa Linhares Corrêa, coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Profissionais
de Educação do Rio de Janeiro (Sepe-RJ). “Toda essa mobilização foi extremamente
positiva por discutir, em cada Estado, questões importantes, como os 10% do PIB 
(Produto Interno Bruto) para a Educação que estão no PNE, os royalties do 
petróleo e os processos de gratificação e de meritocracia que existem nas 
carreiras dos docentes de várias redes.”
Para o professor José Maria Concelliero, presidente do Centro do Professorado 
Paulista (CPP), o movimento que tomou o País foi uma surpresa. “É um reclamo da 
juventude – de uma juventude que nós, professores, ajudamos a formar. Fazia 
tempo que o nosso País não mostrava esse ânimo – a brasilidade aflorou em 
todos”, afirma. “Toda a movimentação, que se deu especialmente nas redes 
sociais, foi uma lição para todos nós.”
O gigante acordou?
Uma das frases mais usadas pelos manifestantes, nas ruas e nas redes sociais, 
foi “O gigante acordou”, em referência à população do Brasil ter finalmente 
despertado para temas políticos importantes e do interesse de todos. Apesar de 
ter ganhado a atenção da população, os sindicatos ponderam que não se pode 
deixar de lado todo o trabalho que as entidades e movimentos sociais vêm fazendo
no Brasil há anos.
“Não podemos achar que o mundo começou agora. A pauta da Educação se arrasta há 
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décadas e tem muitos atores e organizações envolvidas”, explica Leão, da CNTE: 
“Não se pode jogar fora os ganhos políticos que os movimentos e organizações vêm
acumulando nos últimos anos. Existe muita luta. Os sindicatos não são 
desacreditados”.
Pauta focada
As entidades chamam a atenção para o fato de que os protestos que não têm um 
objetivo específico parecem atrair muito mais pessoas do que aqueles que são 
focados. “A Educação é um discurso de todos, mas quando a pauta é formada 
somente por ela, a adesão não é tão grande. Já vimos isso acontecer”, diz 
Rosilene Corrêa, professora e uma das diretoras do Sindicato dos Professores no 
Distrito Federal (Sinpro-DF).
Segundo ela, é preciso que a sociedade se aproprie da Educação como pauta. “As 
pessoas precisam perceber que é responsabilidade de todos. Eu estive presente na
votação dos royalties na Câmara e, logo após a votação da PEC 37 (Proposta de 
Emenda à Constituição 37), a sessão se esvaziou. Permaneceram apenas poucos 
professores e estudantes – até o Ministério Público se retirou”, lembra a 
professora.
Já para Claudio Fonseca, presidente do Sindicato dos Profissionais em Educação 
do Ensino Municipal (Sinpeem), o próprio fato de a Educação ter aparecido como 
um dos temas dos reclames sociais já é um foco. “Pedir mais qualidade de ensino 
é um objetivo e mostra que a discussão extrapolou os limites da corporação. Não 
se vê manifestação popular em defesa da Educação – ela só aparece como tema 
quando existe greve ou quando é dia dos professores”, diz.
Como palco para discutir soluções aos problemas educacionais do Brasil, Rosilene
lembra a realização da Conferência Nacional de Educação (Conae), integrada por 
gestores públicos, entidades representativas e os mais diversos atores da 
Educação do País. “Na conferência, a sociedade pode participar para definir o 
que quer”, afirma.
Falta informação
Apesar dos pedidos por melhorias na Educação brasileira vindos da população que 
foi às ruas, os professores afirmam que falta informação para a maior parte 
dela. “Muita gente não sabe o que é o PNE, por exemplo. Não conhecem nem a 
sigla”, afirma Rosilene. “O PNE é bastante amplo – todos os seus itens farão 
diferença na Educação brasileira. É preciso que o plano seja votado o mais 
rápido possível e que a grande mídia demonstre interesse por ele, para que seja 
divulgado.”
A falta de informação, segundo as entidades, pode ser inclusive perigosa para a 
movimentação política. “As pessoas devem estar esclarecidas para saber ouvir a 
opinião dos outros”, lembra Leão.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
03 de julho de 2013

SENADO APROVA ROYALTIES PARA EDUCAÇÃO E SAÚDE, MAS DIMINUI BASE DE CÁLCULO
Redução dos recursos é de R$ 170,9 milhões, se comparado com o projeto da Câmara

 
Senado aprova royalties para Educação e saúde, mas diminui base de cálculo
  Moreira Mariz/Agência Senado
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Do Todos Pela Educação*
O Plenário do Senado aprovou nesta madrugada um substitutivo do senador Eduardo 
Braga ao Projeto de Lei da Câmara (PLC) 41/2013, que destina 75% dos royalties 
da exploração do petróleo e do gás natural para a educação 25% para a saúde. No 
entanto, o novo texto modifica o projeto aprovado na Câmara no último dia 26 de 
junho e reduz o montante final destinado às duas pastas.
Em nota técnica, o consultor legislativo de Recursos Minerais, Hídricos e 
Energéticos da Câmara dos Deputados, Paulo César Ribeiro Lima, calcula que, com 
alterações feitas pelo Senado, há uma redução dos recursos destinados à Educação
e à saúde de R$ 279,08 bilhões para R$ 108,18 bilhões. O texto aprovado na 
Câmara aumentava a estimativa de receitas destinadas às duas áreas de R$ 25,88 
bilhões, conforme a proposta original do executivo, para R$ 279,08 bilhões, até 
2022.
O texto de Lima mostra que, somente na Educação, a verba para investimento 
reduziria de R$ 209,31 bilhões para R$ 97,48 bilhões. Já em relação à saúde, a 
redução seria de R$ 69,77 bilhões para R$ 10,70 bilhões.
Alterações
Uma das principais mudanças em relação ao texto anterior é que a receita de 
estados, Distrito Federal e municípios, sobre a qual incidirá a parcela 
destinada à Educação e à saúde, será composta apenas de recursos provenientes de
contratos de concessão firmados após 3 de dezembro do ano passado – ou seja, 
apenas contratos de exploração futura, num prazo de dez anos. O texto anterior, 
aprovado pela Câmara dos Deputados em 26 de junho, incluía os contratos que já 
apresentavam a chamada declaração de comercialidade, ou seja, referentes a poços
já prospectados.
Além disso, como desejava o governo federal, o Senado recolocou no texto da lei 
o dispositivo que destina à Educação pública 50% dos rendimentos dos 
investimentos feitos com o Fundo Social do pré-sal. O projeto da Câmara previa 
que fossem empregados 50% dos recursos totais do fundo. A justificativa do 
governo é que, dessa maneira, os recursos do fundo não são “queimados” a curto 
prazo, garantindo verbas para gerações futuras.
A título de compensação, o Senado acatou e aprovou a sugestão do governo de 
investir na Educação 50% dos royalties dos contratos de concessão das áreas do 
pré-sal anteriores à 3 de dezembro de 2012, destinados à União, até que sejam 
cumpridas as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, que tramita no 
Senado. Os outros 50% entram na composição do Fundo Social do pré-sal.
A estimativa do relator Eduardo Braga é que R$ 4 bilhões a mais de investimentos
sejam injetados na Educação já em 2014. A justificativa do senador para as 
alterações é que o texto anterior seria corria o risco de ser contestado na 
justiça por governos estaduais e municipais.
Por conta das mudanças realizadas no Senado, o texto volta para apreciação e 
votação na Câmara dos Deputados.
Para ler o parecer do Senado, clique aqui. 

*Atualizado em 05/07/2013
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NOTA DA ESCOLA NO ENEM DEVE-SE A NÍVEL SOCIOECONÔMICO DOS ALUNOS
Tese de doutorado mostra prós e contras dos rankings feitos com base no exame

 
Nota da escola no Enem deve-se a nível socioeconômico dos alunos
  Roosewelt Pinheiro/ABr

Do Todos Pela Educação

Grande parte (79%) do desempenho de uma escola no Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) é explicada por fatores exteriores a ela, como o nível socioeconômico das
famílias dos alunos, a cor da pele dos estudantes, a dependência administrativa 
e o Estado em que está localizada, entre outros. O chamado efeito escola 
responde, portanto, por apenas 21% da média da unidade.
A conclusão é da pesquisa de doutorado do professor Rodrigo Travitzki, realizada
na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP). Travitzki é 
professor de biologia do Ensino Médio do Colégio Equipe. O estudo, que recebeu o
título "Enem: limites e possibilidades do Exame Nacional do Ensino Médio 
enquanto indicador de qualidade escolar", foi orientado pela professora Carlota 
Boto.
A maior contribuição da pesquisa, segundo o autor, é mostrar o que de fato os 
rankings com dados do Enem revelam e os efeitos que podem gerar. “De certa 
forma, confirmei com a estatística o que muitos já imaginavam: o ranking informa
mais sobre as condições socioeconômicas da escola do que sobre seu possível 
mérito pedagógico”, sintetiza Travitzki.
O estudo foi feito com base nos microdados do Enem de 2009, divulgados em 2010. 
Para a observação do perfil dos alunos e das escolas Travitzki cruzou 
informações do questionário socioeconômico da avaliação com dados do Censo 
Escolar do mesmo ano.
A prática de ranquear as escolas considerando somente as notas esconde o perfil 
dos alunos que ali estudam, afirma o professor. “Segundo os cálculos, 20% das 
escolas estavam abaixo da média no ranking, mas teriam resultado acima do 
esperado, quando consideramos as diferentes condições socioeconômicas. Ou seja, 
essas escolas estariam realizando um bom trabalho, mas o ranking as 
desvaloriza”, afirma.
Para Francisco Soares, professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
e um dos mais respeitados especialistas em avaliação do País, a pesquisa de 
Travitzki joga luz sobre questões do Enem que nunca foram muito debatidas. “A 
contribuição mais importante do Rodrigo foi constatar que o Enem está usando 
itens que têm comportamento empírico ruim. Claro que a tese tem várias outras 
qualidades, mas ele coloca a necessidade de mais transparência em pontos que não
haviam sido considerados antes”, explica Soares.
Rankings
Para o pesquisador, usar o Enem para ranquear escolas, enxergando nele um 
indicador da qualidade de ensino das instituições, é uma prática problemática 
por diversos fatores – um deles é utilizar o mesmo exame para várias 
finalidades. “Uma boa prova de seleção, por exemplo, deve ter um número maior de
itens difíceis, enquanto uma prova para avaliar o sistema educacional precisa de
mais itens médios”, defende. “Há também problemas mais técnicos, que todos 
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conhecem bem, como a comparabilidade das médias e a ausência de amostras por 
escola.”
O pior efeito, segundo ele, é a utilização comercial que se faz dos rankings 
baseados no Enem. “É um fator relacionado a uma supervalorização dos mecanismos 
de mercado. A
ideia é que publicar resultados por escola ajuda a informar os pais, enquanto 
consumidores, e estimula as escolas a melhorar. Mas essa informação, além de 
superficial, é distorcida e se insere em uma estrutura mais ampla muito 
engessada”, afirma Travitzki.
Segundo ele, as escolas particulares acabam ficando “presas” às tendências do 
mercado, preparando-se essencialmente para o desempenho na prova. “Isso não é 
ruim em si mesmo, se considerarmos que o Enem tem um efeito positivo no 
currículo do Ensino Médio em relação ao que se tinha antes. No entanto, a parte 
ruim, na minha opinião, é quando se supervaloriza o Enem e as provas em geral, 
como se a Educação servisse
só pra isso.”
Posições
O estudo mostra que as médias entre escolas que ocupam posições próximas no 
ranking não são estatisticamente diferentes. Sua tese também sugere um “ranking 
alternativo” com as escolas de cada região que apresentaram maior efeito escola 
no Enem de 2009. A ideia, segundo o pesquisador, era mostrar que existem 
unidades de ensino que realizam bons trabalhos pedagógicos mesmo em condições 
adversas.
Apesar de ter construído essa possibilidade de ranqueamento, Travitzki não 
acredita que utilizar apenas o efeito escola como indicador de qualidade seja 
suficiente. “Creio que não seria possível por diversas limitações técnicas. A 
Educação é um fenômeno muito complexo para ser medido com uma única régua. 
Qualquer indicador único de qualidade escolar é limitado”, pondera.
Debate
O pesquisador afirma que, ao mesmo tempo em que existe uma espécie de histeria 
midiática que supervaloriza informações superficiais em relação ao Enem, existe 
também uma ausência de discussões mais profundas com base em outros dados 
públicos. “Da mesma forma que há reportagens com ‘fórmulas mágicas’ para se ter 
boas escolas, pouco se discute sobre o que seria um bom colégio e se estamos 
avaliando essa qualidade adequadamente”, explica.
O motivo para isso, segundo ele, é a audiência. “O que vende notícias são os 
rankings. As pessoas querem saber a posição da sua escola, querem saber se sua 
cidade é a melhor ou a pior do Brasil, esse tipo de coisa”, pontua.
Caminhos
Travitzki espera que sua pesquisa impacte as formas como são feitas e publicadas
as divulgações das notas das escolas no Enem. “Foi com essa intenção que escolhi
um tema tão concreto e atual para estudar no doutorado. Cheguei a conversar com 
representantes do Inep na fase inicial da tese, que me ajudaram e se mostraram 
abertos à discussão”, afirma.
Agora, ele pretende avançar nos estudos sobre qual a melhor forma de indicar a 
qualidade de uma escola. “Quero estudar melhor essas possibilidades daqui pra 
frente, mas já adianto: acho que a qualidade de uma escola não pode ser avaliada
exclusivamente por meio de testes individuais. Sei que essa é a tendência 
mundial, desde a década de 80 pelo menos, mas não creio que seja uma boa 
estratégia para as políticas públicas de Educação”, opina. “A escola precisa ser
mais do que um lugar onde os alunos aprendem a fazer provas. Agora, como fazer 
de outra forma, isso é de fato um grande desafio, não só para o Brasil, mas para
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o mundo todo.”
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
04 de julho de 2013

JOGOS E INTERAÇÃO FAZEM TURMA SUPERAR DIFICULDADES COM OS NÚMEROS
Educadora do Pará foi uma das ganhadoras do Prêmio Educador Nota 10 de 2012

 
Jogos e interação fazem turma superar dificuldades com os números
  Divulgação/Fundação Victor Civita

Pricilla Honorato
No início do ano letivo de 2012, um grande desafio esperava pela professora 
Luciane Fernandes na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professor 
Raimundinho, em Marabá, interior do Estado do Pará: entre os 34 alunos de uma 
turma de 4.º ano, 30 não dominavam os conhecimentos matemáticos adequados à 
série.
“Depois de um diagnóstico inicial dos alunos, deparei-me com a triste, mas comum
realidade. Muitos tinham grandes dificuldades em matemática. Confesso que fiquei
preocupada e sem saber por onde começar”, lembra Luciane. Diante do quadro 
negativo e quase desanimador, a professora decidiu traçar um plano de ação para 
trabalhar as dificuldades dos alunos.
Guiada por questões como “O que fazer para que os alunos compreendam melhor o 
conteúdo?” e “Como fazer a matemática ter sentido e despertar o interesse das 
crianças por ela?”, a educadora buscou na literatura sobre o assunto soluções e 
estratégias para tornar as aulas significativas para os estudantes. E encontrou 
o que procurava nos escritos da psicóloga e especialista em matemática para 
crianças Constance Kamii. Assim, Luciane planejou uma sequência didática na qual
os próprios alunos foram encorajados a pensar e a construir conhecimentos, por 
meio da organização dos próprios pensamentos, concretizados em registros e 
relatos. Para isso, ela utilizou jogos didáticos que envolveram todos os alunos 
da turma.
A ideia de Luciane garantiu a ela o Prêmio Educador Nota 10 do ano passado. Ela 
e outros dez educadores foram homenageados nessa edição (para saber mais sobre a
premiação, clique aqui).
O primeiro passo: a avaliação 
Ao assumir a turma, a primeira atitude de Luciane foi elaborar uma avaliação 
diagnóstica. Por meio de uma atividade com situações-problema, a professora 
conseguiu mapear três perfis da turma. Seu objetivo era compreender o desnível 
de conhecimento apresentado entre os estudantes.
No primeiro nível foram agrupados alunos com grande dificuldade, que não sabiam,
por exemplo, identificar números de 1 a 50 e que também não foram capazes de 
resolver as situações propostas na avaliação. No segundo nível, estavam os 
estudantes que identificavam números de 1 a 100, mas desconheciam alguns termos 
matemáticos e, por isso, não conseguiram resolver os problemas. Por fim, no 
nível três, encontravam-se os estudantes que, apesar de algumas dificuldades, 
conseguiram resolver os problemas e estavam, portanto, à frente da maioria da 
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classe.
Gincana Matemática
Inspirada pelos livros Jogando com a matemática: números e operações (Ana Ruth 
Starepravo, Ed. Aymara, 34 reais) e A criança e o número (Constance Kamii, Ed. 
Papirus, 31 reais), Luciane criou uma sequência didática para vencer as 
dificuldades dos alunos, baseada no uso de jogos. “A principal meta era criar um
espaço para que os alunos tivessem oportunidade de vivenciar situações 
desafiadoras”, explica ela.
Divididos de acordo com o nível de dificuldade, os alunos participaram de jogos 
que exigiam cálculos matemáticos. As atividades escolhidas pela professora 
foram: boliche, dados e argolas. “Ao término de cada jogo, os alunos 
socializavam suas opiniões e registravam aquilo que haviam achado mais fácil ou 
mais difícil no jogo, sempre justificando as respostas”, explica Luciane. “Em 
seguida, os mais extrovertidos expunham para a classe e depois todos colavam 
seus registros no mural da sala.”
Após esse primeiro contato dos alunos com os cálculos matemáticos, Luciane 
preparou uma segunda etapa composta por atividades em dupla, durante as quais os
alunos tinha de trocar ideias sobre suas estratégias para resolver 
situações-problema, também envolvendo os jogos. “No início foi difícil fazê-los 
expressar a forma como pensavam, mas, no decorrer das aulas, foram ficando cada 
vez mais à vontade.”, conta.
As situações envolviam, por exemplo, hipóteses de resultados incompletos de 
jogos de dados, sobre os quais a dupla deveria refletir matematicamente e tecer 
análises.
Por fim, a última etapa da sequência consistiu na elaboração, por parte dos 
alunos, de problemas envolvendo os jogos aprendidos. Cada aluno criou cinco 
problemas, que deveriam ser resolvidos pelo colega de dupla.
Resultados e dificuldades
Concluída a sequência didática, a professora identificou que os alunos já não 
faziam mais os questionamentos primários sobre conceitos matemáticos de outrora,
pois haviam absorvido os conteúdos ao longo das atividades.
“Durante as tarefas, foi muito interessante perceber o crescimento dos alunos ao
usar termos matemáticos que antes não conheciam e também observar a preocupação 
deles em saber se o colega tinha informações suficientes para conseguir resolver
as situações”, rememora Luciane.
A educadora pondera que os alunos classificados no nível 1 ainda precisam de um 
acompanhamento mais apurado, mas que, de modo geral, a autonomia no pensamento 
matemático que a turma ganhou foi visível. “Entendo que a sequência ofereceu a 
eles segurança. As dúvidas sempre existirão, porém são dúvidas de quem está 
aprendendo mais a cada dia. A comparação do diagnóstico inicial com o desempenho
atual me deixou com sentimento de tarefa cumprida”, afirma Luciane.
Ela observa que, além dos problemas matemáticos de seus alunos, teve que lidar 
com problemas de ordem estrutural: a maior dificuldade para a realização das 
atividades foi a falta de espaço na escola. “Os jogos eram sempre realizados 
dentro da sala de aula, pois não havia outro lugar”, afirma.
Letras e números
Nascida em Eldorado (MS), Luciane se mudou para Marabá aos 8 anos de idade. 
Embora tenha se formado em Letras, ela preferiu os problemas matemáticos aos 
exercícios de português. “Escolhi a matemática porque é uma disciplina sobre a 
qual os alunos têm muita dificuldade”, explica.
Lecionando há mais de 15 anos, a professora conta que, devido à confiança com 
que transmitiam o conhecimento, docentes do período em que cursou Magistério e 
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faculdade lhe serviram de inspiração para o trabalho de educadora. Para ela, 
ensinar crianças pequenas é um desafio. “Assim como têm ritmos de aprendizagem 
diferentes, elas também têm dificuldades diferentes”.
Luciane acredita que um ensino de matemática que proporcione a autonomia do 
aluno exige um professor que se atualize. “O que falta é o professor reconhecer 
que precisa estar sempre pesquisando pra que os alunos aprendam e tenham um 
ensino de qualidade”.
Apesar dos bons resultados obtidos junto à turma do 4º ano do Professor 
Raimundinho, a educadora acredita que precisa se aprimorar a cada dia. “Quero 
tornar minhas aulas cada vez mais significativas e, ao final dessa jornada, 
olhar para trás na certeza de que fiz um bom trabalho”.
Para ver um vídeo sobre o projeto de Luciane, clique aqui.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
02 de julho de 2013

PERGUNTAS E RESPOSTAS: O QUE É O PISA?
Entenda como funciona a avaliação internacional da OCDE

 
Perguntas e respostas: O que é o Pisa?
  Divulgação

Pricilla Honorato
Ao longo dos anos, o Brasil tem alcançado pontuações cada vez melhores no 
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), que avalia os 
conhecimentos dos alunos em leitura, matemática e ciências.
Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), em 2000, o país atingiu a média de 368 pontos, enquanto em 2009
chegou aos 401. A média dos países membros da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), entidade que organiza a prova, foi 496.
Na edição aplicada em 2009 e divulgada em 2010, o País apresentou a terceira 
maior evolução nas médias, entre as 65 nações participantes do exame. Os 
resultados do Pisa 2012 devem ser divulgados na primeira semana de dezembro 
próximo.
O Pisa figura como único exame que produz indicadores de qualidade sobre a 
Educação de diversos países, possibilitando estudos comparativos internacionais.
As informações coletadas permitem a identificação de práticas educacionais de 
sucesso em diversos cenários socioeconômicos.

Abaixo, tire suas dúvidas sobre a prova:
 
O que é o Pisa?
O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – em inglês, Programme for 
International Student Assessment (Pisa) – é um exame internacional que testa as 
habilidades nas competências de leitura, escrita e matemática de estudantes de 
15 anos, idade em que a maioria dos estudantes já concluiu ou estão próximos de 
concluir o ciclo da Educação Básica e obrigatória de seus países.
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Qual é a função do PISA?
As informações coletadas pelo Pisa permitem a elaboração de indicadores 
contextuais, os quais possibilitam relacionar o desempenho dos alunos a 
variáveis demográficas, socioeconômicas e educacionais. Desse modo, os países 
podem comparar as melhores práticas e desenvolver iniciativas próprias, conforme
os sistemas de ensino.
Quem coordena o Pisa?
O programa é desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em cada país participante há uma coordenação 
nacional. No Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) é o responsável pelo exame.
O que é a OCDE?
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é formada por
34 países membros de continentes diversos e tem como missão promover políticas 
para melhorar o bem-estar econômico e social das pessoas ao redor do mundo. A 
organização trabalha com coleta de dados, análise, comparação e desenvolvimento 
de políticas para os problemas comuns aos países.
Quais países participam do Pisa?
De acordo com dados da OCDE, na última edição, entre membros e não membros da 
organização, 65 países aplicaram o Pisa. O número varia de acordo com a adesão 
ou não de novos países a cada avaliação.

Quais estudantes podem participar?
O exame avalia estudantes entre 15 e 16 anos da rede pública e privada de 
ensino. Nessa faixa etária, os alunos já concluíram ou estão próximos de 
concluir o Ensino Básico de seus países. No caso de países como o Brasil, em que
a defasagem escolar é bastante presente, alunos com essa idade não estão 
necessariamente no Ensino Médio, por conta de evasão, repetência ou abandono.
Quando é aplicado o Pisa e o que ele avalia?
Os testes ocorrem a cada três anos. A primeira edição foi em 2000, e a mais 
recente, em 2012. Os exames abrangem três áreas do conhecimento: leitura, 
matemática e ciências. A cada edição, há destaque para uma das três áreas do 
saber – em 2012 foi matemática e, em 2015, será a vez de ciências.
Como é o exame e como é aplicado?
O teste tem duração de duas horas e contempla questões de múltipla escolha e 
perguntas abertas. Os diferentes Cadernos de Teste que compõem a avaliação são 
organizados em torno de um tema. Um conjunto articulado de itens é desenvolvido 
com base em um estímulo, que pode ser composto de um texto escrito e/ou de um 
quadro, uma tabela, um gráfico ou uma figura.
O Pisa é aplicado de forma amostral segundo critérios definidos pela OCDE, o que
significa que apenas alguns alunos da rede pública ou privada realizam o teste. 
Em 2012, houve aplicação de questões por meio eletrônico.
Quais outras informações o Pisa coleta?
Os estudantes também respondem a um questionário sobre sua situação 
socioeconômica e seus hábitos escolares, como motivação, interesses e métodos de
estudo. Essa etapa tem duração de 20 a 30 minutos. Os diretores também fornecem 
informações sobre as escolas.
Como é feita a correção?
Cada país participante possui uma equipe de corretores própria, que faz a 
conferência das questões seguindo um modelo desenvolvido por uma equipe técnica 
do programa. Posteriormente, os resultados são enviados a uma equipe 
internacional do Pisa.
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Os avaliadores atribuem notas detalhadas às respostas. Em cada área, o índice 
varia de 0 a 800 – a margem de erro é de 5 pontos para mais ou menos.
Qual é a importância dessa avaliação?
As informações obtidas sobre as habilidades, o nível socioeconômico dos 
estudantes e as escolas permitem ao Pisa monitorar os resultados dos sistemas de
ensino para oferecer informações empíricas que possam dar base a pesquisas e a 
políticas públicas.
Vale lembrar que o Pisa não avalia o estudante de acordo com um currículo 
escolar específico. O exame busca descobrir se o aluno domina os processos de 
aprendizagem, entende os conceitos e aplica conhecimentos e habilidades 
adquiridos na escola em situações da vida real.
Como foi o desempenho do Brasil no último Pisa?
Os estudantes brasileiros ficaram em 53º lugar em ciências e leitura e em 57º em
matemática. O Brasil ficou com a 53º posição no ranking geral, à frente de 
Argentina e Colômbia, mas atrás de México, Uruguai e Chile.
Entre 2000 e 2009, a Educação brasileira evoluiu 33 pontos na nota.
Onde encontrar os resultados?
Os resultados do PISA são divulgados pela OCDE e, no Brasil, publicados pelo 
Inep. A divulgação ocorre cerca de um ano após a avaliação. Os resultados são 
dispostos em rankings e vêm acompanhados de artigos e análises sobre dados 
comparados.
Quando serão divulgados os próximos resultados?
Provavelmente na primeira semana de dezembro deste ano.

Onde posso encontrar mais informações?
Para visitar o site do Pisa, clique aqui. Para saber mais sobre a OCDE, clique 
aqui.
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
04 de julho de 2013

GASTO PÚBLICO POR ALUNO É MUITO MENOR NO CICLO BÁSICO
Considerando todos os níveis de governo, o Brasil gastou, em 2010, cinco vezes 
mais com alunos no Ensino Superior do que nos Ensinos Básico e Médio

Fonte: Valor Econômico (SP)

Nos últimos dez anos, o Brasil elevou de forma expressiva os gastos públicos com
Educação, que somaram 5,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2010, quando se 
consideram despesas diretas municipais, estaduais e federais com Escolas 
públicas (97% do total) e subsídios às famílias no Ensino privado (3%), em 
contas da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Em proporção do PIB, o percentual é equivalente à média dos países que compõem a
OCDE, de 5,8%, e até maior do que em países reconhecidos pela qualidade do 
Ensino, como Estados Unidos (5,5%), Espanha (5%) e Coreia (4,9%), sempre 
considerando gastos públicos em instituições públicas de Ensino e bolsas em 
instituições privadas.
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Quando esse número é ajustado para levar em consideração o tamanho da economia, 
o número de Alunos, o nível de Ensino e, principalmente, quando se olha para os 
resultados que o país tem obtido em provas internacionais, o que parece grande 
fica pequeno. Por Aluno, os 5,8% do PIB brasileiro se transformam em gasto anual
de US$ 2.964, muito abaixo da média dos países da OCDE, de US$ 8.332.
De novo, contudo, a despesa por estudante esconde a realidade, pois o Brasil 
continua gastando muito mais no Ensino superior e muito menos no Ensino básico, 
apesar de haver melhorado essa "divisão". Considerando todos os níveis de 
governo, o Brasil gastou, em 2010, US$ 2.653 por Aluno nos Ensinos básico e 
médio, e cinco vezes mais no Ensino superior, com US$ 13.137 por estudante.
No Ensino básico, o país está quase na lanterna entre os 34 países da OCDE (e 
muito abaixo da média de US$ 8.412), enquanto, no Ensino superior, dez países 
gastam mais que o Brasil por Aluno, e a média é de US$ 11.382.
Para especialistas em Educação e em contas públicas, a pior notícia desses 
números é que, mais do que gastar pouco, o Brasil gasta mal os recursos 
destinados à Educação. Entre 2008 e 2013, as despesas com Educação subiram, em 
média, 82% nas capitais, 70% nos Estados e 122% na União, em termos nominais. No
mesmo período, a inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) foi de 39,6%, já considerando a alta de 5,86% do índice em 2013, 
prevista pelo mercado no boletim Focus do dia 24 de junho.
No Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), prova da OCDE destinada
a avaliar habilidades de leitura, matemática e ciências, o Brasil atingiu nota 
média de 401 pontos em 2009, 33 pontos a mais do que em 2000. Embora tenha sido 
um dos maiores aumentos de nota observados entre os países que participam da 
prova, o Brasil segue em 53º lugar no ranking de 65 países, atrás de Chile e 
México, que investem 4,1% e 5,3% do PIB em Educação, respectivamente.
Diante das manifestações que tomaram as cidades brasileiras nas últimas semanas,
com bandeiras que demandam mais recursos para saúde e Educação, a Câmara aprovou
a destinação dos royalties do pré-sal para essas duas áreas. O Senado também se 
comprometeu a votar antes do recesso parlamentar, em meados de julho, o Plano 
Nacional de Educação (PNE), que entre outras metas estabelece que 10% do PIB 
sejam destinados para Educação, o que significa praticamente dobrar recursos 
para o setor.
Para economistas e estudiosos da Educação, no entanto, apenas elevar gastos 
direcionados para a área pode não resultar em melhora da qualidade do serviço 
prestado à população, caso não venham acompanhados de mudanças estruturais, como
valorização da carreira de Professor, redefinição de etapas do Ensino, 
implementação de metas e bonificação de bons Professores e Escolas, por exemplo.
Ainda assim, argumentam, para equiparar o Ensino público brasileiro ao de países
desenvolvidos, e elevar o gasto por Aluno, será preciso investir uma parcela 
maior do PIB para fazer frente às defasagens históricas no Ensino do país.
Priscila Cruz, diretora-executiva do Todos Pela Educação, diz que não é possível
dar um salto de qualidade na Educação brasileira sem investir mais, já que o 
país tem uma população jovem e precisa ainda fazer o trabalho de qualificação 
que outras economias fizeram no século passado. A questão, afirma Priscila, é 
que o aumento de recursos tem de vir acompanhado de boa gestão e excelência na 
implementação de políticas públicas.
Caso contrário, é possível elevar recursos sem ter contrapartida na qualidade. 
Um exemplo está no Ensino médio, afirma. Os recursos para Educação nessa faixa 
dobraram em dez anos. Ainda assim, apenas 10% dos Alunos apresentam nível de 
aprendizado condizente com a sua série, mesmo patamar observado há dez anos.
Nesse caso, embora tenham aumentado os recursos, o desenho equivocado do Ensino 
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médio brasileiro, que tem 13 matérias obrigatórias fixas, enquanto em diversos 
outros países o currículo é flexível, travou avanços significativos no 
aprendizado, diz Priscila. "Ou o financiamento vem acompanhado de reformulação, 
ou podemos desperdiçar os investimentos a mais."
Mansueto Almeida, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), faz diagnóstico semelhante. No curto prazo, segundo ele, é fácil ceder 
ao apelo de elevar recursos para áreas como o Ensino público, mas a discussão 
está começando pelo lado errado. "A melhoria do serviço não é uma questão de 
curto prazo e depende de reformas institucionais, com investimento em 
treinamento e qualidade dos Professores, políticas de bônus para os funcionários
e Escolas com melhor desempenho", diz.
É uma dinâmica diferente dos programas de transferência de renda, como o Bolsa 
Família, que dependem majoritariamente de aumento da despesa e têm impacto quase
imediato. O aumento do gasto para 7% ou 10% do PIB, diz, deveria ser resultado 
desse rearranjo na condução das políticas públicas, e não uma meta por si só. 
"Para elevar a qualidade da saúde e da Educação, o aumento do gasto sozinho pode
resultar em desperdício de recursos."
A essas críticas, Naércio Menezes Filho, coordenador do Centro de Políticas 
Públicas do Insper, adiciona a má distribuição de recursos. "Hoje, um Aluno do 
Ensino superior recebe seis vezes mais recursos do Estado do que um Aluno da 
Educação infantil."
A necessidade de priorizar o ciclo básico de Educação, em detrimento do 
superior, é um dos pontos consensuais entre os especialistas ouvidos pelo Valor.
O Brasil tem avançado nesse caminho. Em 2000, pelos dados compilados pela OCDE, 
o Brasil destinava 2,4% do PIB para o Ensino básico (fundamental e médio), 
percentual que cresceu para 4,3% do PIB dez anos depois. Na mesma comparação, 
entre 2000 e 2010, a parcela destinada ao Ensino superior passou de 0,7% para 
0,9%.
Para Menezes, a perenidade das políticas públicas ao longo de administrações 
distintas é um caminho para garantir resultados melhores, como no caso do Ceará.
São duas políticas que, de certa forma, independem dos recursos. "Apenas 
transferir recursos não resolve a questão", diz.
O grande volume investido na área resultou em aumento das notas no Índice de 
Desenvolvimento da Educação básica (Ideb) em todos os ciclos. Ainda assim, mesmo
onde o desempenho melhorou mais, nos anos iniciais do Ensino fundamental (que 
avalia o desempenho dos Alunos da 5ª série), a nota no Ensino público (4,7 
pontos) continua distante da obtida no Ensino privado, que é de 6,5 pontos. 
Quanto mais elevado o nível de Ensino, maior a discrepância.
Outro indicador importante, que mede a distorção idade-série entre Alunos do 
Ensino médio (adolescentes mais velhos em séries em desacordo com a sua idade), 
recuou de 44,8% para 32,8% entre 2007 e 2011, mas segue elevada tanto por causa 
do ingresso tardio na Escola quanto por causa das taxas ainda altas de 
repetência e abandono Escolar.
Ana Maria Barufi, economista do Bradesco, avalia que são necessários anos de 
investimento forte no setor para que a qualidade do aprendizado melhore. Nelson 
Cardoso Amaral, Professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), também avalia 
que avanços importantes foram feitos na última década, e que não são percebidos 
pelo Ideb. "Mudanças substanciais em processos educacionais são lentos. Mesmo 
com recursos substanciais, a melhora da qualidade pode não aparecer de 
imediato." A capacidade de aprendizado do Aluno, diz o Professor da UFG, também 
depende de melhora do perfil socioeconômico da população e de investimento em 
infraestrutura, para equipar Escolas com bibliotecas, quadras e laboratórios.
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Segundo Amaral, a partir da evolução desses outros indicadores, é possível 
passar a focar em elevar a qualidade do Ensino. O momento para isso é agora, 
enquanto o Brasil ainda pode capacitar a população e aproveitar o que resta do 
bônus demográfico. Além disso, há a expectativa de ingresso de recursos para a 
área com os royalties da exploração de óleo no pré-sal.
Apenas esses recursos não serão suficientes para elevar o investimento público 
em Educação para 10% do PIB, o que significa dizer que a sociedade precisará 
fazer escolhas. Priscila, do Todos Pela Educação, afirma que é preciso que os 
recursos que ingressarão nos cofres públicos carimbados para a Educação não 
sejam mal aproveitados. Os royalties do pré-sal, diz, poderiam ser usados para 
elevar os salários dos Professores. Apesar da expectativa de que a quantia 
somará mais de R$ 200 bilhões nos próximos anos, Priscila afirma que não seriam 
suficientes para equiparar o salário dos Professores do Ensino fundamental e 
médio aos salários médios dos profissionais de outras áreas, o que tornaria a 
carreira na Educação mais competitiva.
Amaral também afirma que apenas o pré-sal será insuficiente para elevar o 
porcentual destinado à Educação para 10% do PIB e avalia que outras medidas 
serão necessárias, como a redefinição do destino das contribuições existentes, 
estabelecimento de novas contribuições e levar União, Estados e municípios a 
gastar mais do que o mínimo constitucional com a área.
Para Mansueto, do Ipea, o debate no Brasil é sempre "aditivo". Ou seja, a cada 
nova demanda da sociedade, aumenta-se a carga tributária para acomodar a 
reivindicação. Hoje, no entanto, a carga tributária do país é uma das maiores do
mundo e o debate precisará se dar em torno do mix de gastos do governo. "Ou 
vamos discutir se estamos dispostos a mudar a regra do salário mínimo, por 
exemplo, ou a resposta vai ser mais carga tributária, mais dívida ou mais 
inflação", afirma.
 

Só orçamento maior não garante melhor nível de aprendizado
O debate em torno da necessidade de mais recursos para Educação é questão 
controversa no Brasil. Há algum consenso, no entanto, sobre o fato de que apenas
aumentar os gastos no setor não garantirá aprendizado efetivo dos Alunos, na 
avaliação do coordenador do Centro de Políticas Públicas do Insper, Naércio 
Menezes Filho.
A aplicação de recursos não é condição essencial para melhora da qualidade do 
Ensino, segundo Menezes. O principal exemplo, diz, é o Ceará, cujo orçamento 
estadual da Educação cresceu abaixo da inflação entre 2008 e 2013, para R$ 2,5 
bilhões. Ainda assim, o Estado é um dos que mais se destacam no Índice de 
Desenvolvimento da Educação básica (Ideb). Com um gasto anual por Aluno de R$ 
2.666,08, a nota do Ensino médio cearense no indicador passou de 3,3 para 3,7 
entre 2005 e 2011.
"No início, investimos na ideia da gestão eficiente e de resultados um pouco 
intuitivamente, hoje temos resultados", diz o secretário-adjunto de Educação do 
Ceará, Maurício Holanda Maia. "Foi preciso romper com argumentos universitários 
e ideológicos de determinados grupos, uma visão que tende a taxar de 
neoliberalismo qualquer busca de eficiência."
Maia reconhece que depende muito de repasses federais para implementar as 
políticas educacionais do Estado. O maior exemplo é Educação profissional: o 
governador Cid Gomes (PSB) buscou o máximo de recursos do programa federal 
Brasil Profissionalizado, do Ministério da Educação (MEC), e conseguiu sair de 
um patamar de pouco mais de duas centenas de matrículas em 2008 para mais de 35 
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mil em 2013, com abertura de Escolas técnicas por todo o Estado.
Menezes, do Insper, também atribui parte dos bons resultados recentes a uma 
iniciativa do governo do Estado. No Ceará, 25% do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) repassado para os municípios depende dos índices 
de Educação, saúde e ambiente locais. Os resultados da avaliação da 
Alfabetização no 2º ano, e do aprendizado no 5º ano do ciclo básico, entram com 
maior peso.
"É uma iniciativa que gera resultados, porque como os prefeitos necessitam de 
recursos, precisam fazer um esforço adicional para melhorar a Educação, e 
passaram a perseguir políticas públicas mais estáveis", afirma Menezes. Para 
ele, a iniciativa poderia ser replicada em outros Estados e até pela União, como
já acontece nos Estados Unidos, com o programa "Race to the Top", que associa 
repasse de recursos federais à indicadores na área da Educação.
O exemplo de Santa Catarina mostra que mais gastos, se bem aplicados, também 
resultam em maior qualidade do aprendizado. O orçamento educacional do Estado 
foi o que mais cresceu nominalmente em todo o país, alta de 135% entre 2008 e 
2013, de R$ 1,5 bilhão para R$ 3,5 bilhões. Nos anos iniciais do Ensino 
fundamental, por exemplo, o Estado marcou, em 2011, 5,7 pontos no Ideb, 0,6 
ponto percentual acima da meta estabelecida para o ano, que era de 5,1 pontos.
O Estado também vem sendo bem-sucedido ao reduzir a taxa de Analfabetismo, que 
era de 7,4% da população com 15 anos ou mais em 1995, e passou para 3,9% em 
2011, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio.
Para Cleuza Repulho, secretária municipal de Educação de São Bernardo do Campo 
(SP) e presidente da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime), avanço econômico está claramente relacionado com avanço educacional. 
"O exemplo claro disso é perceber a pequena melhora da maioria dos municípios 
brasileiros que dependem de repasses para tocar as políticas de todas as áreas",
diz Cleuza. "Com os repasses na Educação, eles conseguem melhorar. Mas com a 
chegada de recursos significativos, como esperamos do petróleo ou da maior 
participação da União no financiamento da Educação, é possível ir além da 
melhora, é possível, de fato, avançar, dar saltos", afirma a secretaria.
Para Cleuza, na Educação, gestão e financiamento não são processos separados. O 
projeto de lei do Plano Nacional de Educação (PNE) que tramita no Senado, diz 
ela, tem metas claras, quantitativas e qualitativas, sobre como gastar os novos 
recursos da Educação.
"Tem muito trabalho de gestão aí. Além disso, temos um levantamento que mostra 
que os secretários municipais de Educação no Brasil têm uma formação cada vez 
mais técnica, a maioria tem formação superior, carreira na gestão pública. Nas 
capitais, muitos são ex-reitores de universidades. Conhecem bem a demanda da 
Educação de suas cidades", afirma Cleuza, para quem os recursos dos royalties do
petróleo devem focar três pontos: "Salário decente, para atrair o jovem para o 
magistério, carreira com formação continuada, para manter a qualificação do 
quadro, e infraestrutura Escolar".
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
03 de julho de 2013

MEC ESTABELECE REGRAS DE PROJETO QUE ESTIMULA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO CAMPO
Escola da Terra pretende oferecer recursos didáticos e pedagógicos que atendam 
às necessidades de populações rurais e quilombolas
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Fonte: UOL Educação

O MEC (Ministério da Educação) publicou no Diário Oficial da União nesta 
quarta-feira (3) uma portaria que institui a Escola da Terra. A medida visa 
promover a formação continuada de professores que atuam em escolas do campo e em
comunidades quilombolas, em turmas dos anos iniciais do ensino fundamental 
compostas por estudantes de variadas idades.
Além disso, o projeto pretende oferecer recursos didáticos e pedagógicos que 
atendam às necessidades dessas populações.
A formação continuada dos professores consiste em cursos de aperfeiçoamento, com
carga horária mínima de 180 horas, e acompanhamento pedagógico e gestão.
O material didático e pedagógico será oferecido por intermédio do FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação) e consiste em kits compostos por jogos,
mapas, recursos para alfabetização/letramento e matemática.
De acordo com o portal do MEC, "a adesão à proposta de formação da Escola da 
Terra será feita pela secretaria estadual, distrital ou municipal de educação 
por meio do SIMEC, em módulo específico Escola da Terra, onde o gestor indicará 
as escolas e o número de professores cursistas a serem atendidos, assumindo como
contrapartida o apoio necessário ao desenvolvimento da ação, conforme termo de 
compromisso."
Serviço:
Coordenação Geral de Políticas de Educação do Campo
Diretoria de Politicas de Educação do Campo, Indígena para as Relações 
Étnico-Raciais
Esplanada dos Ministérios – Bloco L Anexo I Sala 402
CEP: 70.047-900 - Brasília/DF
Telefones: (61) 2022 9319/9011
Fax: (61) 2022 9009
E-mail: coodenacaoeducampo@mec.gov.br 
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
02 de julho de 2013

VOTAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESTÁ ATRASADA HÁ 3 ANOS
Ao contrário do projeto dos royalties para Educação, o PNE, que traça 20 metas 
para o setor, ainda não tem data para ser apreciado no Senado

Fonte: O Globo (RJ)

Diferentemente do projeto dos royalties do petróleo, que será apreciado nesta 
terça-feira (02) no Senado, o Plano Nacional de Educação ainda não tem data para
ser votado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da casa. Tramitando no 
Congresso desde dezembro de 2010, o texto traçaria 20 metas educacionais para o 
período entre 2011 e 2020. Na teoria, ele deveria entrar em vigor no dia 1º de 
janeiro de 2011. Na prática, como está atrasado, sua vigência valerá até 10 anos
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a partir de sua entrada em vigor. Só na Câmara dos Deputados, o texto recebeu 
mais de três mil emendas.
Dentre as 20 metas do PNE, estão a inclusão de 3,2 milhões de crianças e 
adolescentes na educação básica e a equiparação dos salários dos docentes com 
profissionais de outras áreas com escolaridade equivalente. A 20ª meta, a 
reserva de 10% do PIB para a educação, é considerada por especialistas como a 
mais significativa do texto. Para o governo federal, ela só seria cumprida se o 
projeto de lei original que reservava 100% dos royalties para a Educação fosse 
aprovado sem alterações.
Para a diretora-executiva do movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz, 
apesar de muitos manifestantes terem levado cartazes onde se pedia “10% do PIB 
para a Educação”, a aprovação do PNE não entrou na pauta dos protestos que 
lotaram as ruas do país.
- O PNE não ganhou a grande massa. Se você perguntar para uma pessoa na rua o 
que é o PNE, provavelmente ela não vai saber responder. Mas se houver uma 
pressão popular, o voto do parlamentar será influenciado – disse a 
diretora-executiva do Todos pela Educação.
Priscila afirma ainda que o atraso em quase três anos de vigência do PNE deixa 
estados e municípios sem coordenação, o que reduziria o impacto de políticas 
concertadas:
- Eles ficam sem coordenação, sem alinhamento. Enquanto o PNE não é aprovado, 
alguns os governos estaduais e municipais fazem planos locais e até tentam 
antecipar as metas, mas não são todos que têm essa boa vontade.

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
06.08.2013 às 16h 55min
Simone Rodrigues
Que pena que diante de tantos protestos no último mês o PNE não foi pauta pelos 
manifestantes. É preciso que a população conheça mais os programas de governo, 
especialmente os que tratam da melhoria da educação no país. Assim todos 
ganham!!!
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
28 de junho de 2013

VESTIBULAR: LICENCIATURAS ESTÃO ENTRE OS CURSOS MENOS PROCURADOS
Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 466 pessoas se inscreveram para o 
curso de pedagogia no vestibular de 2013

Fonte: Terra

Com salários baixos e condições de trabalho muitas vezes precárias, são poucos 
os jovens que se interessam pela carreira de professor. Os números dos 
vestibulares de grandes universidades do Brasil comprovam o desinteresse: os 
cursos de pedagogia e licenciaturas estão entre os menos procurados nas 
instituições de ensino superior brasileiras.
Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 466 pessoas se inscreveram
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para o curso de pedagogia no vestibular de 2013. Cursos mais tradicionais, como 
arquitetura e jornalismo, foram procurados por 1.706 e 916 estudantes, 
respectivamente. O desinteresse entre as licenciaturas é mais explícito: química
teve apenas 62 candidatos, e física, 148. As licenciaturas em teatro e artes 
visuais são os cursos menos procurados na federal gaúcha: foram 49 e 55 
inscritos, respectivamente. Na soma, as licenciaturas e pedagogia têm 23,43% do 
número de inscritos para o curso mais procurado na UFRGS, medicina, e 
correspondem a 4,05% do total de candidatos do vestibular.
Em outras universidades com conceito máximo no Índice Geral de Cursos - baseado 
na média ponderada das notas das graduações e pós-graduações de cada instituição
-, a procura também é baixa: na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
pedagogia e licenciatura representaram 4,23% da procura por cursos no vestibular
de 2013. Na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), corresponderam a 11% 
dos inscritos. Em instituições privadas, o cenário se repete: na PUC Rio, 
pedagogia teve 51 inscritos em 2013; as demais licenciaturas somaram 311 
candidatos. Juntas, representam 3,12% dos inscritos no vestibular. A PUC de São 
Paulo divulga apenas a procura pelos cursos nos quais a relação candidato por 
vaga é superior a dois. No vestibular de inverno de 2012, houve 34 inscritos 
para 10 vagas ofertadas em pedagogia. Já na seleção de 2013, nenhuma 
licenciatura aparece na lista.
Para a coordenadora do curso de pedagogia da UFRGS, Tânia Marques, o grande 
motivo que afasta os jovens da carreira de professor é a remuneração. O piso 
nacional para uma jornada de 40 horas dos profissionais da educação é de R$ 
1.567. No entanto, em 10 Estados o mínimo não é respeitado. "Os estudantes 
acabam buscando, no magistério, realização profissional, pois veem que o 
trabalho que exercem faz diferença. Mas, por mais que seja importante ter prazer
no que se faz, é necessária uma valorização maior do profissional, até para 
atrair as pessoas", afirma Tânia.
Na opinião da coordenadora do curso de pedagogia da UFSC, Maria Sylvia Carneiro,
falta vontade política para melhorar as condições de trabalho dos docentes. 
"Isso envolve salários, plano de carreira, formação adequada e manutenção da 
estrutura física", diz. Outra problemática, alerta, está no mercado de trabalho:
"Há muita rotatividade em função das condições de trabalho. Nas redes públicas 
de ensino, lamentamos que não se aumente o número de vagas para professores 
efetivos, que podem construir sua carreira de uma forma digna. Ainda temos 
muitas vagas para professores substitutos, que enfrentam condições muito 
adversas, com contratos precários e sem garantia de continuidade". Para a 
professora, o contexto é reflexo da falta de planejamento a longo prazo para a 
educação. "Pense no investimento em formação continuada, no desenvolvimento de 
projetos pedagógicos. Em um ano, é um grupo de professores, no outro, não há 
garantia de que o grupo se mantenha", critica Maria.
Amor à profissão
?O quadro, pouco animador no Brasil, se repete em outras partes do mundo. Uma 
lista da revista norte-americana Forbes de março deste ano colocou a profissão 
de professor como a quinta mais infeliz. Frente a isso, resta aos estudantes o 
amor à profissão. Tânia relata que seus alunos na UFRGS não estão ali por falta 
de opção, mas sim porque buscam realização profissional, acima do retorno 
financeiro. Maria vê, na UFSC, um desejo de transformação: "Eles desejam atuar 
de forma diferente daquela que vivenciaram em sua trajetória escolar", relata.
Germana Nery Machado, estudante de história na PUCRS, em Porto Alegre, conta que
a vontade de cursar uma licenciatura surgiu da admiração que sempre teve por 
seus professores. "Quero fazer algo parecido, eles influenciaram minha visão de 
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vida", diz. Para ela, a falta de compensação financeira não assusta. "Por falta 
de interesse de outros, não parece difícil entrar no mercado de trabalho", 
analisa, e completa: "Passar fome eu não vou". Sobre a baixa procura pelos 
cursos, ela comenta que, por mais que no início das aulas as turmas não estejam 
completas, com as chamadas adicionais todas as vagas são preenchidas.
Gabriella Amaro, que já cursou magistério e hoje frequenta aulas de história na 
PUCRS, também não se deixa abalar pela falta de retorno financeiro na carreira 
escolhida. "Temos que tentar fazer a diferença. A questão do dinheiro assusta um
pouco, mas não pode prevalecer", resume. Ela já estagiou em três escolas, e 
considera o acesso ao mercado de trabalho fácil, já que há alta rotatividade. 
Eduardo Hass, colega de história na PUCRS, leva a parte da responsabilidade para
o professor. Para o universitário, também deve partir do docente a iniciativa 
para fazer a diferença na educação. "Tem professor que ganha um salário muito 
alto para sua atuação em sala de aula", declara.
Eduardo, assim como Germana, Gabriella e outros mais, encontraram na carreira de
professor um meio de fazer diferença no mundo.
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
05 de julho de 2013

SP FARÁ CONCURSO PARA CONTRATAR 59 MIL PROFESSORES
Estado quer reduzir temporários, que totalizam 49 mil docentes; parte deles não 
fez prova ou foi reprovada

Fonte: Folha de S. Paulo (SP)

O governo de São Paulo anuncia hoje que fará neste ano concurso público para 
selecionar 59 mil Professores para suas Escolas de Educação básica --a maior 
seleção da história da rede.
Com o projeto, o governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) tenta atenuar um dos 
principais pontos de desgaste da sua gestão na área de Educação, que é a 
quantidade de Docentes temporários. 
Atualmente, 49 mil Professores têm esses contratos por tempo determinado. Parte 
deles não passou por seleção ou foi reprovada em prova anual aplicada pelo 
governo.
 Acesso à integra
O Grupo Folha não autoriza a publicação na íntegra do conteúdo produzido pelo 
jornal Folha de S.Paulo
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-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
29 de julho de 2013
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APROVAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM 2012 FOI DE 86,9%
Crescimento em relação ao ano anterior foi mínimo, mas tendência é de melhora

 
Aprovação do Ensino Fundamental em 2012 foi de 86,9%
  João Bittar/MEC

Do Todos Pela Educação
A taxa de aprovação do Ensino Fundamental público do País foi de 86,9%, o que 
mostra um crescimento baixo, de menos de 0,5%, em relação a 2011, quando a taxa 
era de 86,3%. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e foram divulgados no site do órgão no 
início do mês.
Nos anos iniciais, a taxa foi de 90,6%, enquanto os finais registraram um índice
menor, de 82,6%. Mais uma vez, o menor número está no 6º ano, que registrou 79% 
de alunos aprovados em 2012. A região do País com a menor taxa é a Nordeste, com
81,7%. Em contrapartida, o Sudeste tem o índice mais alto: 91,1%.
Já no Ensino Médio, a taxa de aprovação foi de 76,5%, com o 1º ano apresentando 
a menor porcentagem: 69,3%. A taxa de aprovação mais baixa da etapa ficou com o 
Centro-Oeste (73,3%), enquanto a mais alta é, mais uma vez, do Sudeste (78,5%).
“O aumento é pequeno, mas o importante é não retroceder. O que realmente importa
é essa tendência de subida que vem se concretizando”, resume Ruben Klein, 
diretor presidente da Associação Brasileira de Avaliação Educacional (Abave) e 
consultor da Fundação Cesgranrio. “Agora, começamos a perceber um crescimento 
nas taxas do Ensino Médio de estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, o 
que não ocorria antes.”
Para ele, uma aceleração no crescimento das taxas de aprovação só ocorreria se 
fossem instituídas políticas públicas mais focadas. “Somente um grande esforço 
tira a estagnação. Por isso que é importante observar estado por estado”, afirma
o especialista.
Klein ainda destaca que a tendência de melhora é mais forte nos anos iniciais do
Ensino Fundamental. “O segundo ciclo e o Ensino Médio caminham mais devagar”, 
afirma. Ele lembra que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), 
que considera em sua composição, além do desempenho na Prova Brasil, as taxas de
aprovação, pode ser um fator essencial no aumento, mesmo que pequeno, dos 
índices. “Existe a possibilidade de as taxas deste ano de 2013, em que será 
aplicada uma nova Prova Brasil e será calculado um novo Ideb, crescerem por 
conta disso”, explica.
Reprovação
As taxas de reprovação também apresentam melhora em relação a 2011. Nas redes 
públicas de Ensinos Fundamental, urbanas e rurais, esse índice foi de 10,1% – 
para os Anos Iniciais, 7,7%; para os Anos Finais, 12,8%. No Médio, a taxa 
atingiu 13,1%.
No ano anterior, a reprovação no Fundamental era de 10,5% e, no Médio, de 14%.
“Os números mostram que é improcedente a crítica já muito popularizada de que 
todo mundo passa de ano. Não é verdade: existe reprovação e ela se manifesta 
desde o primeiro dia de aula – não é de uma hora para outra”, diz Ocimar 
Alavarse, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP).

Página 151



TODOS PELA EDUCACAO
“Os alunos são reprovados porque sabem pouco. Falta acompanhamento para eles. 
Faltam políticas que efetivamente cheguem à escola, contemplando um apoio 
pedagógico constante, incluindo avaliações. Muitas crianças chegam com 
dificuldades e encontram uma estrutura não amigável.”
Já o índice de abandono do Fundamental público, em 2012, foi de 3%, enquanto o 
Médio totalizou 10,4%. No ano anterior, essa taxa no Fundamental foi de 3,2% e, 
no Médio, de 10,8%.
“Alunos que chegam ao 5º ano mais velhos, quando alcançam o Ensino Médio estão 
ainda mais velhos, o que dificulta o vínculo com a escola. As dificuldades são 
cumulativas. Elas não desaparecem só porque existe um professor dentro da sala 
de aula. As dificuldades de aprendizagem e a baixa proficiência aparecem desde o
início da escolarização”, explica Alavarse. “É necessário o desenvolvimento de 
um processo de fixação do estudante no ambiente escolar.”
Defasagem
As taxas de defasagem idade-série de 2012 também foram divulgadas. No Ensino 
Fundamental público, considerando escolas urbanas e rurais, o índice chegou a 
24,7%, sendo 18,9% para os anos iniciais e 31,4% para os finais. A taxa do 6º 
ano supera a de todos os outros: 35,5%.
No Ensino Médio, a defasagem idade-série no ensino público foi de 34,5%, com o 
1º registrando a maior porcentagem da etapa: 38,3%.
Os dados apresentam ligeira queda em relação a 2011, quando a taxa do 
Fundamental era de 25,6% e, do Médio, de 36,3%
Gargalos
O 6º ano, mais uma vez, registra os piores resultados de todo o Ensino 
Fundamental, assim como o 1º ano do Ensino Médio nessa etapa de ensino. Nesses 
dois anos concentram-se, historicamente, as mais baixas taxas de aprovação e as 
mais altas de reprovação e abandono.
Para especialistas, a ausência de políticas públicas que foquem na transição dos
anos iniciais para os finais é um dos principais agravantes da situação.
“Poucos sistemas têm recuperação desde o 1º ano, logo no início da escolaridade.
Quando o aluno sai da alfabetização e alcança o 6º ano, o foco se perde, porque 
são muitas disciplinas e currículo é quase como uma checklist”, afirma Maria 
Amabile Mansutti, coordenadora técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). “Praticamente não existem ações 
focadas para essa etapa.”

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
14.08.2013 às 10h 10min
suely didone
Enquanto o professor não tiver voz e vez, será uma calamidade a reprovação, 
distorção idade-série e abandono!
Hoje os professores clamam por ajuda, com salas superlotadas e com a omissão da 
família!
Tenho orgulho de ser professora, porém quero um dia ser especialista na area, 
pricipalmente de alfabetização para lutar por condições dignas de trabalho e 
sálários que realmente faz jus a minha classe, pois acredito que sem o professor
não se formam: advogados, médicos, enfim outros profissionais que precisam ler e
escrever para garantir o exercicio a cidadania.
Enquanto deputados ganham absurdamente, veja a composição dos rendimentos:
· Salário Mensal: R$ 16.512,09 (2010). {Para 2011, R$ 26.700,00}.
· 13º,+ 14º e 15º Salários;
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· Auxílio Moradia: R$ 3.000,00;
· Cota Telefônica: R$ 4.000,00;
· Passagens: R$ 9.000,00;
· Assinaturas Mensais de Revistas: R$ 1.000,00;
· Assistência Médica: R$ 8.000,00;
· Verba Indenizatória: R$ 15.000,00;
· Verba de Gabinete: R$ 60.000,00. 

E o trabalho não é de domingo a domingo, muito menos picam cartão de ponto?ou 
assinam livro ponto.
07.08.2013 às 09h 51min
Rosely
Aprovados.... mas aprenderam? "Passar por passar" para mim não é aprovação. É 
empurração! 
Alunos que não sabem compreender um texto e mal conseguem entender %, fração, 
etc, não poderiam ser aprovados. São e completam o ensino médio em quase total 
ignorância! É uma pena! É uma calamidade! Mas interessante de ser mantida!
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
25 de julho de 2013

ESCOLAS DEVEM INVESTIR EM REFORÇO PARA AUXILIAR ALUNOS COM DIFICULDADES, AFIRMAM
ESPECIALISTAS
Professores também devem receber apoio da coordenação pedagógica

 
Escolas devem investir em reforço para auxiliar alunos com dificuldades, afirmam
especialistas
  João Bittar/MEC

Do Todos Pela Educação

O aumento das taxas de aprovação nas escolas de todo o País e, por consequência,
a queda nos índices de reprovação, evasão e abandono (saiba mais aqui) dependem 
da garantia do aprendizado das crianças. Para que isso aconteça, especialistas 
são unânimes em afirmar que o projeto pedagógico das escolas deve garantir 
suporte constante aos alunos, com sistemas de reforço escolar e recuperação.
“A criança não pode não aprender”, resume a diretora executiva da Fundação 
Victor Civita, Angela Dannemann. “A reprovação não deveria existir. Hoje, temos 
a progressão continuada, que seria uma solução se não tivesse sido distorcida 
como foi, criando um sistema de aprovação automática. Não tivemos, no Brasil, um
entendimento correto do que ela é.”
Angela ressalta que, em busca de uma aprendizagem satisfatória dos alunos, a 
escola deve ter um claro e detalhado diagnóstico de seus alunos para poder tomar
providências em relação a cada um. “A equipe pedagógica deve ter uma análise 
completa desse aluno, com informações claras que incluam, por exemplo, dados 
sobre a sua família. Por exemplo, os pais da criança sabem ler e escrever? Saber
do ambiente familiar do aluno ajuda a compreender seu perfil”, afirma.
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Para ela, a coordenação pedagógica também deve, por outro lado, dar apoio aos 
professores nesse processo, discutindo as melhores formas de agir de acordo com 
as demandas das crianças.
Acompanhamento
Não aprender e, consequentemente, repetir o ano, segundo os especialistas, tem 
como principal efeito o risco da evasão. “O prejuízo da repetência é muito 
grande e está ligado diretamente à desistência da vida escolar. O resultado 
disso na escola pública é um desastre”, afirma Maria Amabile Mansutti, 
coordenadora técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e 
Ação Comunitária (Cenpec). “Estudos mostram que a repetência não traz mais 
aprendizado – não ensina.” Ela concorda que a implantação do sistema de ciclos 
em grande parte das redes públicas brasileiras apresenta deficiências.
Amabile ressalta que falta, por parte das escolas, a consolidação de um sistema 
de acompanhamento mais eficaz das turmas. “Existe algum controle, mas não 
efetivo. Precisamos refletir sobre como desenvolvemos salas de apoio, projetos 
de recuperação, formação continuada de professores e inovações pedagógicas”, 
resume.
Segundo ela, é preciso ainda investir em modelos diversificados de recuperação, 
atendendo os mais diferentes perfis de alunos. Políticas de apoio para quem 
reprova pela primeira vez também devem ser desenvolvidas, assim como metas bem 
definidas de aprendizagem e um processo avaliativo sólido e constante, aponta 
Amabile.
Diversidade
A equipe pedagógica da escola também deve estar sempre atenta para a 
heterogeneidade das turmas, uma vez que existem diferenças de ritmos entre os 
alunos e todos devem ser respeitados. “Parte das crianças aprende normalmente, 
mas sabemos que existe uma parcela que tem dificuldades. A escola deve estar 
atenta para detectar se são questões extrínsecas a ela, como fatores 
socioeconômicos e familiares, por exemplo, ou se estão ligados a transtornos 
neurobiológicos de aprendizagem”, explica a especialista em psicopedagogia Maria
Irene Maluf.
A ausência de uma boa Educação infantil, segundo ela, é também um fator que pode
dificultar o trabalho nos anos seguintes. “Muitas crianças que fizeram creche e 
pré-escola não apresentam tantas dificuldades na alfabetização como aquelas que 
ficaram excluídas. Elas precisam de atenção especial. Muitos casos de repetência
começam aí e, depois, fica cada vez mais complicado recuperar o interesse desses
alunos pela escola”, relata Maria Irene.
Ela afirma que é preciso cuidar da autoestima desses estudantes desde o início 
da escolarização. “Eles precisam do máximo de estimulação possível. Não adianta 
ter o melhor professor particular que existe porque não vai funcionar se eles 
não estiverem motivados”, diz.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
12 de julho de 2013

TODOS PELA EDUCAÇÃO REALIZA CONGRESSO 'EDUCAÇÃO: AGENDA DE TODOS, PRIORIDADE 
NACIONAL'
O evento, que ocorre nos dias 10 e 11 de setembro, em Brasília, promoverá o 
debate sobre a necessária cooperação de diferentes atores pela melhoria da 
qualidade da Educação Básica no Brasil
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Todos pela Educação realiza congresso 'Educação: Agenda de todos, prioridade 
nacional' 
  Divulgação/Todos Pela Educação

O movimento Todos Pela Educação promoverá a segunda edição de seu congresso, com
o tema “Educação: agenda de todos, prioridade nacional”, nos dias 10 e 11 de 
setembro, no Conselho Nacional de Educação (CNE), em Brasília. O objetivo do 
encontro é estimular a articulação entre os diferentes setores da sociedade, 
entes da Federação, poderes do Estado e especialistas em diversas áreas do 
conhecimento para fomentar uma compreensão mais ampla da Educação e ajudar a 
impulsionar a agenda educacional no Brasil para as próximas décadas.
“A Educação Básica brasileira vem melhorando nas últimas décadas, porém, ainda 
em ritmo aquém do necessário para a garantia de Educação de qualidade para todas
as nossas crianças e jovens”, afirma Priscila Cruz, diretora executiva do 
movimento Todos Pela Educação. “E para acelerar esse ritmo, é imprescindível a 
priorização da Educação por toda a sociedade e o alinhamento da agenda de 
trabalhos entre governo e sociedade civil de forma a garantir a plena execução 
do novo Plano Nacional de Educação, atualmente em tramitação no Congresso 
Nacional”, completa.
Em 2011 o movimento realizou, em parceria com mais de vinte organizações, o 
Congresso Internacional ‘Educação: uma Agenda Urgente’, reunindo lideranças 
nacionais e internacionais em sessões que, ao todo, contaram com a participação 
de 127 debatedores. Muitos compromissos iniciados na ocasião do evento 
desdobraram-se em parcerias e projetos que hoje estão contribuindo de forma 
relevante para melhorar a qualidade da Educação Básica no Brasil.
Agora, em 2013, o Todos Pela Educação dará mais um passo na direção de apoiar o 
país no cumprimento da agenda contemporânea mais importante e estratégica – a de
garantir Educação para todos, com qualidade e equidade –, com um encontro focado
na reflexão sobre a cooperação entre os diferentes atores, para que essa enorme 
e complexa tarefa, que é de todos nós, seja mais efetiva e vigorosa.
Nessa nova edição do congresso do Todos Pela Educação, serão realizadas quatro 
sessões, e em cada uma delas será proposta a reflexão sobre as articulações 
necessárias entre áreas (Educação, economia, demografia, ciência política, 
sociologia), entes da federação (União, unidades da federação e municípios), 
poderes (Executivo, Legislativo, Judiciário) e setores (público, privado, 
social).
O Congresso ''Educação: agenda de todos, prioridade nacional'' é gratuito e 
todas as sessões são abertas ao público. Porém, por conta do número limitado de 
vagas, a inscrição é obrigatória. Para saber mais sobre o congresso e 
inscrever-se, acesse: www.todospelaeducacao.org.br/congresso.
AS SESSÕES
Sessão 1 - Atuação das diferentes áreas no desenvolvimento social e econômico do
país e seus impactos na Educação nas próximas décadas - Essa sessão promoverá a 
reflexão sobre as oportunidades e desafios de desenvolvimento no Brasil num 
futuro muito próximo e o papel fundamental da Educação para que ele aconteça de 
maneira sustentada.

Sessão 2 - Sociedade Civil e a melhoria da Educação: a articulação entre os 
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setores público, privado e social - A sessão debaterá como cada um dos setores 
vem contribuindo para a melhoria da qualidade da Educação e quais são suas 
responsabilidades no desenvolvimento de uma sociedade melhor e mais justa para 
todos.
Sessão 3 - O sistema educacional brasileiro e a articulação entre os entes da 
federação na garantia de Educação de qualidade - Nesta sessão será debatido como
cada nível da federação está garantindo o direito de aprender de todas as 
crianças do Brasil em cada uma das etapas de ensino – da Educação Infantil ao 
Ensino Médio.
Sessão 4 - Cooperação entre poderes Executivo, Legislativo e Judiciário pela 
garantia de Educação de qualidade com equidade - A sessão analisará como 
garantir a articulação e o alinhamento efetivo dos três poderes não apenas no 
nível federal, mas também nos níveis estaduais e municipais para que a agenda 
educacional seja efetivada com qualidade e equidade para todas as crianças e 
jovens do País.
O 2º Congresso Todos Pela Educação – Educação: Agenda de Todos, prioridade 
Nacional conta com o apoio do Conselho Nacional de Educação (CNE), da Education 
Above All Foundation e do Instituto Natura.
 
PROGRAMAÇÃO

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
14.07.2013 às 21h 50min
Maria da Gloria Mendonca Cunha
ESSE EVENTO É IMPORTANTÍSSIMO, A EDUCAÇÃO MERECE ATENÇÃO!!! POLÍTICAS PÚBLICAS 
COM SERIEDADE E PISO SALARIAL DECENTE.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
22 de julho de 2013

SAIBA O QUE É E COMO FUNCIONA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Perguntas e respostas sobre o programa lançado em 2007 pelo governo federal

 
Saiba o que é e como funciona o Plano de Desenvolvimento da Educação
  Divulgação

Pricilla Honorato
O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) é um conjunto de programas que 
visam melhorar a Educação no Brasil, em todas as suas etapas, num prazo de 
quinze anos a contar de seu lançamento, em 2007. Pode-se dizer que nele estão 
fundamentadas todas as ações do Ministério da Educação (MEC). A prioridade do 
plano é a Educação Básica, que compreende a Educação Infantil, o Ensino 
Fundamental e o Ensino Médio.

Entenda como funciona essa ação do governo federal no tira-dúvidas abaixo:
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Quando o PDE foi lançado?
O PDE foi lançado em 24 de abril de 2007, durante o governo do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), na gestão do então ministro da Educação Fernando 
Haddad (PT), hoje prefeito de São Paulo.
Quais são os eixos principais do PDE?
Educação sistêmica, ordenação territorial e desenvolvimento são princípios do 
PDE. Como resultado, o plano busca o enlace entre Educação, território e 
desenvolvimento. Como propósitos, qualidade, equidade e potencialidade.
O plano se estrutura em cinco eixos principais: Educação Básica; Educação 
Superior; Educação Profissional, alfabetização e diversidade.
O PDE define como suas razões constitutivas a melhoria da qualidade da Educação 
e a redução de desigualdades relativas às oportunidades educacionais – em outras
palavras, o direito de aprender.
Qual legislação rege o PDE?
O PDE foi lançado em conjunto com o Plano Metas Compromisso Todos pela Educação,
instituído pelo Decreto Lei nº 6.094.
O que é o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação?
Promulgado em 2007, o Plano de Metas é composto por 28 diretrizes para melhoria 
do ensino nacional, estabelecidas com base em estudos preliminares realizados em
parceria com organismos internacionais.

Por meio do Plano de Metas, a União, os estados, o Distrito Federal e os 
municípios, em regime de colaboração, buscam unir esforços para superar a 
desigualdade de oportunidades nas diversas regiões do país.

Quais as principais ações contidas no PDE?
O PDE prevê várias ações que visam identificar e solucionar os problemas que 
afetam diretamente a Educação brasileira. Também inclui ações de combate a 
problemas sociais que inibem o ensino e o aprendizado com qualidade, como o 
Saúde nas escolas, entre outros. O plano prioriza o desenvolvimento conjunto das
ações pela articulação entre a União, estados e municípios.

De acordo com informações do MEC, até o ano 2010, o plano contava com 130 
programas distribuídos nas áreas: Educação Básica, Educação profissional e 
tecnológica, Educação Superior, alfabetização e diversidade. A seguir estão 
listados alguns programas de cada área. Para conferir a lista completa e outros 
detalhes do PDE acesse a página da Gestão da Educação 2003 - 2010.

1. Educação Básica:
O principal foco do PDE é a Educação Básica, bem como sua perfeita articulação 
com as demais áreas do setor. Para tanto, o Plano dá enfoque à formação e à 
valorização dos docentes, ao financiamento e à garantia de acesso. Somente na 
área da Educação Básica, o PDE contava, até 2010, com 64 programas.

Iniciativas na área:

- Formação de professores: o programa Universidade Aberta do Brasil, por meio de
um sistema nacional de Educação Superior a distância, visa capacitar professores
da Educação Básica pública que ainda não têm graduação, formar docentes e 
propiciar formação continuada;

- Estabelecimento de piso salarial nacional para professores constitucionalmente
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assegurado;
- Aumento da arrecadação para repasses da União aos estados e municípios 
relativos ao Salário-Educação;

- Substituição do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pelo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) e ampliação dos repasses da União ao Fundo;

- Combinação entre os resultados de desempenho escolar e os resultados de 
rendimento escolar por meio da criação do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica, o Ideb;

- Apoio à gestão escolar baseado no planejamento participativo com o Plano de 
Desenvolvimento da Escola (PDE Escola);

- Lançamento dos Planos de Ações Articuladas (PAR);

- Acesso ao mundo digital: energia elétrica (Programa Luz para Todos na Escola),
equipamentos e formação (Programa Nacional de Informática na Educação – 
Proinfo), conectividade (Programa Governo Eletrônico: Serviço de Atendimento ao 
Cidadão – GSAC e TV Escola) e produção de conteúdos digitais (Portal Domínio 
Público, Portal de Periódicos da Capes e Programa de Conteúdos Digitais 
Educativos).
2. Educação Superior:
No contexto do PDE, a Educação Superior é formada por alguns princípios 
complementares entre si, como a expansão da oferta de vagas; a garantia de 
qualidade; a promoção de inclusão social pela Educação; a ordenação territorial,
permitindo que o ensino de qualidade seja acessível às regiões mais remotas do 
país e o desenvolvimento econômico e social. O plano tem como objetivo fazer da 
Educação Superior um elemento-chave da integração e da formação do Brasil como 
nação.

Iniciativas na área:

- Aumento das vagas de ingresso e a redução das taxas de evasão nos cursos 
presenciais de graduação por meio do Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni); 

- Sustentação à adoção de políticas afirmativas através do Plano Nacional de 
Assistência Estudantil (Pnaes);

- Alteração do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), 
ampliando o prazo para o aluno quitar o empréstimo após a conclusão do curso;

- Ampliação do Programa Universidade para Todos (Prouni);

- Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
3. Educação Profissional e Tecnológica
Com o PDE, as verbas de custeio e de pessoal da rede federal de Educação 
Profissional e Tecnológica foram recuperadas. Houve contratação de docentes e 
técnicos administrativos e construção de novas unidades federais. O PDE definiu 
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como meta a ampliação do parque federal da área em 150%.

Iniciativas na área:

- Ampliação dos institutos federais de Educação, ciência e tecnologia (Ifet);

- Alteração da Lei do Estágio;

- Integração da Educação de Jovens e Adultos (EJA) dos anos finais do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio à Educação Profissional pelo Programa Nacional de 
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (Proeja) e pelo Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária (Projovem).
4. Alfabetização
No momento da elaboração do PDE, as taxas médias de analfabetismo na faixa de 
população entre 15 e 29 anos eram de 2,6% nas regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste
e Norte, enquanto na região Nordeste atingia 12,5%. Com o objetivo de superar 
tal desigualdade, o PDE valorizou a alfabetização de jovens e adultos e busca 
integrar o Programa Brasil Alfabetizado, remodelado no PDE, com a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) das séries iniciais do Ensino Fundamental.

Iniciativa na área:

- Aprofundamento da visão sistêmica da Educação, integrando, em cada município, 
a alfabetização à EJA por meio da nova versão do Programa Brasil Alfabetizado. A
alfabetização de jovens e adultos será, prioritariamente, feita por professores 
das redes públicas, no contraturno de sua atividade.
5. Diversidade
As diretrizes do PDE também contemplam a inclusão educacional. Os conceitos que 
sustentam o PDE permitem que sejam construídos, com as comunidades indígenas, 
arranjos étnico-educativos em respeito à territorialidade das comunidades, 
ensejando um novo desenho do regime de colaboração. Do mesmo modo, as populações
de áreas remanescentes de quilombos terão condições de participar de uma 
Educação que valorize suas tradições.

Iniciativas na área:

- Produção e difusão de conhecimento sobre a temática étnico-racial por meio da 
Educação para as Relações Étnico-raciais (Uniafro);
- Inclusão das comunidades remanescente quilombolas com o Programa Brasil 
Quilombola.

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
25.09.2013 às 08h 38min
joacyr eugenio lima
Bom dia! Sou mestrando em educação, meu projeto de pesquisa buscar entender como
o PDE esta sendo desenvolvido no meu Município, uma vez que ainda percebo alguma
lacunas bizarras no mesmo. acredito que meu município nao esta capacitado para 
executar o PDE.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
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19 de julho de 2013

REUNIÃO DISCUTIRÁ INTER-RELAÇÃO ENTRE AVALIAÇÃO E CURRÍCULO ESCOLAR
Durante três dias, especialistas da Educação debaterão assuntos como currículo 
nacional, formação docente e avaliação externa e interna

 
Reunião discutirá inter-relação entre avaliação e currículo escolar
  Divulgação/ Abave

Do Todos Pela Educação
A Associação Brasileira de Avaliação Educacional (Abave) realiza nos dias 7, 8 e
9 de agosto a sétima edição de sua reunião geral. Durante os três dias, a VII 
Reunião da Abave: “Avaliação e Currículo: Um diálogo necessário” debaterá 
assuntos ligados à interdependência entre avaliação e currículo escolar.
O evento ocorrerá no Centro de Eventos e Treinamento da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Comércio, em Brasília-DF. A programação contará com 
minicursos, debates, conferências e mesas redondas encabeçadas por profissionais
nacionais e internacionais da Educação.
Currículo e avaliação
O Brasil não possui um currículo escolar único. Em sua ausência, escolas e 
secretárias de Educação de todo país definem os próprios currículos, gerando 
polêmica sobre a arbitrariedade dos tópicos e a influência das avaliações 
externas sobre o conteúdo escolar. Diante desse quadro, a Abave busca promover o
entendimento de que a avaliação existe para dialogar com o currículo, servi-lo e
influenciá-lo, não para defini-lo.
“O currículo fixa um conhecimento básico, enquanto a avaliação auxilia a 
identificar dificuldades comuns e induzir mudanças no currículo. Currículo e 
avaliação devem conversar, estamos trazendo essa discussão para o encontro”, 
explica o PhD em Matemática Ruben Klein, presidente da Abave.
Klein sustenta que as duas ferramentas contribuem para uma mesma finalidade. “A 
avaliação e o currículo têm como objetivo formar um cidadão para o mundo”, e 
complementa dizendo que parte fundamental para fazer com que esses instrumentos 
funcionem é o professor: “O currículo e a avaliação deveriam ser componentes 
fundamentais na formação docente. Ele deveria conhecer o que vai ser ensinado na
sala de aula e os erros que os alunos mais cometem em determinados assuntos”.
O educador defende a elaboração de um currículo básico que contenha diretrizes 
gerais e um conjunto de tópicos específicos ligados às peculiaridades locais e 
acredita que as avaliações são fundamentais na fixação dessas diretrizes. 
“Avaliação e currículo não são e nem devem ser imutáveis. São instrumentos que 
devem se complementar”, afirma.
Avaliação interna e externa
Como fazer o diálogo entre os resultados das avaliações internas e externas, 
alimentando o debate curricular? Esse é o questionamento proposto por Ocimar 
Munhoz Alavarse, professor da Universidade de São Paulo (USP) e coordenador do 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional (Gepave). Alavarse será um
dos palestrantes no minicurso “Avaliações externas e internas: diálogo 
necessário e possível” que ocorrerá no primeiro dia da Reunião Abave.
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Formação docente, redução curricular, formato de avaliação, articulação de 
resultados são temas que serão tratados pelo professor. “É preciso convencer os 
governantes e as instituições base das avaliações sobre a lacuna existente no 
diálogo entre os dois tipos de avaliação. Professores e dirigentes não se 
entendem, cada um possui a própria concepção”, argumenta.
Para Alavarse, a articulação entre os dois tipos de avaliação é imprescindível. 
“A ausência de diálogo limita o debate sobre currículo. Se essa conversa entre 
avaliações externa e interna acontecesse seria uma fonte para pensarmos as 
diretrizes para o currículo”. Isso beneficiaria o trabalho do professor, que é a
figura mais próxima do estudante, defende o pesquisador. “Mas como utilizar os 
resultados de avaliações externas, se os professores nem as conhecem. O 
professor é o avaliador e, ao mesmo tempo, ele não recebe formação específica 
para isso”, afirma.
Abave
Fundada em 2003, a Associação Brasileira de Avaliação Educacional funciona como 
um espaço plural e democrático para o intercâmbio de experiências entre os 
acadêmicos e os implementadores da avaliação educacional. É uma associação de 
indivíduos de natureza científica e sem fins lucrativos, na qual especialistas 
podem fazer o intercâmbio de ideias para aprender e maximizar o potencial dos 
seus trabalhos a favor da melhoria da Educação.
Para participar
O encontro será realizado no Centro de Eventos e Treinamento da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Comércio, em Brasília-DF. Para participar é 
necessário realizar inscrição online e pagar uma taxa. O valor varia de R$125 à 
R$500, de acordo com a categoria do participante. Confira as categorias e preços
aqui.
A programação contará com 12 minicursos, 16 sessões de trabalho e seis mesas 
redondas onde serão discutidos diferentes temas relacionados à avaliação e o 
currículo escolar:

> Avaliação de competências cognitivas
> Relação entre avaliação externa e interna
> Avaliação continuada no Ensino Superior
> Avaliação e alfabetização
> Uso do tempo em sala de aula
> Teoria de Resposta ao Item
> Avaliação docente.
Para mais informações acesse a página do evento.
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
29 de julho de 2013

ALUNO PODERÁ REPETIR EM 5 DAS 9 SÉRIES DO FUNDAMENTAL
Proposta da Prefeitura de SP prevê dependência em matérias na rede municipal. 
Reprovação deve trazer disciplina, mas pode comprometer desempenho escolar, 
segundo professores

Fonte: Folha de S.Paulo (SP)
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O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), decidiu fazer uma reorganização 
nos ciclos e nos currículos da rede municipal de Ensino. A proposta em estudo 
prevê que possa haver reprovação em até cinco séries do Ensino fundamental, ante
as atuais duas. E, em alguns casos, poderá haver a dependência de matérias. 
O documento com a proposta, obtido pela Folha, foi enviado pela Secretaria 
Municipal de Educação há cerca de dez dias a dirigentes da rede para discussão.
Acesso à integra
O Grupo Folha não autoriza a publicação na íntegra do conteúdo produzido pelo 
jornal Folha de S.Paulo
Mudança poderá alterar metas de alfabetização
Se aprovada a proposta de mudança estudada pela Prefeitura de São Paulo, as 
redes municipal e estadual paulista terão metas diferentes de Alfabetização de 
Alunos.  
Acesso à integra
O Grupo Folha não autoriza a publicação na íntegra do conteúdo produzido pelo 
jornal Folha de S.Paulo
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
20 de julho de 2013

VOTAÇÃO DE ROYALTIES PARA EDUCAÇÃO FICOU PARA DEPOIS DO RECESSO
Técnicos da Câmara dos Deputados calcularam que a proposta aprovada pelos 
senadores resultaria na redução de R$ 170,9 bilhões no repasse para as áreas de 
saúde e Educação

Fonte: Agência Brasil

A votação dos royalties do petróleo para Educação e saúde foi adiada para depois
do recesso parlamentar, mas entidades dizem que é preciso permanecer focadas. A 
briga é para que se mantenha a decisão da Câmara dos Deputados.
Por outro lado, caso a proposta da Câmara seja aprovada, o governo teme a 
judicialização que pode dificultar o repasse de recursos para os dois setores. A
defesa é pela aprovação do projeto tal como aprovado pelo Senado Federal.
A principal diferença entre os textos está no uso dos recursos do Fundo Social. 
O texto do Senado determina a aplicação obrigatória de 50% dos rendimentos do 
fundo em saúde e Educação, já o da Câmara que metade das verbas totais do fundo 
seja investida nos setores. Técnicos da Câmara dos Deputados calcularam que a 
proposta aprovada pelos senadores resultaria na redução de R$ 170,9 bilhões no 
repasse para as áreas, dos quase R$ 280 bilhões previstos pelo projeto aprovado 
na Casa.
Apesar de os deputados terem rejeitado praticamente todo texto aprovado pelo 
Senado ainda restam destaques a serem analisados. Se os destaques forem 
aprovados, pontos do texto do Senado podem ser retomados à proposta.
Em carta aberta, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, rede composta por 
mais de 200 organizações em todo o Brasil, pede que os deputados rejeitem os 
destaques: “o Parlamento deve, antes de tudo, beneficiar os direitos sociais, 
especialmente quando são legitimados pela participação cidadã”.
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Em entrevista à imprensa nesta semana, o ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, disse que o adiamento da votação não prejudica os avanços feitos até
o momento e foi mais flexível quanto à proposta a ser aprovada: “Estamos lutando
há muito tempo por isso [aprovação dos royalties para Educação]. Estávamos com 
dificuldade de a Câmara aceitar, da outra vez mandamos uma medida provisória e 
ela foi rejeitada [MP 592/2012]. Felizmente agora nós aprovamos na Câmara e no 
Senado, falta concluir a votação. Qualquer que seja a solução vai ser uma boa 
solução para o Brasil”.
O Fundo Social do Pré-Sal, segundo publicação no portal do governo, terá como 
recursos a parcela do valor do bônus de assinatura dos contratos de partilha de 
produção, a parcela dos royalties que cabe à União e a receita obtida com a 
venda de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos. Além dos royalties e a 
participação especial dos blocos do pré-sal já licitados destinados à 
administração direta da União e os resultados de aplicações financeiras do 
próprio fundo.
O objetivo é criar uma fonte de recursos para o desenvolvimento social e 
regional, por meio de programas e projetos nas áreas de Educação, cultura, saúde
pública, Previdência, ciência e tecnologia e meio ambiente. A preocupação do 
governo é que o fundo seja desestruturado caso seja utitlizado o principal e não
os rendimentos. De modo que no futuro não haja recursos.
Defendendo a posição das entidades civis e baseando-se em projeções de 
envelhecimento da população, o doutor em Educação, Professor da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), Nelson Cardoso, diz que é necessário investir o 
principal. “Com a redução da população em idade Escolar nos próximos anos, esse 
é um recurso que ou se usa agora, ou não se usa. Usando apenas o rendimento do 
fundo, serão menos recursos”. Ele compara o investimento a uma poupança 
familiar. “É o mesmo que receber um dinheiro, querer guardar para os tataranetos
e esquecer dos filhos”.
A diretora executiva do movimento Todos Pela Educação, Priscila Cruz, defende 
que, independentemente da proposta aprovada, todos os recursos adicionais sejam 
investidos nos Professores. “Tem que melhorar a atratividade, estimular os 
Professores, cumprir o piso salarial. Investindo nos Docentes, estaremos 
investindo no destino certo. As melhorias vão atrair profissionais cada vez mais
qualificados e com isso, melhorar o Ensino”.
 
Senado retorna de recesso com discussão sobre passe livre
A lei do passe livre deve ser um dos primeiros debates a tomar conta dos 
corredores do Senado em agosto, quando as atividades voltam ao ritmo normal na 
Casa com o fim do recesso parlamentar. Pelo projeto, estudantes do Ensino 
fundamental, médio e superior matriculados no país, podem usar o transporte 
público coletivo, como ônibus e metrô, sem pagar pelo serviço.
Apesar da grande expectativa sobre a aprovação, senadores querem mais tempo para
avaliar o quanto, em dinheiro, significaria a gratuidade e quais fontes poderiam
ser usadas para custear o direito. O autor da matéria, senador Renan Calheiros 
(PMDB-AL), propôs que a gratuidade seja custeada com dinheiro dos royalties do 
petróleo, mas essa é a mesma fonte sugerida pelos parlamentares para garantir a 
melhoria dos serviços de saúde e Educação.
O passe livre é um dos temas da agenda de trabalho que foi intensificada no 
Senado, desde o início das manifestações que ganharam as ruas do país. Os 
protestos, que começaram pelo aumento de passagens de ônibus, foram ampliados 
com críticas ao transporte público coletivo e a setores prioritários como o da 
Educação e saúde.
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A força dos manifestos pressionou autoridades em todo o país e, no Senado, 
alterou o ritmo de trabalho levando os parlamentares a votar projetos que 
tramitavam há anos sem solução e a incluir novas propostas para responder às 
reclamações populares. A promessa dos parlamentares, no segundo semestre, é 
continuar cumprido a agenda.
Além da gratuidade do transporte para estudantes, os senadores ainda devem 
concluir o debate sobre o Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece 
investimentos para a área. O projeto está no Senado, mas esbarra no impasse 
previsto em outra matéria que trata da fonte de recursos para esses 
investimentos. A proposta é que 10% do Produto Interno Bruto – indicador da 
riqueza produzida no país – seja destinado à Educação. Deputados e senadores 
precisam definir como garantir essa parcela.
As expectativas para agosto também se referem à emenda constitucional que cria a
carreira de médicos de estado e a que destina 10% da receita bruta da União para
a área de saúde. No plenário, os senadores aguardam a inclusão da proposta de 
emenda à Constituição que acaba com o voto secreto no Congresso Nacional para a 
cassação de mandatos, para que os debates sobre a questão avancem.
O fim do foro privilegiado em crimes comuns, ou seja, que nesses casos o 
julgamento não dependa apenas da decisão do Supremo Tribunal Federal, também 
compõe a lista de projetos esperados no segundo semestre. A proposta tem a 
adesão de alguns parlamentares, mas é critica por outros senadores, como Jarbas 
Vasconcelos (PMDB-PE) que defende a instância de julgamento para evitar que as 
decisões judiciais sejam influenciadas por autoridades. Ele tenta assegurar o 
foro privilegiado em uma proposta que está em análise na Comissão de 
Constituição e Justiça, que prevê a perda automática do mandato de parlamentares
que forem condenados definitivamente pela Justiça por improbidade administrativa
ou por crimes contra a administração pública.
No esforço concentrado que marcou as últimas semanas no Senado, os parlamentares
concluíram e encaminharam aos deputados projetos aprovados na Casa como o que 
transforma o crime de corrupção em hediondo e a PEC que exige ficha limpa para 
todos os servidores públicos e a que reduz o número de suplentes de 
parlamentares, proibindo, também, que esse cargo seja ocupado por parentes de 
deputados e senadores. Na última semana, a CCJ aprovou projeto que define voto 
aberto para eleição de membros da Mesa e dos presidentes das comissões.
O ritmo intenso de votações também garantiu a aprovação de projetos que seguiram
direto para a avaliação do Palácio do Planalto, como o que cria o Sistema 
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o que define normas de atendimento 
integral de mulheres vítimas de violência sexual pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS).
Os senadores também aprovaram as novas regras para divisão dos recursos do Fundo
de Participação dos Estados (FPE) – uma exigência do Supremo Tribunal Federal 
para garantir a distribuição mais equilibrada dos recursos. Apesar das 
negociações entre as bancadas regionais, nem tudo o que foi incluído na proposta
deve ser mantido se depender do Executivo, que vetou o ponto do texto que 
definia a desoneração do fundo. 
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
18 de julho de 2013

GOVERNADOR DE MINAS GERAIS DIZ QUE VAI DESTINAR 100% DOS ROYALTIES DA MINERAÇÃO 
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PARA EDUCAÇÃO NO ESTADO
Expectativa de Anastasia é que arrecadação chegue a R$ 300 milhões após 
aprovação de projeto em trâmite no Congresso

Fonte: R7

O governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia, disse nesta quinta-feira (18) 
que vai destinar para a educação o total dos recursos adicionais arrecadados 
pelo Estado em função das novas regras do setor mineral.
A expectativa do chefe do executivo mineiro é que os cofres do Estado gerem uma 
arrecadação extra de R$ 300 milhões por ano a partir da aprovação do aumento dos
royalties da mineração, segundo estabelece projeto em discussão no Congresso 
Nacional.
Segundo comunicado do governo mineiro, o valor representaria uma fonte de 
receita permanente para a educação do Estado e deve aumentar no decorrer dos 
anos.
Anastasia informou ainda que vai pedir à bancada mineira que garanta que o 
projeto, em tramitação no Congresso, garanta o repasse dos recursos adicionais 
da mineração para educação.
O anúncio foi feito durante reunião com entidades representativas de servidores 
da rede estadual de ensino de Minas Gerais. Ele aproveitou o encontro para dizer
que apoia a destinação dos royalties do pré-sal para educação e saúde.
O projeto que estabelece novo marco regulatório do setor mineral prevê alteração
da alíquota de compensação financeira pela exploração de recursos minerais 
(Cfem). Hoje, a alíquota varia de 0% a 3% sobre a receita líquida. Pelo projeto,
deve chegar ao teto de 4% sobre o faturamento bruto. Caso seja aprovada, a 
proposta vai garantir mais recursos para os estados e municípios mineradores. 
Minas responde por 50% da produção mineral do País. 
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
19 de julho de 2013

ESTUDO DE ANALISTAS DO TESOURO DIZ QUE INEFICIÊNCIA COMPROMETE 40% DAS VERBAS 
PARA O ENSINO
Recursos destinados por prefeituras ao Ensino Fundamental também são 
desperdiçados com corrupção

Fonte: O Globo (RJ)

Um estudo elaborado por analistas de finanças e controle da Secretaria do 
Tesouro Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda, estima que pelo menos 40% 
dos recursos gastos pelas prefeituras brasileiras no ensino fundamental são 
desperdiçados, seja por corrupção ou ineficiência da máquina pública.
Publicado na página do Tesouro na internet, com a ressalva de que expressa a 
opinião dos autores e não necessariamente a do órgão, o texto diz que os 
recursos disponíveis são mais do que suficientes para o cumprimento das metas do
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Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Logo, o problema dos 
municípios seria a má gestão e não a falta de dinheiro.
De acordo com o levantamento, 4,9 mil municípios destinaram R$ 54 bilhões por 
ano ao ensino fundamental, no período de 2007 a 2009, sendo que R$ 21,9 bilhões 
teriam sido desperdiçados, na estimativa mais modesta.
A conclusão atiça o debate sobre a necessidade de mais investimentos no ensino. 
O Senado está para votar projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação (PNE)
que propõe aumentar o gasto público com ensino para 10% do Produto Interno Bruto
(PIB, soma de bens e serviços produzidos no país, num ano), ao longo dos 
próximos dez anos. Em 2011, o gasto estava em 5,3% do PIB. A briga em torno do 
aumento do percentual trava o projeto, que chegou à Câmara dos Deputados em 
dezembro de 2010.
As 4,9 mil prefeituras analisadas no estudo correspondem a 88% do total de 
cidades no país. De um lado, o estudo olhou o Ideb municipal, indicador do 
Ministério da Educação que sintetiza o nível de aprendizagem e aprovação dos 
estudantes brasileiros. De outro, verificou o tamanho do gasto de cada 
prefeitura com o ensino fundamental.
Ao comparar as duas colunas, os autores identificaram cidades que conseguem 
fazer mais com menos, isto é, onde Ideb atinge níveis proporcionalmente altos em
relação ao montante investido.
Esses municípios serviram de referência para os demais. Assim, prefeituras que 
gastaram proporcionalmente mais para cada ponto do Ideb receberam o carimbo de 
ineficientes. E a parcela de gasto a mais de cada prefeitura, na comparação com 
os municípios mais eficientes, foi classificada como desperdício de dinheiro.
Valendo-se de fórmulas econométricas, os autores concluíram que pelo menos 40,1%
dos recursos foram desperdiçados, percentual que pode chegar a 47,3%, conforme a
metodologia.
Para compensar diferenças socioeconômicas entre os municípios, uma outra 
variável foi levada em conta: a escolaridade das mães de estudantes. A premissa 
é de que cidades onde as mães têm menor escolaridade precisam de maiores 
investimentos. E vice-versa.
Naercio Menezes Filho, economista especializado em Educação e professor do 
Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), afirma que mais dinheiro para a 
Educação não significa necessariamente melhoria da qualidade do ensino. Ele 
elogiou a rede pública de Sobral, no Ceará, que conseguiu avançar no Ideb com um
ligeiro acréscimo de recursos:
— A gestão é tão importante quanto o volume de recursos — disse Naercio.
Sobral é uma cidade cujo modelo educacional inspira programas do MEC, como o 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.
O Texto para Discussão número 15, de 2013, é assinado pelos analistas Janete 
Duarte, Sérgio Ricardo de Brito Gadelha, Plínio Portela de Oliveira e Luis 
Felipe Vital Nunes Pereira, além da professora da Universidade de São Paulo 
(USP) Fabiana Rocha, que prestou consultoria ao Tesouro.
“Os resultados indicam que o desperdício de recursos é expressivo para qualquer 
agrupamento de municípios definido pelo tamanho da população”, escreveram eles. 
“O gasto efetivamente realizado é muito maior do que o gasto mínimo necessário 
para atingir as metas. Mesmo quando são feitas simulações a partir do 
estabelecimento de metas mais duras, fica claro que a restrição não é a escassez
de recursos.”
Tesouro critica o estudo
Procurado anteontem pelo GLOBO, o Tesouro informou, inicialmente, que não se 
pronunciaria sobre o estudo, já que o texto expressa a opinião dos autores e não
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necessariamente a do órgão, como consta na própria publicação. De acordo com o 
Tesouro, os autores também não se manifestariam, porque tudo o que teriam a 
dizer já estava publicado.
Ontem, porém, o Tesouro mudou de ideia e se posicionou sobre o tema, criticando 
o estudo: “(...) A STN discorda dos resultados obtidos que apontam excesso de 
recursos. A política do governo federal, em parceria com estados e municípios, e
focada na ampliação e na melhoria da qualidade do ensino básico do país, leva em
consideração um complexo sistema de variáveis que o estudo apresentado não 
considera. Qualquer simplificação sobre a qualidade do gasto nessa área pode 
levar a conclusões equivocadas e não amparadas pelos resultados aferidos pelo 
Ministério da Educação”, diz o Tesouro por e-mail.
A STN informou também que uma portaria do governo que regulamenta a série de 
Textos para Discussão proíbe os autores de falarem diretamente à imprensa, sem a
intermediação da assessoria do Ministério da Fazenda.
 
MEC e especialistas criticam pesquisa de analistas do Tesouro
Luiz Claudio Costa, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep), órgão vinculado ao MEC, criticou ontem o texto publicado no
site da Secretaria do Tesouro Nacional. Segundo ele, o principal erro é o da 
simplificação. Costa destacou que o estudo se propõe a medir a qualidade dos 
gastos municipais e o desperdício de dinheiro sem analisar variáveis como a 
relação do número de professores por aluno, a formação dos docentes, a inclusão 
de estudantes e as matrículas em escolas rurais, que impacta diretamente as 
despesas com transporte escolar.
Costa chamou a atenção para outro ponto que considera problemático: a natural 
demora para que investimentos em Educação se traduzam em melhores resultados no 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Além disso, o texto toma 
como referência apenas o Ideb de 2009, sem comparar a evolução dos municípios.
Costa lembrou ainda que o Brasil figura entre os países com mais baixo 
investimento por aluno no último relatório da Organização para Cooperação 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), formada majoritariamente por nações 
desenvolvidas.
— Esse estudo tem uma série de limitações e chega a um resultado completamente 
inadequado. Um município pode ter um Ideb baixo e estar investindo muito bem. 
Aliás, pode ter uma gestão exemplar, pela inclusão que está fazendo. Sem falar 
que o recurso que você põe na escola hoje não se reflete no Ideb do ano 
seguinte. O Brasil precisa de mais recursos na Educação para incluir alunos e 
aumentar a qualidade — diz Costa.
A presidente da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (Undime), 
Cleuza Repulho, reagiu com indignação. Ela classificou como irresponsabilidade 
tornar público um estudo que apresenta uma conclusão tão polêmica sem divulgar a
lista de cidades analisadas:
— Eu questiono a forma e o conteúdo da pesquisa. Tornou-se discurso corrente que
o problema da Educação não é recurso, é gestão. É uma voz daqueles que não estão
diretamente na gestão. Os técnicos do Tesouro visitaram quantos municípios?
Cleuza, que é secretária de Educação de São Bernardo do Campo (SP), destacou que
o levantamento não menciona os gastos municipais com creches e pré-escolas, 
etapas da rede pública sob responsabilidade das prefeituras. Para ela, não faz 
sentido afirmar que está sobrando dinheiro na Educação quando as prefeituras 
estão diante do desafio de abrir vagas na rede infantil, cuja oferta será 
obrigatória para todas as crianças, a partir de 2016.
O coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, 
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também criticou o estudo. Segundo ele, não há dúvida de que existem 
desperdícios, como revelam auditorias dos Tribunais de Contas da União e dos 
Estados e das Controladorias. Para Daniel, porém, a fonte dos dados 
orçamentários utilizada no estudo, o chamado Siope, não é 100% confiável. Daniel
afirma ainda que há municípios onde professores de creches e pré-escolas 
aparecem como se fossem de ensino fundamental, o que causa distorções.
— O ponto preocupante desse estudo é que ele gera inferências que não podem ser 
comprovadas. A Educação precisa de mais recursos e tem que melhorar a gestão. 
Mas não consigo dizer que o desperdício está na ordem de 40% apenas com base em 
funções matemáticas que não conhecem a contabilidade pública. Os professores 
ganham péssimos salários — diz Cara.
A diretora-executiva do movimento Todos pela Educação, Pricila Cruz, observa que
o Brasil costuma dedicar muito esforço à formulação de planos, mas pouca atenção
à implementação dos programas. Para ela, é preciso melhorar a gestão e, mesmo 
que a estimativa de desperdício esteja superestimada, ainda assim é uma grande 
perda:
— Do jeito que está, a gente não vai conseguir resultados, mesmo que dobre o 
investimento em Educação no Brasil — diz Priscila.
-------------------------------------------------------------------------------
EDUCAÇÃO NA MÍDIA
 
24 de julho de 2013

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PODEM SER OBRIGADAS A CONTRATAR PSICÓLOGOS
Objetivo do projeto é melhorar o processo de aprendizagem e as relações entre 
alunos, professores e comunidade escolar

Fonte: Agência Câmara

Alunos do Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas podem passar a ter 
garantia de atendimento por parte de psicólogos e assistentes sociais.
A Comissão de Educação aprovou projeto (PL 3688/00) do ex-deputado José Carlos 
Elias que determina que equipes com profissionais dessas áreas atendam aos 
estudantes da educação básica. O objetivo é melhorar o processo de aprendizagem 
e as relações entre alunos, professores e a comunidade escolar.
A relatora, deputada Keiko Ota, do PSB de São Paulo, explica de que forma 
psicólogos e assistentes sociais poderão ajudar os estudantes:
"É para ajudar para que a criança possa ter um rendimento escolar melhor. A 
gente vê muito que as nossas crianças, hoje, têm dificuldade em aprendizado 
devido à violência sofrida dentro de casa. Porque, se em casa não está bom, se 
na escola também não tem um atendimento psicológico para ajudar a tirar esse 
bloqueio, que é a violência sofrida, ela não vai conseguir assimilar a matéria. 
Vai ficar à mercê de quem? Do crime organizado, da prostituição, das drogas e 
dessa violência que está crescendo”.
O texto ainda estabelece que, quando houver necessidade, os alunos vão ser 
atendidos em parceria com profissionais do Sistema Único de Saúde.
Integrante da Comissão de Educação, o deputado Pedro Uczai, do PT de Santa 
Catarina, também destaca a importância do atendimento de psicólogos e 
assistentes sociais aos alunos da educação básica:
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"É importante, dada à complexidade que é hoje o processo educacional, dada à 
complexidade que é a rua invadindo a escola com processos de drogas, de 
violência, de pluralidade cultural, e que precisa dialogar com os problemas 
sociais, os problemas, também, da psicologia educacional. Então, a presença de 
um psicólogo, de um assistente social vem somar, vem contribuir, com certeza, 
para o processo educacional brasileiro”.
Pela proposta, os sistemas de ensino, de saúde e de assistência social terão um 
ano depois da publicação da lei para cumprir as novas regras. O projeto ainda 
precisa ser votado na Comissão de Constituição e Justiça e no Plenário da 
Câmara.

e:\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\todos pela educacao 
2009-2013\boletim-2013-08-20.txt
************************************************************************
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
08 de agosto de 2013

CONGRESSO DISCUTIRÁ ARTICULAÇÃO ENTRE ÁREAS E IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PARA 
DESENVOLVIMENTO DO PAÍS
Especialistas de diferentes áreas do conhecimento analisarão contexto nacional

 
Congresso discutirá articulação entre áreas e importância da Educação para 
desenvolvimento do País
  Divulgação/Todos Pela Educação

Do Todos Pela Educação
A atuação das diferentes áreas no desenvolvimento social e econômico do Brasil e
seus impactos na Educação nas próximas décadas é um dos temas do “Congresso 
Educação: Agenda de Todos, Prioridade Nacional”, organizado pelo movimento Todos
Pela Educação, e que ocorre em Brasília nos dias 10 e 11 de setembro. A 
realização é uma parceria com o Conselho Nacional de Educação (CNE), a Education
Above All Foundation, Educate a Child, do Qatar, e o Instituto Natura. A 
Associação Cidade Escola Aprendiz, o Educar para Crescer e o Inspirare/Porvir 
são apoiadores do evento (para saber mais, leia abaixo ou clique aqui).
O debate ocorrerá na sessão 1 do evento – que terá quatro mesas. Nela, será 
promovida a reflexão sobre as oportunidades e desafios de desenvolvimento no 
Brasil para os próximos anos e, neste contexto, o papel da Educação para que o 
processo ocorra de modo sustentado.
Entre os debatedores, está Fernando Luiz Abrucio, professor e pesquisador da 
Fundação Getulio Vargas (FGV-SP) e consultor de governos no Brasil e de 
instituições internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). Para ele, 
especialista em administração pública, o congresso consolida o trabalho que o 
Todos Pela Educação vem desenvolvendo há anos e também traz a oportunidade de se
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fazer uma ponderação mais madura sobre a Educação no Brasil.
“A situação melhorou muito em relação, por exemplo, ao cenário que tínhamos há 
cinco anos. Discutir as boas ideias e os bons exemplos é importante exatamente 
por isso”, afirma Abrucio. “Neste contexto, o congresso é mais um passo neste 
caminho.”
Outro debatedor da mesma mesa, o economista e ecologista Sérgio Besserman 
Vianna, concorda. “Hoje finalmente existe um consenso de que a Educação é 
realmente um assunto importante para a sociedade. Mas ela é ainda mais 
importante do que esse consenso aponta. O Brasil ainda dá pouco valor ao 
conhecimento – por séculos, o povo não tinha acesso a ele”, explica Vianna, que 
também é presidente da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, professor do Departamento de Economia da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e membro do Conselho
Diretor da World Wide Found for Nature (WWF-Brasil).
“A Educação é fundamental para o indivíduo, para uma cidade, para um país 
crescer. Com ela, o cidadão vai participar da vida prática e ter acesso a 
oportunidades, e o País aumenta a sua produtividade e competitividade. É esse 
debate – o debate do acesso ao conhecimento – que devemos realizar”, afirma.
Momento 
Vianna acredita que o “2º Congresso Todos Pela Educação: Educação: Agenda de 
Todos, Prioridade Nacional” ocorre num momento propício, em que a população está
indo para as ruas para protestar em todo o País. “O congresso trará pautas mais 
focadas e pode discutir melhor a parceria entre as áreas, promovendo uma 
sinergia – o caminhar junto”, afirma. “Temos que aproveitá-lo como uma 
ferramenta eficiente de transformação. Estamos num momento em que a sociedade 
brasileira está ansiosa justamente para acelerar esse processo de 
transformação.”
Para Abrucio, essa “pressa” da população por melhorias nos serviços públicos – 
especialmente na Educação – faz parte do desenvolvimento social positivo que o 
País vem apresentando nas últimas décadas. “As pessoas melhoraram de vida e 
estão mais exigentes, mais críticas. Os direitos e os próprios serviços públicos
evoluíram. Existe uma perspectiva de ascensão social, com mais renda e mais 
acesso”, explica. “Nosso ponto de partida é baixo: precisamos investir no Ensino
Médio e na cobertura de Educação Infantil, que ainda é baixíssima. As 
manifestações são fruto de tudo isso.”
O evento
O Congresso Educação: Agenda de Todos, Prioridade Nacional” é o segundo 
congresso organizado pelo movimento – o primeiro ocorreu em 2011. Nessa edição, 
o evento está organizado em dois dias – 10 e 11 de setembro – e em quatro 
sessões. A ideia é discutir a articulação entre áreas (Educação, economia, 
demográfica, sociologia e ciência política, entre outras), setores (público, 
privado e social), entes federados (União, unidades da federação e municípios) e
poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) para o desenvolvimento de uma 
Educação de qualidade para o Brasil.
Para se inscrever, clique aqui.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
12 de agosto de 2013

SETORES PÚBLICO, PRIVADO E SOCIAL, ARTICULADOS PELA EDUCAÇÃO
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Tema será debatido em evento do Todos Pela Educação nos dias 10 e 11 de setembro

 
Setores público, privado e social, articulados pela Educação
  Divulgação/Todos Pela Educação

Do Todos Pela Educação
A sinergia entre os três setores – público, privado e sociedade civil organizada
– em prol da Educação pública brasileira será um dos grandes temas que o Todos 
Pela Educação pretende debater na segunda edição do seu congresso nos dias 10 e 
11 de setembro, em Brasília.
Com o tema “Sociedade civil e a melhoria da Educação: a articulação entre os 
setores público, privado e social”, a segunda sessão do “Congresso Educação: 
Agenda de Todos, Prioridade Nacional”, vai reunir profissionais e especialistas 
para debaterem a maneira com que cada setor está contribuindo para elevar a 
qualidade da Educação. As responsabilidades de cada um, tendo em vista uma 
sociedade mais justa, também será pauta da discussão. Ao todo, o congresso terá 
quatro sessões (leio mais abaixo).
Para os participantes da mesa, o tema é de extrema importância para o 
desenvolvimento do País. “A presença de integrantes dos diferentes setores 
permite discutir quais são as atribuições, as obrigações e os projetos de cada 
um, além da articulação que deve ser promovida entre eles, uma vez que a 
Educação é um problema de todos e uma solução para todos. Hoje é comum haver 
omissão por falta de articulação”, afirma Rodolfo Joaquim Pinto Da Luz, 
secretário Municipal de Educação de Florianópolis (SC), um dos representantes do
poder público que estará entre os debatedores. “A própria existência do Todos 
Pela Educação mostra o comprometimento dos setores da sociedade com a nossa 
Educação.”
A principal expectativa do gestor em relação ao congresso é que surjam boas 
propostas em meio ao debate. “Tenho certeza de que surgirão novas ideias e a 
oportunidade de articulá-las”, afirma Da Luz.
Para ele, os últimos meses que o Brasil viveu, em meio a protestos e 
manifestações populares, podem servir de combustível para o florescimento de 
novos projetos. “Está claro que a Educação é absolutamente reivindicada pela 
população. Também há uma demonstração de que se demanda por um serviço de melhor
qualidade. O momento é bom justamente porque as pessoas estão demonstrando tudo 
isso”, opina ele, que também é secretário de Comunicação da União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação (Undime) Nacional e Secretário de Finanças da 
Undime de Santa Catarina.
Já Tatiana Filgueiras, gerente de avaliação e inovação do Instituto Ayrton Senna
(IAS), pensa que o momento é privilegiado para uma discussão, em âmbito 
nacional, de como solucionar o problema da qualidade do ensino básico brasileiro
com pautas mais focadas.
“Países que investiram muito em Educação, como é o caso do Brasil, dão condições
para as pessoas começarem a se posicionar como cidadãs. As manifestações surgem 
assim – é um sinal de avanço”, afirma. “No entanto, agora que ‘o gigante 
acordou’, ele precisa focar no que vai fazer justamente para a indignação não 
deixar que ele se perca. É preciso dar passos em direção a uma Educação de 
qualidade.” O IAS é uma entidade da sociedade civil organizada que trabalha com 
articulação entre empresas e o poder público e está presente em 1.230 
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municípios.
Tatiana também acredita que o evento será um fórum privilegiado para discutir 
pautas “pós-2015 e pós-2022”. “Os objetivos do milênio da ONU (Organização das 
Nações Unidas) têm como data alvo 2015 e as metas do TPE, 2022. A discussão com 
os demais setores presentes vai ajudar a identificar quais serão as demandas que
enfrentaremos”, afirma.

O evento
O Congresso Educação: Agenda de Todos, Prioridade Nacional” é o segundo 
congresso organizado pelo movimento – o primeiro ocorreu em 2011. Nessa edição, 
o evento está organizado em dois dias – 10 e 11 de setembro – e em quatro 
sessões. A ideia é discutir a articulação entre áreas (Educação, economia, 
demografia, sociologia e ciência política, entre outras), setores (público, 
privado e social), entes federados (União, unidades da federação e municípios) e
poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) para o desenvolvimento de uma 
Educação de qualidade para o Brasil.
A realização é uma parceria com o Conselho Nacional de Educação (CNE), a 
Education Above All Foundation, Educate a Child, do Qatar, e o Instituto Natura.
A Associação Cidade Escola Aprendiz, o Educar para Crescer e o Inspirare/Porvir 
são apoiadores do evento.
Para se inscrever, clique aqui.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
20 de agosto de 2013

DIFERENÇA DE SALÁRIO MÉDIO DE PROFESSOR E ENGENHEIRO PODE CHEGAR A R$ 3.600
Levantamento do Todos Pela Educação revela abismos entre médias salariais

 
Diferença de salário médio de professor e engenheiro pode chegar a R$ 3.600
  João Bittar/MEC

Do Todos Pela Educação
A diferença entre as médias salariais de um professor de Educação Básica e um 
engenheiro chega a 3.683,50 reais. Já entre um docente e um profissional da área
de biológicas e da saúde, como um médico, a diferença é um pouco menor: 2.612,60
reais. Fazendo a comparação com os trabalhadores formados na área das ciências 
sociais e humanas, o valor cai um pouco mais, mas continua expressivo: 2.011,50 
reais.
Se a comparação for feita regionalmente, as discrepâncias podem ficar ainda 
maiores do que na média nacional. É o caso da Região Centro-Oeste, onde o 
salário médio de um profissional graduado na área de biológicas chega a ser 
4.646,80 reais a mais do que o dos professores, que é de 2151,10 reais.
Os dados são de um levantamento feito pela equipe técnica do Todos Pela Educação
com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram considerados apenas 
professores da Educação Básica com nível universitário.
No ano passado, uma pesquisa internacional mostrou que os docentes brasileiros 

Página 172



TODOS PELA EDUCACAO
que lecionam no Ensino Fundamental recebem um dos piores salários da categoria 
em todo o mundo. O estudo é de autoria da Organização das Nações Unidas (ONU), 
Banco Mundial e Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) (leia mais aqui). 
Valorizar os profissionais do magistério de todas as redes públicas de Educação 
Básica, equiparando seu rendimento médio ao de profissionais com escolaridade 
equivalente, é a Meta 17 do Plano Nacional de Educação (PNE), atualmente em 
tramitação no Senado (leia mais aqui).
Para Roberto Franklin Leão, presidente da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE), as diferenças são abissais. “Dados extremos 
como esses mostram a necessidade urgente de a Educação pública brasileira dar um
salto de qualidade. Com um salário baixo, não se atrai jovens para a profissão –
até aqueles que querem ser professores muitas vezes desistem e optam por 
carreiras mais rentáveis”, explica.
Para Leão, a lei do piso, sancionada em 2008 (leia o texto completo da lei 
aqui), foi um grande avanço, apesar de o valor ser considerado baixo (em 2013, é
de 1.567 reais) e de municípios e estados ainda não a cumprirem na íntegra. “A 
lei foi fruto de uma luta e é considerada um progresso, mas não podemos dizer 
que ela é cumprida em sua totalidade. Os governos precisam compreender que essa 
legislação é essencial para a Educação”, afirma.
Um plano de carreira sólido e claro e a diminuição de contratos temporários nas 
redes públicas de ensino, segundo ele, também são essenciais para que a 
profissão atraia mais candidatos. “O professor deve ter segurança para saber o 
que esperar do futuro. Além disso, os concursos públicos precisam ser uma 
realidade no País. Precisamos investir mais”, opina o dirigente.
A necessidade de mais investimentos na Educação e, por consequência, nas 
políticas salariais os professores, é quase consenso entre os especialistas. 
“Existe uma escassez de recursos para a área. Muitos municípios, que são muito 
pequenos, não conseguem nem aplicar na área a porcentagem do orçamento que a lei
manda”, lembra Maria Beatriz Luce, professora do Núcleo de Estudos de Política e
Gestão da Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Segundo
ela, uma carreira com um salário atraente e sólida diminuiria a quantidade de 
professores com mais de um contrato, em redes de natureza diferentes, para obter
uma renda mensal maior.
Conhecimento em baixa 
A falta de valorização do conhecimento na sociedade brasileira é outro motivo 
que colabora para que a figura do professor perca “valor moral”. “A imagem do 
professor como autoridade dentro de sala de aula vem se desfazendo – e não 
apenas no sentido de desvalorização monetária. O professor tem que se legitimar 
o tempo todo. O sistema não ajuda – ele deve vencer as batalhas sozinho”, afirma
Helena Coharik Chamlian, professora aposentada da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo (USP) e pesquisadora na área de formação e 
desenvolvimento profissional de professores. “Isso fica evidente quando olhamos 
para os protestos dos últimos meses. Só se vê manifestação pedindo a valorização
docente quando é uma manifestação sindical, só de professores, e não da 
sociedade.”
Processo
Especialista na história da profissão docente no Brasil, a professora e 
pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Rosario Genta 
Lugli, destaca que a desvalorização da profissão tem raízes históricas. “A 
reclamação sempre existiu. Pesquisando, não se encontra evidência de que, em 
algum momento da história, os professores estiveram satisfeitos com o salário – 
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muitos, inclusive, definiam-se como ‘mendigos de gravata’”, explica.
Segundo ela, é bastante difícil chegar a uma ideia de bom salário, uma vez que 
as demandas da profissão foram se alterando no decorrer dos anos. “São momentos 
sociais diferentes. Nos anos 1950, o professor primário bom era aquele que 
reprovava. Hoje, o bom é o professor que se atualiza e que, para isso, 
precisaria gastar com cursos e livros – mas o salário não dá. Os momentos mudam 
e as necessidades também. Além disso, o cálculo de quanto era um salário 
decente, que desse para enfrentar a vida de forma digna, em 1920, por exemplo, é
uma conta bastante complicada de se fazer”, afirma Rosario.
Leda Scheibe, professora da pós-graduação da Universidade do Oeste de Santa 
Catarina (Unoesc) e especialista em políticas de formação docente, destaca a 
feminilização da profissão como um dos fatores de desvalorização. “É uma questão
estrutural: a esmagadora maioria dos professores – cerca de 82% – é formada por 
mulheres e, como se sabe, por muito tempo se teve a ideia arcaica de que a 
mulher não precisa sustentar a família com o trabalho”, afirma. “Poucos homens 
procuram a profissão justamente por isso: paga-se muito pouco.”
Os já conhecidos problemas da formação docente no País, segundo ela, também 
contribuem com grande peso para que a profissão não seja valorizada. “A formação
é um dos grandes braços da valorização do professor e deveria ser mais forte, 
rigorosa, para influenciar também o salário. Hoje, normalmente quem procura os 
cursos de Pedagogia, tanto presencial como a distância, é quem não tem condições
de entrar em cursos de maior valorização salarial.”

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
16.09.2013 às 21h 24min
pedro barboza menezes filho
o interessante que o sindicato nacional dos professores, não pressionam o 
governo. tanto dinheiro sendo desviado pelos órgãos públicos e os professores 
nada. Se eu vc diretor nacional. paralisaria por tempo indeterminado e traria 
alunos e professores para as ruas. assim que muda uma nação. chega de inercia.
09.09.2013 às 09h 15min
Flávio de Carvalho Guerra
Talvez ainda não haja nenhum comentário pois a perplexidade e a descrença de que
possa haver alguma melhora é o que infelizmente vem dominando os trabalhadores 
em educação. Aproveito a notícia para enfatizar: "Sem comentários".
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
14 de agosto de 2013

PNE TEM METAS PARA A VALORIZAÇÃO DOCENTE
Plano dá prazo para equiparação salarial entre professores e outros 
profissionais

 
PNE tem metas para a valorização docente
  João Bittar/MEC
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Do Todos Pela Educação
Valorizar os profissionais do magistério de todas as redes públicas de Educação 
Básica, equiparando seu rendimento médio ao de profissionais com escolaridade 
equivalente. Essa é a Meta 17 do Plano Nacional de Educação (PNE), com prazo de 
seis anos para ser cumprida após a aprovação do plano. Em tramitação no 
Congresso há quase três anos, o PNE está agora no Senado Federal e tem previsão 
de ser votado em setembro.
Hoje, um professor de Educação Básica com Ensino Superior ganha, em média, 
1.707,50 reais, enquanto um profissional diplomado na área de exatas, por 
exemplo, ganha 5391,30 reais (leia mais aqui). Em 2012, uma pesquisa 
internacional mostrou que os docentes brasileiros do Ensino Fundamental estão 
entre os que têm pior remuneração no mundo. O estudo é da Organização das Nações
Unidas (ONU), Banco Mundial e Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) (saiba mais aqui). 
Para Maria Beatriz Luce, do Núcleo de Estudos de Política e Gestão da Educação 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS ), a meta esbarra em 
dificuldades econômicas. “A escassez de recursos disponíveis para a Educação 
precisa ser corrigida. É necessário discutir um arranjo federativo para certos 
casos”, afirma.
Segundo ela, o fato de muitos entes federados ainda não conseguirem cumprir a 
lei do piso nacional docente, sancionada em 2008, sinaliza um quadro complicado.
“A lei vem melhorando a situação, mas existem muitas dificuldades 
administrativas para o cumprimento. Alguns estados e municípios têm sérios 
problemas, especialmente aqueles com uma legislação mais tradicional e antiga”, 
lembra. “É o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, meu estado. O plano de 
carreira da rede estadual é de 1974 e muita coisa mudou desde então – o próprio 
direito à Educação mudou. No caso da lei gaúcha, o plano não valoriza a 
pós-graduação stricto sensu – apenas a especialização. Além disso, há um grave 
problema de caixa.”
Processo
Equiparar o salário docente ao de outros profissionais de mesma formação em um 
curto prazo é uma tarefa que enfrentará obstáculos, preveem especialistas. De 
acordo com Roberto Franklin Leão, presidente da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE), esse é um problema que vem se acumulando há 
anos. “É muito importante essa iniciativa da equiparação para solucionar o 
quadro. No entanto, sabemos que nada se resolve da noite para o dia”, afirma.
Além da meta de equiparação salarial – meta 17 –, o PNE ainda traz outras duas 
metas que tratam da questão docente. A meta 15 visa garantir, em regime de 
colaboração entre os entes federados, uma política nacional de formação dos 
profissionais da Educação que inclua formação inicial e formação continuada em 
nível superior de graduação e pós-graduação, gratuita e na área de atuação do 
docente. O prazo para cumprimento dessa meta é de um ano, a partir do início da 
vigência do plano.
Já a meta 16 visa formar, até o último ano de vigência do PNE, 50% dos 
professores que atuam na Educação Básica em curso de pós-graduação stricto ou 
lato sensu em suas áreas de atuação. A meta também garante acesso à formação 
continuada adequada às especificidades de cada sistema de ensino.
Por fim, a Meta 18 assegura, num prazo de até dois anos de vigência do plano, a 
criação de planos de carreira para os profissionais da Educação Básica e 
Superior pública. O piso nacional deve ser levado em conta.

<COMENTÁRIOS>

Página 175



TODOS PELA EDUCACAO
COMENTÁRIOS
26.08.2013 às 09h 06min
Ze Camilo Santos
Ninguém no mundo, até hoje, conseguiu alterar uma das leis mais antigas: a da 
oferta e da procura. Em nenhuma atividade, incluindo a educacional. Em países 
mais desenvolvidos, se os professores não são justamente pagos, partem para 
outras profissões e as escolas ficam sem mão de obra qualificada. O mercado, 
portanto, sempre se ajusta automaticamente pela lei da oferta e da procura. No 
Brasil, os custos das escolas são muito altos, se comparados com os de outros 
países, não sobrando muito para pagar outros custos e também para remunerar o 
capital investido. Como pode uma escola pequena, por exemplo, pagar 13 meses de 
salários, quando os professores trabalham apenas 10 meses por ano? Onde está a 
lógica do tal do "recesso" de início de ano combinado com férias em julho? E a 
grande carga de despesas com leis sociais e com pesados tributos que temos? E as
inadimplências dificílimas de executar por conta de leis restritivas? No Brasil,
despedir um professor ineficiente custa uma fortuna de multa de FGTS, etc., e 
quem paga a conta, indiretamente, são os professores eficientes que permanecem 
trabalhando. Os professores eficientes, evidentemente, merecem uma melhor 
remuneração, mas, para isto, os elevados custos de operação das escolas 
brasileiras devem ser reduzidos através de mudanças legislativas que nenhum 
político quer iniciar por razões meramente eleitoreiras.
21.08.2013 às 22h 19min
Kárita
A prioridade deve ser realmente corrigir aumentos salarias de esferas municipais
e estaduais que ainda não seguem o piso nacional, e, para que haja a aprovação 
do plano os profissionais devem continuar a pressionar para melhoras na 
valorização tanto monetária quanto estrutural.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
01 de agosto de 2013

IDHM EDUCAÇÃO DO BRASIL CRESCE 128% ENTRE 1991 E 2010
Segundo Pnud, cidades do País avançam, mas Educação ainda é entrave

 
IDHM Educação do Brasil cresce 128% entre 1991 e 2010
  João Bittar/MEC

Do Todos Pela Educação
Os municípios brasileiros registraram um grande avanço na área da Educação na 
última década. Entre os anos de 1991 e 2010, o País registrou um crescimento de 
128,3% no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) Educação, saltando 
de 0,279 para 0,637 nesse período. É o maior aumento em duas décadas e o motivo 
principal é o crescimento no fluxo escolar dos jovens, que foi de 156%. O Brasil
tem 5.565 municípios.
Os dados estão apresentados no Atlas do Desenvolvimento Humano Brasil 2013 e 
foram levantados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) 
em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) e a Fundação
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João Pinheiro (FJP). A base de informações é formada pelos censos Demográficos 
de 1991, 2000 e 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar dos números positivos, o relatório faz um alerta: apesar do avanço, a 
variável da Educação ainda é o componente do índice que mais serve de entrave 
para que as cidades se desenvolvam. O IDHM tem outras duas dimensões: 
longevidade e renda. Considerando o IDHM total, o Brasil também melhorou: o 
salto foi de 47,8% na década. O índice foi de muito baixo, com 0,493, para alto,
com 0,727 (a escala vai de zero a 1).
No Brasil, a longevidade, que é de 0,816, é o componente que mais eleva o IDHM. 
Vale lembrar que, entre 1991 e 2010, a expectativa de vida ao nascer aumentou 
9,2 no País (o equivalente a 14,2%).
Dados
O relatório do Pnud mostra alguns dados que contribuíram para o crescimento do 
IDHM Educação, que leva em conta a escolaridade da população adulta e o fluxo 
escolar dos jovens. Em 20 anos, o total de crianças de 5 e 6 anos que estavam 
matriculados aumentou de 37,7% para 91%. Já o número de adolescentes entre 11 e 
13 anos que estavam estudando no segundo ciclo do Ensino Fundamental, entre 1991
e 2010, passou de 36,8% para 84,9%. A quantidade de jovens entre 18 e 20 anos 
que completaram o Ensino Médio também acompanhou a tendência de crescimento 
geral, aumentando de 13% para 41%.
Os dados revelam que, no período que vai de 2000 a 2010, o índice de Educação de
65% das cidades cresceu acima da média nacional. Observando as regiões, vê-se 
que o Sul e o Sudeste apresentam mais da metade de seus municípios nas faixas de
alto e médio desenvolvimento humano relativo à Educação. Já quando se observa o 
País, a taxa das cidades que estão acima do índice médio nacional é de 23%.
A cidade de Águas de São Pedro (SP) conquistou o IDHM Educação mais alto do 
País, com 0,825. O município tem 100% das crianças de 5 e 6 anos na escola.
Em segundo e terceiro lugares vêm São Caetano do Sul (SP) e Santos (SP), com 
0,811 e 0,807, respectivamente. Já entre as unidades da federação, o Distrito 
Federal tem o maior índice Educação: 0,742. São Paulo (0,719) e Santa Catarina 
(0,697) vêm a seguir.
Para saber mais sobre os dados do IDHM, clique aqui.
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
13 de agosto de 2013

FORA DA LEI, 11 CAPITAIS NEGAM TEMPO LIVRE A PROFESSORES
Municípios ignoram exigência de horário para docente planejar aula. Prefeituras 
alegam falta de verbas; apenas Macapá ainda não paga o valor mínimo de R$ 1.567 
de salário-base

Fonte: Folha de S.Paulo (SP)

Cinco anos após ser aprovada no Congresso, a lei que fixa condições mínimas aos 
Professores de Escolas básicas públicas não é cumprida em 12 das 27 capitais. 
Uma delas não paga o piso salarial e as outras 11 não concedem jornada 
extraclasse mínima. A regra determina piso salarial de R$ 1.567 no Ensino 
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fundamental e médio (jornada de 40 horas semanais). Também exige que o Docente 
fique 1/3 do período fora das aulas, para preparação de atividades, por exemplo.
Levantamento da Folha com secretarias municipais de Educação aponta que em 11 
capitais o período extraclasse é inferior ao exigido (Belém, Campo Grande, 
Cuiabá, Florianópolis, Maceió, Manaus, Natal, Recife, Salvador, São Paulo e 
Vitória). 
Acesso à integra
O Grupo Folha não autoriza a publicação na íntegra do conteúdo produzido pelo 
jornal Folha de S.Paulo

Redes municipais dizem que vão se adequar à norma
As capitais que descumprem a lei do magistério dizem buscar a adequação, mas 
esbarram na falta de recursos.
Única capital que não paga o valor salarial mínimo, a Prefeitura de Macapá diz 
que o pagamento é compensado com gratificações, que podem aumentar "em até 
quatro vezes" o salário Docente.
Acesso à integra
O Grupo Folha não autoriza a publicação na íntegra do conteúdo produzido pelo 
jornal Folha de S.Paulo

Jornada afeta professor e aluno, diz docente
A baiana Ivone Anunciação Souza, 43, não se conforma. Ela trabalha na rede 
municipal de Salvador, que descumpre a lei dos professores e não lhe dá um terço
de sua jornada para preparar aulas ou corrigir provas.
Acesso à integra
O Grupo Folha não autoriza a publicação na íntegra do conteúdo produzido pelo 
jornal Folha de S.Paulo

Opinião: Da intenção à realidade, ainda há uma grande distância
Com a adoção de um piso salarial nacional para Professores de Educação básica, 
há cinco anos, a sociedade brasileira emitiu sinal inequívoco de que deseja pôr 
termo à progressiva proletarização dessa profissão decisiva para o 
desenvolvimento do país e de seus cidadãos. Da intenção à realidade, todavia, 
vai uma grande distância.
A boa notícia do levantamento realizado pela Folha está na razoável obediência à
norma salarial pelas redes municipais de Ensino nas capitais. Só em Macapá se 
observa descumprimento.
Acesso à integra
O Grupo Folha não autoriza a publicação na íntegra do conteúdo produzido pelo 
jornal Folha de S.Paulo

<COMENTÁRIOS>
COMENTÁRIOS
18.08.2013 às 13h 48min
ROBERTA
EM LIMOEIRO -PE O SALÁRIO É DE 1.024 PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA.
E AI QUE SER PROFESSOR LÁ? VERGONHAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
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15 de agosto de 2013

ESCOLAS DE SP TERÃO RECUPERAÇÃO NAS FÉRIAS E DEPENDÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL
Entre novidades anunciadas por Haddad para a rede municipal estão o retorno de 
exigências antigas, como provas bimestrais e mais possibilidades de repetência

Fonte: iG

Os alunos da rede municipal de ensino fundamental de São Paulo passarão a ter 
provas bimestrais obrigatórias, pelas quais receberão notas de zero a 10, e seus
pais vão receber boletins em casa com o seu desempenho a partir do próximo ano. 
Além disso, aqueles que não obtiverem resultado satisfatório nas avaliações 
terão que passar por recuperação no contraturno e até nas férias. Essas 
exigências, tradicionais nas escolas no passado, fazem parte de uma série de 
medidas integrantes do plano Mais Educação, apresentadas como novas pelo 
prefeito Fernando Haddad para melhorar a qualidade da rede escolar da cidade.
“O objetivo é aumentar a exposição de toda a cidade à educação”, afirmou o 
prefeito a jornalistas na quarta-feira.

Psicopedagogos atuarão nas escolas municipais de São Paulo
Na reorganização do ensino fundamental que Haddad anuncia nesta quinta-feira, a 
prefeitura vai alterar os ciclos e aumentar a possibilidade de repetência. 
Atualmente, os alunos podem ficar retidos apenas no 5º ano e no 9º ano. Na nova 
configuração, haverá três ciclos: de alfabetização (1º ao 3º ano), 
interdisciplinar (4º ao 6º ano) e autoral (7º ao 9º ano). Ao final do primeiro, 
segundo e na 7ª, 8ª e 9ª série do terceiro ciclo, aqueles que não aprenderam o 
mínimo que deveriam podem ser obrigados a repetir de ano.
“Com isso, você resgata alguns marcos para dar referências para o professor e o 
aluno daquilo que precisa ser compreendido e assimilado até aquele momento. E 
referências são importantes”, explica Haddad.
Mas o prefeito promete que várias ações serão implantadas para evitar que os 
alunos cheguem ao final dos ciclos sem terem aprendido o necessário. No primeiro
deles, o objetivo é garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 
8 anos de idade, meta estabelecida também pelo Ministério da Educação através do
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.
No segundo, o aluno passa a ter mais disciplinas, com um professor âncora até o 
sexto ano, não mais só até o quinto, e outros docentes que orientarão o 
desenvolvimento de projetos. Segundo Haddad, isso deve diluir o choque da 
mudança entre o universo do “único professor para o universo de vários 
professores”, que normalmente ocorre no quinto ano.
E finalmente, no último, o autoral, o aluno passa ater docentes especialistas 
para todas as disciplinas e terá a possibilidade de fazer dependência de algumas
delas, sem precisar passar pela repetência.
Embora o número de anos em que pode haver retenção tenha sido ampliado de dois 
para cinco, a prefeitura acredita que as novas exigências, como provas 
bimestrais com nota, lição de casa obrigatória e recuperação, tanto no 
contraturno como nas férias, farão com que menos alunos deixem de seguir o fluxo
escolar.
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Além de mudanças na organização curricular e de avaliação, o plano Mais Educação
inclui promessas de construção de creches , escolas de ensino infantil e 20 
novos CEUs (Centro de Educação Unificado), que também se transformarão em polos 
da Universidade Aberta do Brasil (UAB) para oferecer cursos de graduação, 
especialização e mestrado a distância para professores .
 
Haddad promete entregar 16 mil vagas de creche ainda este ano
O prefeito Fernando Haddad (PT) prometeu nesta quarta-feira, 14, criar 16 mil 
vagas de creches até o fim deste primeiro ano de mandato. O número representa 
12% das 127 mil crianças na fila, segundo balanço da Secretaria Municipal de 
Educação do mês de junho.
Durante a campanha, Haddad prometeu zerar o déficit de vagas na cidade. Para 
isso, aposta na rede conveniada. "Não conseguiremos zerar o déficit se não 
fizermos duas medidas: primeiro ampliar a rede própria e em segundo ampliando os
convênios também", disse. De acordo com ele, há hoje mais de mil entidades 
conveniadas.
Haddad afirma que é necessário, porém, forte fiscalização sobre a rede 
conveniada. "Existem boas instituições que vão receber apoio e aquelas que não 
estiverem cumprindo com as diretrizes da secretaria vamos descredenciar." Haddad
afirmou que as entidades que não se adequam são a minoria.
Para ampliar a rede própria, a Prefeitura esbarra na dificuldade de encontrar 
terrenos. "É isso que está emperrando a expansão mais acelerada do crescimento",
disse.
Até agora, a Prefeitura encaminhou ao Ministério da Educação a definição de 87 
áreas para a construção de unidades em parceria com o governo federal. A 
administração pretende construir 172 centros infantis em convênio com a União. 
Outras 72 serão feitas com dinheiro próprio ou em parceria com o governo do 
Estado , totalizando 243 .
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
15 de agosto de 2013

APROVADOS ROYALTIES PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO
Texto, que destina 50% do Fundo Social do pré-sal aos dois setores, vai à sanção

Fonte: Jornal da Câmara (DF)

O Plenário da Câmara concluiu ontem a votação do texto que direciona recursos 
dos royalties do petróleo para Educação e saúde. A matéria será enviada a 
sanção. A proposta direciona 75% dos royalties da exploração fora da camada do 
pré-sal para Educação, e 25% para a saúde.
No caso do Fundo Social do pré- -sal, o texto prevê que metade de todos os 
recursos, e não apenas dos rendimentos, irá para Educação até que sejam 
cumpridas as metas do Plano Nacional de Educação (PNE); e para saúde, conforme 
regulamentar o Executivo. Os deputados rejeitaram dois destaques do PMDB que 
pretendiam preservar o substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 323/07 e 
mantiveram o texto da Câmara, elaborado pelo deputado André Figueiredo (PDT-CE).
A votação foi viabilizada por um acordo de lideranças que prevê uma lei 
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posterior para diminuir o fluxo de dinheiro do fundo do pré-sal para esses 
setores no médio e longo prazos. A ideia é que, em um horizonte de tempo mais 
largo, os rendimentos obtidos pelo fundo sejam suficientes para cumprir a meta 
do PNE, que exige um investimento mínimo em Educação relacionado a percentual do
PIB; e para financiar a saúde.
Novo projeto - A aprovação só foi possível depois que os líderes partidários se 
comprometeram em analisar um novo projeto para discutir a aplicação dos recursos
do Fundo Social do pré-sal no longo prazo. Esse projeto ainda não tem data para 
ser enviado pelo governo ao Congresso. O líder do governo, Arlindo Chinaglia 
(PT-SP), disse que será formado um grupo de trabalho para discutir “de maneira 
científica” o futuro do fundo.
O dinheiro do fundo social do pré-sal foi o ponto de maior discórdia durante a 
tramitação do projeto: o governo queria aplicar apenas metade dos rendimentos do
fundo, enquanto os deputados defendiam a aplicação de metade do seu capital. O 
novo texto vai unir as duas propostas: no curto prazo, serão destinados às áreas
sociais metade do capital e, no longo prazo, a fatia será deslocada para os 
rendimentos. “Vamos começar usando o ativo do fundo social, durante um período, 
e queremos depois passar a utilizar o rendimento.
Para garantir recursos e, ao mesmo tempo, garantir o fundo soberano”, disse 
Chinaglia. Segundo ele, a aprovação da matéria foi uma conquista para a Educação
e a saúde. O relator do projeto, André Figueiredo (PDT-CE), elogiou o esforço de
negociação tanto do governo quanto de deputados da base governista. Para ele, 
isso se deveu a um mesmo objetivo, o de melhorar a Educação no Brasil. “Vamos 
usar uma riqueza finita que vai gerar uma riqueza infinita”, disse. Segundo o 
relator, a maior parte do volume de recursos previstos para Educação e saúde 
começará a nutrir o fundo daqui a cinco anos.
Participação - No caso da União, o texto aprovado prevê o uso de recursos dos 
contratos já existentes, contanto que os poços entrem em operação comercial após
3 de dezembro de 2012. Isso abrangerá vários contratos atuais de blocos de 
exploração que ainda não chegaram a essa fase, em que o poço começa a produção 
em escala comercial. Já as receitas de estados, do Distrito Federal e dos 
municípios serão direcionadas à Educação e à saúde se referentes a contratos 
assinados a partir de 3 de dezembro de 2012. Quanto a essas fontes, o texto 
destina 75% dos recursos à Educação, e 25% à saúde, segundo emenda do líder do 
DEM, Ronaldo Caiado (GO).
Despesas - O texto de André Figueiredo permite a estados e municípios o uso de 
recursos dos royalties em despesas de manutenção e desenvolvimento do Ensino, 
especialmente na Educação básica pública em tempo integral, inclusive para 
salários e outros tipos de remuneração dos profissionais do magistério em 
efetivo exercício na rede pública.
 
Recursos para novas escolas e pagamento de professores
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, disse que os recursos dos royalties 
do petróleo destinados pelo Congresso à Educação e à saúde poderão custear novas
Escolas, novos equipamentos e até mesmo o pagamento de pessoal. “Esse dinheiro 
pode ir para investimento, novas Escolas, equipamentos e para o pagamento de 
Professores, já que não se faz Educação sem pagar bem Professores”, disse.
Mercadante acompanhou a votação da proposta dos royalties em Plenário e lembrou 
que o Executivo já tentou sem sucesso, por duas vezes, vincular o dinheiro do 
petróleo à Educação.
A proposta fez parte do projeto derrotado de redistribuição dos royalties entre 
todos os estados e também foi objeto de uma medida provisória que caducou sem 
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votação. Já o projeto aprovado pela Câmara divide entre Educação e saúde os 
recursos dos royalties do petróleo e do fundo social do pré-sal.
A intenção do projeto aprovado é garantir que o dinheiro comece a chegar o 
quanto antes para Educação e saúde, com o uso do capital do fundo. 
Posteriormente, serão gastos apenas os rendimentos, quando o fundo começar a 
receber dinheiro da exploração do pré-sal e tiver grandes rendimentos. “Vamos 
combinar a urgência de ter mais dinheiro agora com a prudência de ter dinheiro 
para sempre”, explicou Mercadante.
Segundo o relator André Figueiredo, a aprovação garante cerca de R$ 2 bilhões em
2014, e R$ 4 bilhões em 2015. Ele acredita que o uso do capital do fundo deve 
prevalecer por, pelo menos, 15 anos. “Nos próximos 15 anos, será aplicado metade
do fundo social, que terá um capital mais significativo. Quando o fundo receber 
um grande volume de recursos e os rendimentos forem mais significativos, será 
possível se fazer o equilíbrio e destinar os rendimentos à Educação e à saúde”, 
disse.
Reunião com Dilma - Na avaliação de André Figueiredo, a reunião que os líderes 
da base tiveram na segunda- feira (12) com a presidente Dilma Rousseff para 
tratar dos royalties foi fundamental para a mudança de posição do governo. 
“Mostramos com números que o nosso projeto trazia mais dinheiro para a Educação 
no curto prazo”, explicou.
O líder do governo, Arlindo Chinaglia, também reconheceu que os números falaram 
mais alto. “Comparando uma tabela sobre o campo de Libra, a maior licitação da 
história do petróleo no Brasil, percebemos a razão no argumento de que o 
proposto pelo governo demoraria para levar dinheiro para saúde e Educação”, 
disse o deputado. 
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
05 de agosto de 2013

MUNICÍPIOS PEQUENOS REGISTRAM MAIORES AVANÇOS NO IDHM EDUCAÇÃO
Apesar do salto, as cidades ainda estão em níveis baixo ou muito baixo

Fonte: Agência Brasil

As três cidades com maior avanço no componente educação do Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 1991 a 2010 estão no Tocantins, 
Maranhão e Piauí. Os três municípios, Ribamar Fiquene (MA), Capitão Gervásio 
Oliveira (PI) e Monte Santo do Tocantins (TO) têm menos de 10 mil habitantes e 
30 escolas, entre rurais e urbanas. Em 20 anos, o componente educação cresceu 
mais de 5 mil vezes em dois casos e mais de 4 mil vezes em um caso. Saiu de 0,01
e passou para 0,527 na cidade maranhense; 0,464 na piauiense e 0,547 na 
tocantinense. Apesar do salto, ainda estão em níveis baixo ou muito baixo e 
estão entre os 45% piores resultados identificados no IDHM Educação.
O município Capitão Gervásio Oliveira não conseguiu cumprir nenhuma das metas 
para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) desde 2007. Pelos 
últimos dados disponíveis, em 2011, no 5º ano do ensino fundamental, o município
registrou Ideb de 3,3, da meta estipulada em 3,9. No 9º ano, o Ideb foi 3 (meta 
3,7). O Ideb brasileiro equivale a 5 nos anos iniciais e 4,1 nos anos finais do 
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ensino fundamental. O índice do Ministério da Educação (MEC) é calculado com 
base no desempenho e na aprovação dos alunos.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Capitão 
Gervásio de Oliveira registra cerca de 900 matrículas no ensino básico. Zenaide 
Lopes da Silva que é professor há 25 anos e diretor de uma unidade escolar do 
município diz que o grande problema é a falta de interesse dos estudantes. A 
escola tem 250 alunos, quase um terço das matrículas do município.
Pelos dados da Prova Brasil 2011 disponibilizados pelo portal QEdu: Aprendizado 
em Foco - uma parceria entre a Meritt e a Fundação Lemann, organização sem fins 
lucrativos voltada para educação – dos estudantes do 5º ano, 7% aprenderam o 
conteúdo de matemática adequado para o período e 21% o adequado em português. Os
cálculos são baseados em meta estabelecida pelo movimento Todos pela Educação.
"O acesso à escola melhorou muito. Mas o interesse dos alunos não. Há 20 anos o 
pessoal tinha mais interesse em aprender. Eu comecei a dar aula em uma turma 
multisseriada de 60 alunos. Alfabetizava a turma toda sozinho e eles queriam 
aprender. Hoje não é mais assim", diz Silva. O diretor aponta a falta de 
estrutura e material didático apropriado como fatores que levam a essa falta de 
vontade de estudar. Segundo ele, a escola está sem 50 livros para usar nas salas
de aula desde o começo do ano.
Dados do Censo Escolar de 2011, também disponibilizado pelo QEdu mostram que a 
escola dirigida por Silva não tem biblioteca, laboratório de informática, 
laboratório de ciências ou quadra de esportes. "A estrutura é péssima. Não temos
espaço para educação física, os professores ficam enrolando porque não tem 
espaço. As salas são pequenas e parecem um presídio, sabe? As janelas são muito 
altas e pequenas. Aqui faz muito calor, estamos no Semiárido, se tivesse um 
ar-condicionado os alunos iam ficar mais confortáveis", analisa o diretor.
Monte Santo do Tocantins tem nove escolas e 430 matrículas. A cidade é pequena –
a menor das três, com 2.085 habitantes. Ao contrário da cidade piauiense, pelos 
últimos dados disponíveis, em 2009, a cidade superou a meta do Ideb para o 
município e atingiu 3,9, da meta de 3,8 para o 5º ano do ensino fundamental e 
4,3 (meta 3,5) para o 9º ano.
Ao falar da escola das filhas, Sadreli Andrade diz com segurança: "É ótima". O 
que mudou em 20 anos foi a formação dos professores. Ela é coordenadora da 
escola José Benício Mariz, onde duas filhas estudam e uma terceira se formou. 
"Agora todos os professores têm graduação e formação específica, antes não era 
assim", diz.
Sandreli diz que sempre incentivou as filhas a estudar. Uma delas, recém-formada
no ensino médio decidiu que vai seguir a carreira da mãe e cursar pedagogia. "No
meu tempo a gente morava em fazenda e tinha que andar até a escola. Hoje, temos 
todas as facilidades. A mais velha está na faculdade em Paraíso [cidade a 63 
quilômetros de Palmas] e tem transporte escolar gratuito para ir às aulas".
Dados do Censo Escolar mostram que a escola não tem biblioteca, sala de leitura 
ou quadra de esporte. Apesar disso, a diretora, Maria de Lurdes Benício, diz que
a escola tem sim uma boa estrutura, que inclui laboratório de informática com 20
computadores e que isso ajuda os alunos a aprenderem. "A educação evoluiu muito,
eu leciono há 21 anos. Antes, tudo era tão difícil, não tínhamos acesso à 
tecnologia. Hoje, temos como pesquisar, como buscar informações na internet, não
precisamos contar só com os livros didáticos", diz. Os últimos dados disponíveis
mostram que, em 2007, 13% dos alunos tinham aprendizado em português adequado 
para o 9º ano do ensino fundamental.
Ribamar Fiquene teve a maior variação no IDHM Educação: aumento de 5.170 vezes. 
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Em relação ao Ideb, o município superou a meta do índice para 2011 no 5º ano – 
4,3 da meta de 3,7; e atingiu a meta de 3,7 para o 9º ano. Pelos dados do QEdu, 
baseados na Prova Brasil, em 2011, 17% dos alunos do 5º ano tinham aprendizado 
adequado em português. No 9º ano, a taxa caiu para 6% dos alunos. Já em 
matemática, 12% dos alunos do 5º ano e 1% dos alunos do 9º ano tinham o 
aprendizado aquedo ao período.
 
Tocantins, Maranhão e Piauí registram maior crescimento em Educação no IDHM em 
20 anos
Os estados do Tocantins, Maranhão e Piauí tiveram a maior variação no componente
educação do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 1991 a 2010. O 
Maranhão e o Piauí registraram variações de pouco mais de 78% e o Tocantins 
apresentou índice de 89% em 20 anos. Os três estados ocupavam as últimas 
posições do ranking nacional em 1991. Vinte anos depois, o Tocantins passou para
a 14ª posição, o Piauí subiu uma - para a 25ª - e o Maranhão, que estava em 
último lugar, passou para o 19º. O índice da educação, que era classificado como
muito baixo nos três casos, subiu para médio.
O IDHM foi divulgado na semana passada no Atlas do Desenvolvimento Humano Brasil
2013, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. No 
Brasil, a área da educação teve o maior crescimento relativo, com 129% no 
período de 1991 a 2010.
O Tocantins passou de um IDHM Educação de 0,369 em 1991 para 0,699 em 2010. 
Entre os itens que compõem o indicador, a taxa de analfabetismo dos jovens de 15
anos ou mais ainda está abaixo da taxa brasileira, mas passou de 30,12% para 
13,09% - no Brasil, a taxa de 2010 é 9,61%. Quanto à escolaridade, a expectativa
de anos de estudo passou de 6,36 para 9,8, superando a expectativa brasileira de
2010, de 9,54. O atendimento também melhorou e superou a taxa brasileira de 
93,19%. Se em 1991, 65,77% das crianças e jovens tocantinenses de 6 a 17 anos 
estavam na escola, em 2010 a taxa subiu para 93,86%.
No Piauí, a taxa brasileira de atendimento também foi superada em 2010 - 94,45% 
das crianças e jovens de 6 a 17 anos estavam na escola, enquanto em 1991 as 
redes de ensino atendiam a 62,91%. A expectativa de anos de estudo no estado 
passou de 5,89 para 9,23 anos - abaixo da nacional. A taxa de analfabetismo dos 
jovens de 15 anos ou mais ficou acima da brasileira. Em 1991, 40,46% não sabiam 
ler ou escrever, em 2010 eram 22,92%. O IDHM Educação do estado passou de 0,362 
para 0,646.
No Maranhão, o IDHM Educação passou de 0,357 para 0,639. A taxa de atendimento 
de 6 a 17 anos passou de 59,38% para 93,01%, ainda abaixo da brasileira. A 
expectativa de anos de estudo também ficou pouco abaixo da nacional em 2010, 
atingindo 9,26 anos, mas apresentou aumento em relação à expectativa de 6,29 
anos de estudo em 1991. Há 22 anos, a taxa de analfabetismo no estado era 40,68.
Vinte anos depois, 20,87% não sabem ler ou escrever.
"Nesses últimos 20 anos, a educação é responsável por 71% da melhora do IDHM do 
Brasil", disse na última semana o ministro da Educação, Aloizio Mercadante. Ele 
reconheceu que a evolução não significa que todos os municípios tenham atingido 
um patamar satisfatório e lembrou que esses municípios precisam de apoio. "Esses
municípios precisam de reforço, acompanhamento e apoio".
Segundo a diretora executiva do movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz, os
dados mostram que o primeiro passo para a conquista do direito a uma educação de
qualidade está sendo dado no Brasil. "O que a gente viu foi que nos último 20 
anos o país avançou bastante, justamente no [estado e município] que estava 
atrás. Quanto mais atrás, maior o potencial de avanço", explica.
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Ela aponta, no entanto, que a dificuldade do Brasil está em avançar na qualidade
da educação, o que não é mostrado em índices como o IDHM. "Não basta a 
matrícula, tem que garantir qualidade. Nesse passo, que significa uma 
efetividade total, é que temos tido mais dificuldade em avançar". De acordo com 
o relatório De Olho nas Metas, produzido pelo movimento, o aprendizado é 
comprometido conforme o aluno avança.
Nos três estados, a meta de aprendizado em português e matemática não é cumprida
no terceiro ano do ensino médio, etapa com o maior gargalo na educação 
brasileira. A exceção é apenas em português no Maranhão, onde 15,3% dos 
estudantes têm o aprendizado adequado, e no Tocantins, em que 20,2% estão de 
acordo com o período.
A meta do Todos pela Educação não é oficial, é calculada para que em 2022, ano 
do bicentenário da independência, o país assegure a todas as crianças e jovens o
direito à educação básica de qualidade. Para isso, 70% ou mais dos alunos devem 
ter aprendido o que é adequado para a série. Pelo Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) do Ministério da Educação, calculado pelo desempenho e 
pelo fluxo escolar, os três estados superaram a meta para o período. 
-------------------------------------------------------------------------------
NOTÍCIAS
 
02 de agosto de 2013

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA PODERÁ SER OBRIGATÓRIA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA
Proposta consta do Projeto de Lei do Senado (PLS) 284/2012

Fonte: Agência Senado

A realização de uma residência pedagógica, semelhante à residência médica 
oferecida aos estudantes de Medicina, pode tornar-se obrigatória para formação 
dos professores de educação básica. A proposta consta do Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 284/2012, que deve ser votado pelos senadores da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte (CE) na reunião desta terça-feira (6), às 11h.
De autoria do senador Blairo Maggi (PR-MT), o projeto acrescenta um parágrafo ao
artigo 65 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), 
com objetivo de melhorar a qualificação dos professores da educação infantil e 
dos anos iniciais do ensino fundamental. A residência pedagógica funcionaria nos
mesmos moldes da médica: uma etapa posterior à formação inicial, com duração 
mínima de 800 horas e bolsa de estudos.
Para justificar a medida, Blairo Maggi argumentou que parte da dificuldade de 
alfabetização das crianças brasileiras com até oito anos de idade se deve às 
condições estruturais na formação dos professores. Dentre elas, o senador 
destacou o aumento de instituições de ensino de qualidade discutível.
A matéria, que será apreciada em caráter terminativo pela comissão, teve voto 
favorável do relator, senador Ivo Cassol (PP-RO). Cassol reconhece a má formação
dos professores brasileiros, comprovada pelos sucessivos resultados 
insatisfatórios dos exames de avaliação de ensino. Para ele, a qualificação e a 
adequada formação dos docentes constituem “pré-requisito” para o sucesso 
profissional no magistério, assim como para a obtenção de resultados acadêmicos 
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relevantes pelos estudantes.
O relator lembra ainda que profissionais da área se mostraram entusiasmados com 
a residência pedagógica, durante audiência pública promovida pela Comissão 
Educação em 2009, para debater a ideia – proposta anteriormente pelo ex-senador 
Marco Maciel.

e:\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\todos pela educacao 2009-2013\dicas.txt
************************************************************************
DICAS
 
 TODOS NA ESCOLA
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 91,9% das 
crianças e jovens brasileiros de 4 a 17 anos estavam na escola em 2009, mas 
ainda temos mais de 3 milhões crianças nessa faixa etária fora das salas de 
aula. Por isso, se você souber de alguma criança e adolescente que não frequenta
a escola, faça a sua parte. Converse com os pais ou leve o caso ao conselho 
tutelar mais próximo e ajude garantir o direito de aprender de cada um de nossos
meninos e meninas.
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País.
 
 CONSELHO ESCOLAR
Toda escola tem, ou deveria ter, um Conselho Escolar. Dele participam o diretor,
professores, pais, alunos e outras pessoas da comunidade. A função do Conselho é
acompanhar a vida da escola e dos alunos, fiscalizar as contas, cuidar para que 
os alunos aprendam e não abandonem os estudos. Descubra se na escola do seu 
filho tem Conselho Escolar e participe.
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País.
 
 PARCERIA ENTRE PAIS E PROFESSORES
Você que é pai ou mãe, que tal ir à escola conversar com o professor? Saber se o
seu filho está aprendendo, se ele presta atenção na aula, se tem alguma 
dificuldade para acompanhar as matérias, se ele respeita e é respeitado pelos 
professores, pelos funcionários e pelos próprios colegas. Que tal ir lá conferir
se a escola está bem equipada, se tem biblioteca, se tem livros suficientes, se 
o laboratório funciona bem e se a qualidade da merenda é boa? Quando o assunto é
Educação, pais e professores têm que dar as mãos e jogar juntos, ou quem perde 
são as nossas crianças e jovens. São atitudes simples assim que vão ajudar a 
melhorar muito a qualidade da Educação.
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País.
 
 VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR
Professor é um dos principais profissionais que existem. O sucesso da maioria 
dos outros profissionais depende dos professores. Quanto melhor o professor, 
melhor a aprendizagem dos alunos que ele ajudará a formar. E o que é um bom 
professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender 
e se esforça para que eles aprendam a cada dia uma coisa nova, que prepara as 
aulas com antecedência, e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é 
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aquele que tem disposição, calma e paciência, que dá atenção e que é próximo dos
alunos. Os professores merecem ser valorizados, merecem ser respeitados. 
Respeite o professor, pois ele é muito importante para o futuro de todos os 
brasileiros, fazendo do Brasil um país com mais oportunidades e menos 
desigualdade.
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País.
 
 PARTICIPAÇÃO NA VIDA ESCOLAR
Uma dica para você que é pai ou mãe: além de ajudar e estimular seu filho em 
casa, você pode e deve participar do dia a dia da escola, conhecer o calendário 
escolar, saber o que seu filho deve aprender durante este ano letivo e também o 
que deve aprender durante as férias. Afinal, não basta mandar a criança para a 
escola, é fundamental saber se ela está aprendendo o que está sendo ensinado. 
Participe diariamente da vida escolar do seu filho.
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País.
 
 DIREITO A ENSINO DE QUALIDADE
Você que é pai ou mãe tem o direito de cobrar um ensino de qualidade para seus 
filhos. Ou seja, professores qualificados e comprometidos em fazer as crianças 
aprenderem de fato, escolas bem cuidadas, instalações seguras, laboratório de 
ciências, biblioteca, equipamentos de informática. Por isso, é importante que 
você participe das reuniões com os professores e a direção da escola. Faça a sua
parte.
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País.
 
 EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Infantil é a primeira etapa da vida escolar das crianças, é a porta 
de entrada para o mundo do aprendizado, é a base que vai ajudar o aluno a 
crescer, aprender e se desenvolver. Uma base sólida é o primeiro passo para o 
sucesso escolar. Mas nem a creche nem a pré-escola substituem o papel da família
na Educação dos filhos. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, incentivar 
e acompanhar de perto o dia-a-dia escolar são tarefas dos pais. Participar, 
desde os primeiros dias, da vida escolar da criança é muito importante para que 
ela cresça segura e aprenda cada vez mais.
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País.
 
 ESCOLA E COMUNIDADE
A escola pública, como o próprio nome diz, é pública, ou seja, é sua. Você que é
pai ou mãe, participe da escola dos seus filhos! Vá às reuniões, dê sua opinião,
converse com os professores, participe das decisões que mexem com a vida dos 
seus filhos: material escolar, melhorias na infra-estrutura, mudanças nas aulas,
qualidade da merenda. Quando escola e comunidade trabalham juntas, quem ganha é 
o aluno!
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País.
 
 ESCOLA PÚBLICA É DE TODOS
Escola pública significa que ela é de todos e de cada um de nós. E já que ela é 
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sua, participe! Uma boa escola é aquela que tem apoio e a participação da 
comunidade: ajude a promover eventos de esportes, música, teatro, cinema, dança,
artes na escola, e incentive outras pessoas da comunidade a fazerem o mesmo. 
Escola pública é para ficar aberta para a comunidade, não fechada.
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País.
 
 EDUCAÇÃO É RESPONSABILIDADE DE TODOS
Muita gente tem o costume de culpar o professor por tudo. O ensino está ruim: a 
culpa é do professor. O filho foi reprovado: a culpa é do professor. A escola 
está mal conservada: a culpa é do professor. Mas não é bem assim. O professor é 
fundamental na Educação das nossas crianças e jovens, mas ele não é o único 
responsável. Os pais têm que participar da vida escolar dos filhos, cobrar 
dedicação nos estudos, não deixar que faltem às aulas. O governo deve investir 
em Educação de qualidade, na capacitação dos professores e cuidar de nossas 
escolas. Ou seja, Educação é responsabilidade de todos e não só do professor. Só
assim o Brasil e a Educação vão melhorar juntos.
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País.
 
 DIREITO DE APRENDER
Você sabia que seu filho tem direito a, no mínimo, 4 horas de aula por dia? E 
que é obrigação da escola garantir a presença de professores nas salas de aula e
atividades todos os dias? E mais: professor bom é o que ensina, que apóia e 
incentiva seu filho a aprender! Por isso, cobre da escola, dos professores e dos
diretores uma Educação de qualidade para seus filhos. E se isso não funcionar, 
procure a Secretaria de Educação de sua cidade e faça valer os seus direitos.
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País.
 
 MAIS ESCOLAS BOAS
Escola boa é aquela em que o aluno aprende. Escola boa é aquela em que o 
professor não falta. Precisamos cobrar qualidade na Educação e não só quantidade
de escolas. Não basta o aluno estar na escola, precisa estar aprendendo Língua 
Portuguesa, Matemática, Geografia, História. Ler um livro e entender o que está 
lendo.É a qualidade da Educação oferecida pelas escolas que vai mudar para 
melhor ou pior o futuro de cada uma das crianças e jovens do nosso Brasil.
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País.
 
 LEITURA
Uma ótima maneira de ajudar a alfabetização dos filhos é incentivar a leitura. 
Quanto mais a criança convive com os livros, mais ela gosta de ler, mais 
palavras ela aprende e melhor se sai na escola. Desde cedo, conte histórias, 
leia com seus filhos e peça que eles leiam para você. Pode ser um livro, um 
jornal, uma revista, o importante é ler, quanto mais, melhor. A leitura é uma 
maneira gostosa e divertida de aprender.
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País.
 
 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO
Para garantir Educação de qualidade precisamos de todas as crianças na escola, 
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sendo alfabetizadas até os 8 anos, aprendendo o que é adequado a cada série e 
concluindo o Ensino Médio até os 19 anos. E para isso as verbas destinadas à 
Educação devem ser ampliadas e muito bem administradas. Os Secretários de 
Educação são os principais responsáveis pela boa gestão e pela qualidade da 
Educação. Fique de olho, acompanhe o trabalho deles e cobre resultados.
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País.
 
 LEITURA NAS FÉRIAS
Educação é um tema que deve fazer parte do dia-a-dia dos seus filhos sempre. 
Aproveite quando eles estão de férias e incentive a leitura. Vá com eles a uma 
biblioteca ou a uma livraria, mostre as estantes infantis e deixe que escolham 
um livro. Em casa, aproveite para ler livros para os menores ou para orientar a 
leitura dos maiores e explique, se eles não entenderem bem a história.
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País.
 
 PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES
Eu, você, todos podemos e devemos contribuir para a melhoria da Educação de 
nossas crianças e jovens. Existem diversas maneiras simples de você que é pai ou
mãe apoiar e participar da vida escolar de seus filhos. Você pode ajudar a 
promover eventos de esportes, música, teatro, cinema, dança, artes na escola, 
além de incentivar outros pais e mães ou outras pessoas da comunidade a fazerem 
o mesmo.
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País
 
 TEMPO PARA EDUCAÇÃO
A vida da gente anda sempre corrida, não dá tempo para nada. Mas para uma coisa 
você que é pai ou mãe precisa arranjar um tempinho: acompanhar a Educação dos 
seus filhos. Sempre que possível, vá às reuniões, converse com os professores, 
dê a sua opinião sobre as melhorias na escola, na qualidade da merenda. Quando 
escola e comunidade trabalham juntas, quem ganha é o aluno.
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País.
 
 DIREITO A TRANSPORTE
Para quem mora na zona rural ou numa localidade que não tem escola, é obrigação 
do governo oferecer aos alunos transporte para a escola mais próxima. Ninguém 
deve desistir de estudar porque não há escolas no local onde mora. Ninguém deve 
abrir mão do direito de aprender. Ter transporte e Educação de qualidade não são
favores, são direitos de todos.
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um país.
 
 DINHEIRO BEM USADO NA EDUCAÇÃO
Você sabe quanto da verba do seu município vai para a Educação? Deve ser, no 
mínimo, 25%. É o município – portanto o prefeito - que decide como usar esse 
dinheiro. E a gente precisa ficar de olho porque a verba precisa ser usada para 
melhorar a qualidade da Educação, para que as crianças aprendam. Para garantir 
que as crianças não estejam apenas indo à escola, mas aprendendo de verdade. Uma
criança aprendendo sabe ler, escrever, entender o que está lendo, sabe fazer 
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contas de somar, diminuir, dividir e multiplicar. Porque se a criança não 
aprende desde cedo essas coisas tão simples e tão importantes, lá na frente vai 
ter muitas dificuldades nos estudos. Por isso, acompanhe pela mídia ou pela 
Secretaria de Educação da sua cidade o que é feito com o dinheiro destinado à 
Educação!
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País.
 
 COBRANDO AS PROMESSAS DOS GOVERNANTES
Quando passam as eleições, você se lembra o que o seu candidato disse que ia 
fazer pela Educação? Geralmente esquecemos de acompanhar e de cobrar as 
promessas. E não deve ser assim, os governantes, os deputados e vereadores foram
eleitos por nós, são nossos representantes, e devem fazer o que é melhor para 
todos nós. Precisamos cobrar, ver o que não foi feito e que precisa ser feito. 
Nossas crianças e jovens precisam de uma Educação de qualidade. Da próxima vez 
que for decidir em quem votar, pense nisso.
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País.
 
 CRECHE E PRÉ-ESCOLA
Nem todo mundo sabe, mas toda criança de 0 a 5 anos tem direito a uma vaga na 
creche ou na pré-escola. A prefeitura tem obrigação de oferecer vagas a todas as
crianças que precisarem, e não é qualquer creche ou pré-escola, tem que ter 
qualidade. Uma boa Educação infantil é muito importante na vida escolar das 
crianças. Por isso, você que é pai, você que é mãe e tem filhos pequenos, exija 
o direito deles a uma Educação Infantil de qualidade. Educação não é favor 
nenhum, é direito!
Eu, Você, Todos pela Educação.
Educação muda um País.
 
COMENTÁRIOS
14.01.2012 às 14h 42min
maribel rodrigues
Somos educadores, aqueles que um dia seguraram e segurarão com todo o carinho na
mão de pessoas que são e serão muito importantes na sociedade brasileira.Temos o
magistério como missão,e não desistimos dela facilmente.Infelizmente uma das 
profissões mais mal pagas do país e mais desvalorizada. Pois de todos os alunos 
que passam por nós, vendo o nossa luta de sobrevivência acabam desistindo de ser
um professor.Maribel Rodrigues São Leopoldo RS 25 anos de docência.
15.12.2011 às 20h 11min
Misael Rodrigues de Lima Júnior
Precisamos contaminar todas as redes sociais, como um vírus que se espalha por 
todo o planeta, para que as pessoas entendam que a educação é caminho de um 
futuro promissor, que as familias se juntem as escolas, aos professores por uma 
educação de qualidade. E que nos professores não sejamos motivos de piada diante
da sociedade e dos governos, precisamos de seres cada vez mais evoluidos que 
acreditem que a educação é o futuro de uma nação.

e:\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\todos pela educacao 
2009-2013\forma-de-atuacao.txt
************************************************************************
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FORMA DE ATUAÇÃO
 
O Todos Pela Educação conta com três áreas, que funcionam de maneira interligada
e complementar, baseadas no conteúdo das 5 Metas e das 5 Bandeiras:
 
A Área Técnica produz conhecimento e promove o monitoramento das Metas e de 
políticas educacionais. Os dados e informações educacionais são o pilar para as 
iniciativas da Área de Comunicação e Mobilização que tem como propósito fomentar
no país a demanda social por Educação de qualidade. A sensibilização da 
sociedade, por sua vez, colabora para criar um ambiente mais propício ao 
trabalho da Área de Articulação e Relações Institucionais, responsável por 
conectar poder público, organizações da sociedade civil e iniciativa privada em 
ações que tenham impacto positivo na qualidade da Educação.
 
Área Técnica
Sua principal responsabilidade é contribuir com a quantidade e a qualidade das 
informações sobre Educação por meio de geração de conhecimento. Essa área conta 
com a assessoria da Comissão Técnica, formada por pesquisadores da área com 
experiência acadêmica e/ou em gestão de Educação. 
 
Acompanha periodicamente as 5 Metas e as 5 Bandeiras e, anualmente, elabora e 
divulga o relatório De Olho nas Metas, que mensura e analisa o esforço do 
Brasil, dos estados e dos municípios  para que as Metas sejam cumpridas. As 
informações desses relatórios e outros dados estatísticos relevantes sobre a 
Educação Básica brasileira são disponibilizados neste site, na seção Educação no
Brasil,e a última edição do relatório pode ser acessada aqui.
 
A área técnica também identifica e promove Pesquisas e Estudos necessários para 
o aperfeiçoamento dos diagnósticos e das políticas públicas, por meio de 
parcerias com diversas organizações, tais como: Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), Confederação Nacional da Industria (CNI), Fundação 
Cesgranrio, Fundação Getúlio Vargas (SP e RJ), Fundação Itaú Social, Fundação 
Santillana, Fundação SM, Fundação Victor Civita, IBGE, IBMEC-SP/Insper, Ibope, 
Inep, Instituto Gerdau, Instituto Natura, Instituto Paulo Montenegro, Instituto 
Unibanco, Itaú BBA e HSBC.
 
Área de Comunicação e Mobilização
Com o propósito de fomentar no país a demanda social por Educação, essa área 
possui três objetivos: disseminar informações sobre Educação, divulgar 
conhecimento gerado pelo movimento e mobilizar a sociedade brasileira pela 
melhora da qualidade da Educação Básica.
 
Para fazer com que a mensagem do Todos Pela Educação atinja a população, a área 
relaciona-se permanentemente com veículos de comunicação e profissionais de 
mídia. Para tanto:
 
•  promove o Educação em Pauta, encontros periódicos entre especialistas e 
jornalistas sobre temas ligados a Educação para auxiliar e incentivar a 
cobertura jornalística da área;
 
•  elabora e envia quinzenalmente o Boletim do Todos Pela Educação, com matérias
e sugestões de pautas geradas pelo próprio movimento (cadastre-se e faça parte 
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de nosso mailing);
 
•  envia o Boletim Notícias do Dia, clipping diário com notícias sobre Educação 
Básica publicadas pelos principais veículos de comunicação do país (cadastre-se 
e faça parte de nosso mailing); 
 
•  distribui mensalmente o kit de conteúdo editorial gravado do projeto No Ar: 
Todos Pela Educação para cerca de 2,5 mil radialistas do Brasil, apoiando uma 
rede de radialistas comprometidos com a Educação (saiba mais sobre o projeto 
aqui);
 
•  mantém parceria permanente com agências e diversos veículos de comunicação de
todo o país para divulgar campanhas publicitárias focadas no tema de Educação de
qualidade para todos. Conheça mais nossas campanhas aqui; 
 
•  mantém sempre atualizado o site institucional e as redes sociais (Facebook, 
Twitter, Youtube) para difundir informações e mobilizar a sociedade pela melhora
da Educação Básica.
 
Área de Articulação e Relações Institucionais
Promove as grupos de trabalho sobre importantes temas da Educação, formando uma 
rede de parceiros da iniciativa privada, do poder público e da sociedade civil 
organizada comprometidos com o cumprimento das 5 Metas.
 
É responsável também pela promoção do alinhamento, em torno das Metas e 
Bandeiras, das ações, projetos e programas dos poderes executivo, legislativo e 
do sistema de justiça, bem como do investimento social privado, para que os 
resultados positivos possam ser acelerados. 

e:\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\todos pela educacao 
2009-2013\mobilizacao-sobre a mobilizacao.txt
************************************************************************
SOBRE A MOBILIZAÇÃO
 
 
O Todos Pela Educação entende que só com o envolvimento e a participação de 
diversos segmentos da sociedade, engajados e alinhados com as diretrizes das 
políticas públicas educacionais, poderemos encontrar as melhores soluções e as 
efetivas condições para a melhora da qualidade da Educação Básica no Brasil.
A mobilização, o envolvimento e o compromisso de toda a sociedade são condições 
fundamentais para que possamos promover o salto educacional de que tanto 
precisamos.
Para ajudar nessa mobilização, o movimento compartilha nesta seção informações 
sobre o modo como cada um pode fazer a sua parte e materiais que podem ser 
disseminados, ajudando a informar a sociedade sobre os desafios da Educação de 
qualidade e sua importância para o exercício pleno da cidadania.
A Educação precisa de todos nós. Todos Pela Educação!

 COMENTÁRIOS
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03.09.2013 às 07h 54min
NILTON SANTANA
O processo de Mobilização Social é uma ferramenta extremamente importante para a
criação dos laços de afetividade, interação com a comunidade principalmente nas 
escolas. No Dia 06 de setembro de 2013 (Sexta - feira) em comemoração ao dia 07 
de Setembro estaremos realizando o desfile cívico com a participação das escolas
públicas e privadas no Projeto "Cidadania, Civismo, Patriotismo" das 08h00min às
11h00min no Bairro São Paulo, Região Metropolitana de Belo Horizonte - MG com o 
objetivo de conscientizar, informar, preparar os alunos sobre a sua importância 
como cidadãos na valorização e no respeito aos valores civis, morais, éticos, 
culturais e constitutivos do processo de Cidadania e Civilidade, em todas as 
suas dimensões.
22.04.2013 às 17h 12min
Edesio Reichert
Em virtude do trabalho de divulgação do livro PROFESSOR NÃO É EDUCADOR, 
compreendi de vez, por que somos o país do ANALFABETISMO FUNCIONAL. O volume do 
currículo do ensino fundamental de 1º ao 5º ano, é de assustar qualquer um. 
Impossível de cumprir e professoras ficam quase loucas. Qualquer mudança que se 
pensa em termos de sociedade, recai sobre a escola, especialmente sobre as 
crianças. Meio ambiente, segurança, trânsito, saúde, igualdade racial, sexual, 
etc, etc, etc. Querem ensinar tudo e quase não ensinam nada do que é essencial.

E qual é o FOCO ESSENCIAL no ensino fundamental? LER BEM(ler e entender), 
ESCREVER BEM, SABER O BÁSICO EM MATEMÁTICA, mas pra atingir estes objetivos, o 
tempo fica curto demais, e se faz o ?possível?. 

Olha o absurdo presente no currículo: a história pessoal da criança, é 
trabalhada do primeiro ao quinto ano, sob o argumento de ser ?mais aprofundado? 
a cada ano. 

Pedagogas e especialistas em ensino: ENXUGAR, REDUZIR, RETIRAR do currículo, 
tudo aquilo que atrapalha atingir os objetivos até o 5º ano. O FOCO ESSENCIAL, 
não pode ser abandonado, em HIPÓTESE NENHHUMA, INEGOCIÁVEL. Impedir que uma 
criança aprenda a ler bem, é quase o mesmo que cometer um aborto: este impede a 
vida e aquele, dificulta o desenvolvimento cultural, intelectual e profissional.

E pra finalizar: CORRUPÇÃO E IMPUNIDADE, DIMINUEM NA MEDIDA EM QUE AUMENTA O 
NÚMERO DE CIDADÃOS CULTOS E DESENVOLVIDOS.

Edésio Reichert

edesio@fial.com.br

e:\miriam\uerj pesquisa\pesquisa web\todos pela educacao 
2009-2013\quem-somos-institucional.txt
************************************************************************
INSTITUCIONAL

[VÍDEO]
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“Contribuir para a efetivação do direito de todas as crianças e jovens à 
Educação Básica de qualidade até 2022” 
Missão do Todos Pela Educação
Fundado em 2006, o Todos Pela Educação é um movimento da sociedade civil 
brasileira que tem a missão de contribuir para que até 2022, ano do bicentenário
da Independência do Brasil, o país assegure a todas as crianças e jovens o 
direito a Educação Básica de qualidade. 
Apartidário e plural, congrega representantes de diferentes setores da 
sociedade, como gestores públicos, educadores, pais, alunos, pesquisadores, 
profissionais de imprensa, empresários e todas as pessoas ou organizações 
sociais que são comprometidas com a garantia do direito a uma Educação de 
qualidade.
 
O Todos Pela Educação é uma instituição que atua como produtora de conhecimento,
fomentadora e mobilizadora. Os objetivos do movimento são propiciar as condições
de acesso, de alfabetização e de sucesso escolar, a ampliação de recursos 
investidos na Educação Básica e a melhora da gestão desses recursos. Esses 
objetivos foram traduzidos em 5 Metas.
 
Claras, mensuráveis e factíveis, as 5 Metas devem ser cumpridas até 2022 e 
funcionam como marco para que os brasileiros acompanhem a oferta e participem 
ativamente do sucesso da melhora da qualidade da Educação Básica do Brasil. A 
evolução e o alcance das 5 Metas são monitorados de forma permanente, por meio 
da coleta de dados e da análise dos indicadores oficiais da Educação. São elas:
 
Meta 1 Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola
Meta 2 Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos
Meta 3 Todo aluno com aprendizado adequado ao seu ano
Meta 4 Todo jovem de 19 anos com o Ensino Médio concluído
Meta 5 Investimento em Educação ampliado e bem gerido
 
A partir da experiência acumulada com o monitoramento das Metas, o Todos Pela 
Educação, em 2010, definiu 5 Bandeiras. Os resultados dessas ações, entendidas 
como urgentes, podem impactar forte e positivamente a qualidade da Educação 
Básica no país na direção do cumprimento das 5 Metas. As Bandeiras do movimento 
são: 
 
•   Formação e carreira do professor
•   Definição dos direitos de aprendizagem
•   Ampliação da exposição dos alunos ao ensino
•   Uso relevante das avaliações externas na gestão educacional
•   Aperfeiçoamento da gestão e da governança da Educação
 
O Todos Pela Educação entende que o Estado tem o dever primordial de oferecer 
Educação de qualidade a todas as crianças e jovens, mas também que a ação do 
poder público, sozinha, é insuficiente para resolver um problema de tal 
envergadura e com um passivo histórico de tão grandes proporções. Daí a certeza 
de que só o envolvimento e a participação de diversos segmentos da sociedade – 
engajados na obtenção das mesmas Metas e Bandeiras e alinhados com as diretrizes
das políticas públicas educacionais – poderão encontrar as melhores soluções e 
as condições efetivas para que elas sejam implementadas. 
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O envolvimento e o compromisso de toda a sociedade são condições fundamentais 
para que possamos promover o salto de qualidade de que a Educação Básica 
brasileira necessita.

AS 5 METAS
 
Para alcançar a Educação que o Brasil precisa, foram definidas 5 Metas 
específicas, simples, compreensíveis e focadas em resultados mensuráveis, que 
devem ser alcançadas até 7 de setembro de 2022: as Metas, acompanhadas de perto,
servem como direcionamento para que todos os brasileiros participem e cobrem 
melhorias na Educação.

 
META 1. TODA CRIANÇA E JOVEM DE 4 A 17 ANOS NA ESCOLA
Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola
A Meta 1 trata do atendimento a um direito básico: o acesso à Educação. Até o 
ano de 2022, 98% das crianças e jovens entre 4 e 17 anos devem estar 
matriculados e frequentando a escola. 
 
Entre 2000 e 2010, de acordo com os dados dos Censos Demográficos, o aumento nas
taxas de acesso à escola foi de 9,2% no Brasil, saltando de 83,8% para 91,5%. 
Porém, mesmo com esse avanço, ainda temos 3,8 milhões de crianças e jovens de 4 
a 17 anos fora da escola, sendo que as maiores taxas se concentram nas duas 
extremidades: no atendimento de 4 e 5 anos (80,1%) e de 15 a 17 anos (83,3%). 
Essas taxas devem avançar até o ano de 2016, que é o prazo final para que todas 
as redes se adaptem à Emenda Constitucional nº 59, aprovada em 2009, que torna a
Pré-Escola e o Ensino Médio obrigatórios no país.   

 
META 2. TODA CRIANÇA PLENAMENTE ALFABETIZADA ATÉ OS 8 ANOS
Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos
Até 2010, 80% ou mais, e até 2022, 100% das crianças deverão apresentar as 
habilidades básicas de leitura e escrita até o final da 2ª série ou 3º ano do 
Ensino Fundamental.
 
Garantir o direito de alfabetização na idade correta a todas as crianças é um 
grande passo para o sucesso escolar. No Brasil, ainda não há um indicador 
nacional que permita medir o aprendizado em Língua Portuguesa e em Matemática ao
final do ciclo de alfabetização. Em 2011, o Todos Pela Educação, em parceria com
o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
o Instituto Paulo Montenegro/Ibope e a  Fundação Cesgranrio, realizou a Prova 
ABC, que mostrou que apenas 53,3% das crianças apresentaram aprendizado adequado
para Escrita, 56,1% para Leitura e 42,8% para Matemática, não tendo, portanto, 
atingido os 80% previstos para o ano de 2010. Para saber mais sobre a Prova ABC,
consulte o relatório De Olho nas Metas 2011.

 
META 3. TODO ALUNO COM APRENDIZADO ADEQUADO AO SEU ANO
Todo aluno com aprendizado adequado ao seu ano
Até 2022, 70% ou mais dos alunos terão aprendido o que é essencial para o seu 
ano. 
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Então, 70% dos alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 3º ano do 
Ensino Médio, no conjunto das redes pública e privada, deverão ter desempenho 
superior a respectivamente 200, 275 e 300 pontos na escala de Língua Portuguesa 
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), e superiores a 225, 
300 e 350 pontos na escala de Matemática, médias consideradas adequadas para 
esses anos pelo Todos Pela Educação.
 
Dentre as cinco Metas do Todos Pela Educação, destacamos a relevância e o enorme
desafio apresentados pela Meta 3. Ela estabelece objetivamente o que seria uma 
Educação de qualidade e os indicadores que devem ser alcançados para atingir 
esse nível. Veja a situação de seu estado ou município aqui. 

 
META 4. TODO JOVEM DE 19 ANOS COM ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO
Todo jovem de 19 anos com  Ensino Médio concluído
Até 2022, 95% ou mais dos jovens brasileiros de 16 anos deverão ter completado o
Ensino Fundamental, e 90% ou mais dos jovens brasileiros de 19 anos deverão ter 
completado o Ensino Médio.
 
A Meta 4 é o resultado do sucesso e do cumprimento de todas as outras Metas. As 
crianças e jovens devem frequentar a escola, mas devem ser alfabetizados na 
idade correta e aprender os conteúdos adequados à sua série. Com isso, poderão 
concluir a Educação Básica na idade apropriada. 

 
META 5. INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMPLIADO E BEM GERIDO
Investimento em Educação ampliado e bem gerido
Até 2010, mantendo-se até 2022, o investimento público em Educação Básica deverá
ser de 5% ou mais do Produto Interno Bruto (PIB).
 
Atualmente não há um indicador que possa avaliar a gestão dos recursos da 
Educação como um todo, mas é possível acompanhar a evolução do investimento 
público direto em Educação Básica do país como proporção do Produto Interno 
Bruto (PIB). O Todos Pela Educação estabeleceu, em 2006, que 5% do PIB ou mais 
deveriam ser aplicados anualmente pelo setor público na Educação Básica, até 
2010. Contudo, em 2010, foram destinados apenas 4,3% do PIB para a Educação 
Básica, segundo dados do Inep. Se o ritmo de aumento de investimentos desde 2005
fosse mantido, o Brasil teria aplicado, em 2011, 4,7% do PIB nesse segmento. A 
expectativa é de que o financiamento da Educação seja ampliado, conforme a meta 
20 do Plano Nacional de Educação (PNE) para a próxima década.
 
Em relação à gestão dos recursos, o movimento defende a Bandeira do 
Aperfeiçoamento da gestão e da governança da Educação, por acreditar que é 
fundamental não apenas contar com mais recursos, mas que eles sejam bem geridos.
Dois fatores podem ajudar nesse sentido: a efetivação de um regime de 
colaboração entre os entes federados e a instituição da Lei de Responsabilidade 
Educacional, capaz de incentivar o comprometimento dos governantes com a melhora
da gestão do ensino.

AS 5 BANDEIRAS
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Em dezembro de 2010, o Todos Pela Educação anunciou 5 Bandeiras para os próximos
anos. Elas tratam de assuntos que o movimento entende como prioritários para que
o Brasil alcance melhoras impactantes na qualidade da Educação.

As Bandeiras surgiram da necessidade de o movimento defender políticas que 
possibilitem a aceleração do cumprimento das metas estabelecidas desde seu 
início. Isso porque o Todos Pela Educação concluiu que, apesar dos muitos 
avanços ocorridos desde 2006, ainda há muito a ser feito para garantir a todos 
os brasileiros o direito a uma Educação de qualidade.

São elas:
Formação e carreira do professor
De acordo com dados do Censo Escolar 2010, 13% dos professores do Ensino Médio 
do Brasil não têm formação adequada. Esse é apenas um dos gargalos relacionados 
ao magistério no Brasil. Outro é a baixa remuneração: o professor recebe 40% 
menos do que a média de outros profissionais com o mesmo nível de escolaridade, 
segundo o MEC. 
 
Diante desse cenário, o Todos Pela Educação defende uma formação adequada e 
sólida ao professor, que equilibre prática e teoria e que vise a garantia da 
aprendizagem do aluno, assim como uma carreira atraente, com salário equiparado 
às demais profissões e com plano de carreira estimulante. Para o movimento, 
esses são pontos-chaves para impactar de forma positiva o bom desempenho do 
profissional em sala de aula e, consequentemente, para ampliar a oferta da 
Educação de qualidade.

 
Definição dos direitos de aprendizagem
 
Embora o país conte com a chamada Prova Brasil, com o Índice Brasileiro da 
Educação Básica (Ideb) e com metas para as redes e as escolas, ainda não foram 
definidos os direitos de aprendizagem as expectativas dos alunos brasileiros por
série ou por ciclo. Ou seja, os exames acabam cobrando algo que nunca foi 
estabelecido pelo estado nem alinhado previamente com as escolas.
 
Faz-se urgente, portanto, elaborar e adotar esses direitos, para que as redes, 
as escolas e os professores saibam a que objetivos pedagógicos precisam 
responder.

 
Ampliação da exposição dos alunos ao ensino
 
No Brasil, a exposição ao ensino ainda é muito baixa, uma vez que a jornada 
mínima diária obrigatória nas escolas é de apenas quatro horas. Na prática, o 
tempo de exposição efetivo é ainda menor, se forem levados em conta fatores 
como: o envolvimento de docentes em atividades burocráticas, a ausência de 
professores, o uso de tempo do educador no combate à indisciplina ou mesmo a 
falta de infraestrutura de algumas salas de aula.
 
Assim, o Todos Pela Educação acredita que é prioritário o cumprimento efetivo 
das quatro horas diárias obrigatórias e o aumento da exposição ao ensino, 
associado à melhora das condições de aprendizagem e do funcionamento das 
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escolas. Também se faz necessário colocar em prática a Educação integral nas 
áreas mais vulneráveis do país, como o campo e a periferia das metrópoles 
urbanas, a fim de equalizar as oportunidades educacionais.

 
Uso relevante das avaliações externas na gestão educacional
 
Nos âmbitos federal, estadual e municipal, as avaliações externas foram 
implementadas e aplicadas no diagnóstico dos sistemas de ensino. A prática já 
está bem difundida na sociedade brasileira, mas falta ainda fortalecer o papel 
das avaliações, dando um passo além da simples sinalização do nível de qualidade
da Educação.
 
Por isso, o Todos Pela Educação trabalha para que os resultados das provas sejam
utilizados de forma a corrigir os rumos do que não está dando certo dentro da 
sala de aula e na gestão educacional. Isso significa que os resultados dos 
exames devem fornecer informações a fim de que professores aprimorem sua prática
pedagógica e os gestores elaborem melhores políticas públicas. As avaliações 
devem servir para orientar as rotas da garantia do direito à Educação de 
qualidade para todos, redirecionando caminhos e combatendo as desigualdades 
reveladas. Não podem constituir um mero instrumento de punição.

 
Aperfeiçoamento da gestão e da governança da Educação
 
O Todos pela Educação vê como fundamental a efetivação de um regime de 
colaboração entre os entes federados, com normas que regulamentem as 
responsabilidades dos municípios, dos estados e da União. De acordo com a 
Undime, sem um regime efetivo, é inviável que grande parcela dos municípios 
atinja qualquer meta estabelecida.
 
Em relação à governança, o país precisa investir na aprovação e na efetivação do
Plano Nacional de Educação, principal diretriz para as políticas educacionais, 
com metas e submetas viáveis para uma década.
 
Fazem parte também dessa bandeira a mobilização e a articulação para que se 
aprove em nível nacional uma Lei de Responsabilidade Educacional. Ela deve 
estimular e incentivar o comprometimento dos governantes com o resultado do 
desempenho dos alunos.
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