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Como garantir equidade? { } 



•  "Só existirá democracia no Brasil no dia em 
que se montar no país a máquina que prepara 
as democracias. Essa máquina é a da escola 
pública.”

•  Anísio Teixeira

O sentido da escola pública { } 



O direito à educação e o direito de aprender 
são direitos de todas e de cada uma das crianças  e 
adolescentes e todas têm direito à educação de qualidade, 
independente de origem étnica, racial, social ou geográfica. 

A escola é parte integrante do sistema                      
de garantia de direitos das crianças e dos 
adolescentes e lugar privilegiado para assegurar a cada 
criança e adolescente o direito de aprender. 

Pontos de Partida { } 



•  Grande avanço desde 1988 (Constituição Federal);

•  Universalização do acesso ao ensino fundamental;

•  A educação como direito do cidadão;

•  Da educação elitista =>seletiva =>democrática.

A Educação no Brasil hoje { } { 



Indicadores de qualidade da Educação 

•  Formação e condições de trabalho dos profissionais       
da escola: habilitação dos professores, formação continuada, 
estabilidade da equipe escolar.

•  Ambiente físico escolar.

•  Acesso, sucesso e permanência na escola. 

{  } 



•  Ambiente educativo. 

•  Prática pedagógica. 

•  Avaliação. 

•  Gestão escolar democrática – o compartilhamento de 
decisões e informações com professores, funcionários, pais e 
alunos, a participação dos conselhos escolares.

Indicadores de qualidade da Educação {  } 
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•  Fundef para Fundeb

•  IDEB (combinação de 2 indicadores: aprovação e 
desempenho dos alunos obtidos através do Censo 
Escolar e da Prova Brasil).

•  Estabelecimento de metas (PNE – 2014/2024).

•  Ampliação da matrícula obrigatória (EC 59/09) 
– até 2006, 8 anos. A partir de 2007: 9 anos no ensino 
fundamental. A partir de 2016, 13 anos – educação 
infantil, fundamental e médio (dos quatro aos dezessete 
anos de idade).

Avanços {  } 



•  Pró Infância

•  Piso Nacional Salarial para o Magistério

•  Programa Saúde na Escola

•  PNBE (biblioteca escolar) e PNBE do Professor 
(formação docente)

•  Plano Nacional de Formação do Magistério

•  Diretrizes Curriculares – CNE e elaboração da BNCC

Avanços {  } 



•  Plena confiança na criança, ela é protagonista;

•  As diferenças são: enriquecedoras, pacificadoras, 
solidárias.

•  A diversidade enriquece.

•  Promover nas crianças o desejo de saber, e quererem 
continuar a aprender sempre.

•  Desenvolver espírito crítico: aprender a ser, a conviver.

Educação Integral e Integrada {  } 



•  Garantir a carga horária mínima de 800 horas/ano e 
aumentar gradativamente, até 1400 horas/ano;

•  Formação continuada para todos os profissionais da 
educação;

•  Transformação da escola em um espaço comunitário e 
público – aprofundar o conceito de território;

•  Aumentar os recursos da educação (10% PIB); 

•  Pelo fim do congelamento dos gastos com educação 
(PEC 95)

Desafios {  } 



PEC 95

•    Limita gastos que historicamente crescem todos os 
anos em um ritmo acima da inflação, como educação 
e saúde. Especialistas apontam problemas para 
cumprir mecanismos já em vigor, como os 
investimentos do Plano Nacional de Educação, que 
tem metas de universalização da educação e cria um 
plano de carreira para professores da rede pública, 
uma das categorias mais mal pagas do país. 



•  "A população brasileira está envelhecendo. Deixar de 
investir na educação nos patamares necessários, 
como identificados no PNE, é condenar as gerações 
que serão a população economicamente ativa daqui 
vinte anos, a terem uma baixa qualificação", disse o 
consultor legislativo da Câmara dos Deputados, Paulo 
Sena.

Consequências {  } 



•  Incluir 2 milhões de crianças e jovens ainda fora da 
escola (de 4 a 17 anos);

•  Fortalecer as políticas de alfabetização de adultos e de 
EJA;

•  Inclusão de alunos com deficiência na rede regular;

•  Gestão participativa, democrática e transparente.

•  Ampliar a oferta da creche (0 a 3)

Desafios (como fazer sem recursos?){  } 
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ENTENDER O MUNDO E 
ENTENDER-SE NO MUNDO



•  Censo Nacional de 2010 = 
http://censo2010.ibge.gov.br/

•  www.inep.gov.br

•  www.fnde.gov.br

•  www.mec.gov.br

Conhecer a Educação {  } 



Conhecer Marcos Legais 

•  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf

•  Estatuto da Criança e Adolescente

•  EmendasConstitucionais: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm

•  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/
Emc/emc53.htm (Fundeb)

•  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/
Emc/emc59.htm  (4 aos 17 anos)

{  } 



•  Conselho Nacional de Educação – atos 
normativos www.mec.gov.br/cne

•  Constituição Federal de 1988 = 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicaocompilado.htm

+ Marcos Legais {  } 



{   fundacaosmbrasil.org } 



  Redes sociais FSM { } 



•  pilar.lacerda@fundacion-sm.com

•  Telefone: (11) 2111-7530

  Contatos { } 


