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SEB investe R$ 70 milhões no Pueri Domus
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O Grupo SEB, do empresário Chaim Zaher, investiu
cerca de R$ 70 milhões numa nova unidade da
Escola Bilíngue Pueri Domus em Perdizes, bairro
da zona oeste de São Paulo. Trata-se da quinta
unidade do colégio fundado em 1966 e adquirido
há dez anos pelo SEB. Os recursos foram
destinados para aquisição do terreno, construção
do prédio que partiu do zero, instalações e
capacitação de professores.
A expectativa é que a nova unidade, cujas aulas
começam já no próximo ano letivo, tenha 900
alunos até 2023. A mensalidade varia de R$ 3 mil
para a educação infantil até R$ 4,5 mil no ensino
médio. O Pueri Domus se posiciona no segmento
de colégios premium que, normalmente, são
bilíngues, adotam metodologias pedagógicas
inovadoras com muito uso de tecnologia, aulas de
programação e são em período integral.
O mercado de escolas premium é um dos que
mais crescem. Segundo a consultoria Bain &
Company, as escolas internacionais de língua
inglesa crescem 10% ao ano, ante 4% do setor de
colégios privados. O Pueri Domus tornou-se um
colégio bilíngue há cerca de três anos. "Nos seus
53 anos, o Pueri foi mudando, acompanhando as
ondas da área da educação", disse Lady Christina
Sabadell, diretora de escolas premium do SEB.
No total, o Pueri Domus tem 3 mil alunos
distribuídos em suas quatro unidades (Verbo
Divino, Aclimação, Itaim e Aldeia da Serra), todas
em São Paulo. "A prioridade agora é o mercado
paulista, mas também estamos analisando
oportunidades para abrir unidades do Pueri
Domus em outras regiões do país. 

Acreditamos que há demanda", disse Thamila
Zaher, diretora executiva do SEB.
O grupo é dono de várias outras escolas,
atendendo desde a camada super premium, com a
marca Concept, até a baixa renda com a escola
Luminova. No total, são 12 bandeiras que incluem
também as escolas SEB, AZ, Esfera, GEO, Maple
Bear, entre outras. O faturamento do Grupo SEB, na
área de escolas, gira na casa dos R$ 800 milhões.
A família Zaher tem ainda negócios no ensino
superior, sistemas de ensino e tecnologias
aplicada à educação.
O mercado de colégios é alvo de investidores por
ser considerado mais resiliente a crises. Só 18%
dos alunos estão em colégios privados. Além
disso, é um setor pulverizado com cerca de 37 mil
escolas com fins lucrativos no Brasil, segundo a
Bain & Company. O mercado de colégios
movimenta R$ 96 bilhões, sendo que R$ 56 bilhões
são provenientes de mensalidades e o restante
vem de cursos extracurriculares, ministrados no
contraturno. Para efeitos de comparação, o ensino
superior tem um faturamento de R$ 55 bilhões, de
acordo a consultoria EY Parthenon.

Fonte: Valor



Cel-Lep cresce com parceria de colégios
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O Cel-Lep, rede de escolas de inglês e
programação da gestora americana de private
equity HIG, fechou contrato com 28 colégios para
ofertar essas duas disciplinas na grade curricular
de colégios privados. Ou seja, as aulas de inglês e
programação nesses colégios são administradas
pelo Cel-Lep, que também fica responsável pelo
treinamento dos professores. Funciona como um
sistema de ensino.
Esse modelo de serviço começou a ser ofertado
há apenas um ano, mas já se tornou o principal
motor de crescimento da rede de escolas. No ano
passado, o Cel-Lep registrou receita total de R$ 70
milhões e margem operacional de 20%.
A meta do Cel-Lep é que, no próximo ano, 100
colégios que juntos possuem cerca de 40 mil
estudantes utilizem esses serviços da rede. "A
demanda pela solução realmente nos
surpreendeu positivamente. Já temos contratos
fechados para implementação, em 2020, em mais
cinco Estados do país", disse Alexandre Garcia,
presidente do Cel-Lep. A rede planeja investir R$
30 milhões nos próximos três anos no processo
de expansão.
Segundo Garcia, a crise econômica afetou mais o
Cel-Lep em 2017, quando houve uma queda de 5%
no volume de matrículas, mas ele afirma que foi
uma redução menor quando comparado ao setor
de escolas de idiomas que sofreu uma redução
entre 25% e 30%.
O interesse da rede de escolas e inglês não é a
toa. 

Em apenas um ano, foram conquistados 7 mil
alunos nessa nova modalidade em que o Cel-Lep
administra o inglês na grade curricular. Nas
unidades de rua, existentes há 52 anos, são 15 mil
matriculados.
No entanto, vale destacar que os alunos dos
colégios pagam entre R$ 50 e R$ 125, por mês,
dependendo do número de aulas. Já aqueles
matriculados em unidades de rua desembolsam
uma mensalidade muito maior, variando de R$ 500
(crianças) a R$ 950 (adultos).

Fonte: Valor



Quase metade dos municípios investe menos do que o ideal em educação
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Uma parcela de 45% dos municípios brasileiros
investe menos do que o mínimo considerado
necessário para proporcionar uma educação de
qualidade às crianças e adolescentes do País,
bem como notas mais satisfatórias no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
É uma das constatações do Anuário Brasileiro da
Educação Básica de 2019, resultado de dois anos
de pesquisa da Organização não Governamental
(ONG) Todos Pela Educação. O diretor de
Políticas Institucionais da ONG, Olavo Nogueira
Filho, detalha que o valor ideal de investimento
por aluno/ano é estimado, hoje, em R$ 4.300. Por
mês, esse valor é de R$ 360.
A metodologia utilizada para se chegar a estes
números será divulgada até o fim desta semana
pela ONG. Durante a apresentação do Anuário,
realizada ontem na capital paulista, Nogueira
contou também que 25% das prefeituras do País
investem até menos do que R$ 3.600 por
aluno/ano, o que dá, por mês, menos de R$ 300
reais para cada estudante. Só 3% das prefeituras
direcionam mais de R$ 7.200 por aluno/ano (R$
600 por mês). Há, no Brasil, 5.570 municípios.
Nogueira explicou que experiências e pesquisas
internacionais e nacionais mostram que, em cada
país, existe um patamar mínimo necessário de
investimento em educação para se obter bons
indicadores educacionais.

Após ter atingido esse nível mínimo, os valores que
são investidos acima disso já não fazem mais
tanta diferença nos resultados efetivos dos
indicadores. No caso do Brasil, nas notas do Ideb,
por exemplo.
Sobre isso, o Anuário mostra que as escolas que
alocam menos de R$ 4.300 por aluno/ano obtêm
as piores notas do Ideb, entre 0 e 4, de um índice
que vai de 0 a 10. Já as que investem acima disso,
registram notas melhores e semelhantes entre si,
não importando muito se investem R$ 5.000 ou R$
7.000 por aluno/ano. “A partir daqui, as
ferramentas de gestão, por exemplo, começam a
fazer a diferença nas notas do Ideb, de uma escola
para a outra”, reforça Nogueira.
Mudanças necessárias
Para o especialista, os números apresentados
mostram que o discurso que tem sido feito hoje no
Brasil – até mesmo pelo próprio Ministério da
Educação (MEC) – de que o País já gasta muito na
área e que, portanto, só precisa melhorar a gestão
educacional, não se verifica na prática. “O valor
investido só passa a ser uma variável menos
importante, quando o município já atingiu o
patamar mínimo de recursos necessários para
uma educação de qualidade”, destaca.
Segundo a ONG, a mudança dessa realidade passa
por alterações na estrutura de distribuição de
recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb), principal fonte de financiamento do
Ensino Básico.

Valor mínimo necessário por aluno/ano é de R$ 4.300, mas
45% das prefeituras brasileiras alocam valores inferiores;

parcela de 25% das cidades direciona no máximo R$ 3.600
por estudante/ano



http://www.gcnlaw.com.br/

Já há uma Proposta de Emenda à Constituição (a PEC 15/15) tramitando no Congresso sobre esse
tema, e que está em linha com as defesas do Todos Pela Educação. Uma delas é que, para elevar o
patamar mínimo de investimento, é preciso aumentar o percentual de contribuição do governo
federal sobre o fundo. O Fundeb é composto por impostos municipais e estaduais, sendo que a
União participa com 10% do valor total do fundo. A proposta da PEC é elevar para 15% essa
contribuição e aumentá-la, progressivamente, durante um período de 10 anos, para 30%.
 
Além disso, a complementação do governo federal é distribuída, hoje, entre os estados considerados
mais pobres. A ideia da PEC é alterar esse critério para os municípios mais pobres. Isso é importante,
pois nem todas as cidades de um estado considerado mais rico são desenvolvidas e arrecadam o
suficiente para garantir um investimento mínimo em educação. É o caso da cidade mineira São João
da Ponte, que direciona só R$ 3.400 por aluno/ano, mas que não recebe a complementação da União,
já que Minas Gerais está entre os estados mais ricos.

Fonte: DCI



Município de São Paulo vai ter indicador educacional próprio
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A rede municipal de São Paulo terá seu próprio
indicador educacional a partir de 2019. O Índice
de Desenvolvimento da Educação Paulistana
(IDEP) vai considerar os resultados da Prova São
Paulo, o nível socioeconômico e a gestão de cada
unidade para indicar a proficiência dos
estudantes.
O novo indicador para a rede pública paulistana
será composto pela avaliação da proficiência dos
estudantes do 3º ao 9º anos na Prova São Paulo.
Serão consideradas as disciplinas de língua
portuguesa, matemática e ciências da natureza.
Atualmente, a Secretaria Municipal de Educação
considera como indicador o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB),
nacional, que é formado a partir dos resultados do
Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)
e da taxa de aprovação dos estudantes.
Além da Prova São Paulo, o município vai
considerar o nível socioeconômico (Inse) da
escola disponibilizado pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP). Os indicadores são obtidos a partir dos
questionários do Saeb e do Indicador de
Complexidade da Gestão (ICG) fornecidos pelo
INEP, que calcula o quão complexa é a
administração de cada escola.
De acordo com a prefeitura, para que as escolas
alcancem a meta proposta pelo índice, deverão
seguir um pacote de ações -

objetivos para a gestão - preparado pela
administração municipal.
O prefeito Bruno Covas destacou o fato de a
criação do índice ter sido elaborada em conjunto
com a Secretaria de Educação e com os
profissionais que trabalham na rede.
“É muito pequeno achar que a educação é apenas
responsabilidade do prefeito, ela também é uma
responsabilidade compartilhada”, disse Covas
durante uma coletiva de imprensa.
Infraestrutura
Segundo a prefeitura, a Secretaria de Educação
ouviu mais de 10 mil educadores para eleger a
prioridade de atendimento das unidades que
receberão reforma nos próximos meses.
Serão investidos R$ 64 milhões em mais de cem
escolas da rede municipal, distribuídas em todas
as regiões da cidade.
A reforma de unidades escolares está prevista no
novo plano de metas da prefeitura para
2019/2020. A previsão é que seja investido um
montante de R$ 300 milhões até o próximo ano.
A Secretaria de Educação também investiu R$ 332
mil para entregar novo mobiliário para os
refeitórios de 128 Escolas Municipais de Ensino
Fundamental (EMEFs). Segundo a prefeitura, os
equipamentos não eram trocados desde 2013.
Em conjunto com a Autoridade Municipal de
Limpeza Urbana (Amlurb), a gestão vai investir R$
2,1 milhões na implantação do projeto de
compostagem de resíduos orgânicos nas escolas.
O projeto prevê a instalação de composteiras em
300 unidades de ensino da rede.

Além de anunciar o índice paulistano, que avalia estudantes
do 3º ao 9º ano, a prefeitura vai investir R$ 64 milhões em

reformas de escolas nos próximos meses
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Cultura
A gestão municipal também vai investir R$ 6,5 milhões no programa “Rolê Cultural”, que visa
garantir o aluguel de ônibus de transporte para 1150 escolas transportarem seus alunos para
atividades culturais na cidade.
 
A transferência será feita via Programa de Transferência de Recursos Financeiros (PTRF) e cada
valor estará destinado para uma atividade específica.

Fonte: DCI



Rede de escolas de medicina Afya quer levantar US$250 mi em IPO nos EUA, dizem fontes
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O grupo educacional de medicina Afya deve
movimentar cerca de 250 milhões de dólares em
uma oferta inicial de ações, disseram três fontes
com conhecimento do assunto nesta quarta-feira,
na mais recente de uma série de empresas sul-
americanas que decidem abrir o capital nos
Estados Unidos.
As ações da companhia devem ser negociadas na
Nasdaq em julho, acrescentaram as fontes,
pedindo anonimato porque as discussões sobre o
tamanho da oferta ainda são privadas.
A Afya, que tem a gestora de fundos de private
equity brasileira Crescera Investimentos como um
de seus investidores desde 2016, pretende usar
os recursos da oferta para adquirir escolas, entrar
em novos mercados e desenvolver produtos, de
acordo com um documento, que não mencionou o
tamanho da oferta de ações.
Além de levantar recursos para fomentar o
crescimento da Afya, os sócios da empresa
pretendem vender parcialmente as ações que
detêm no grupo educacional.
A Afya, que tem quase 27 mil estudantes,
registrou receita líquida no primeiro trimestre de
37,1 milhões de dólares e lucro líquido de 12,7
milhões.
No ano passado, outro grupo brasileiro de
educação tomou um caminho semelhante ao
decidir listar suas ações na Nasdaq. A Arco
Platform, que vende sistemas de ensino, levantou
em setembro 220 milhões de dólares em uma
oferta de ações cuja demanda pelos papéis
chegou a dez vezes o volume oferecido.

A Afya também fará parte de uma onda de
listagens de empresas brasileiras de menor porte e
startups de tecnologia nos Estados Unidos, onde
pode tirar proveito do grande número de
investidores especializados em empresas de
rápido crescimento. Foi o caso da processadora de
cartões StoneCo, o PagSeguro Digital e da própria
Arco.
Além de programas tradicionais de graduação, a
Afya oferece educação médica continuada por
meio de canais digitais e físicos. As unidades de
banco de investimento de Bank of America,
Goldman Sachs, UBS Group, BTG Pactual, XP
Investimentos e Morgan Stanley vão coordenar a
oferta.
Os planos para o IPO foram divulgados pela
Reuters em abril.
A Afya não comentou imediatamente sobre o
assunto.

Fonte: DCI



Governo planeja Enem totalmente digital até 2026
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O governo Jair Bolsonaro (PSL) vai iniciar no
próximo ano um  projeto-piloto para aplicação do
Enem em computadores. O plano é migrar
totalmente para o modelo digital até 2026.
O objetivo é alcançar uma redução de custos de
logística e permitir mais de uma aplicação do
Enem ao longo do ano, a exemplo do que ocorre
com avaliações internacionais.
Em 2020, o projeto-piloto ocorrerá em 15 capitais
para um público de 50 mil candidatos. A aplicação
do Enem totalmente digital ocorrerá em dois
domingos, nos dias 11 e 18 de outubro, antes da
aplicação regular, em papel, já marcada para os
dias 1 e 8 de novembro de 2020.
No ano seguinte, haverá duas aplicações digitais
no ano e, entre 2022 e 2025, quatro oportunidades
em computador. Nesse período, de 2020 a 2025,
haverá sempre a aplicação em papel
concomitantemente ao modelo digital.
Os candidatos poderão escolher inscrever-se para
prestar a prova no computador, caso haja
oportunidade próximo à sua residência. Somente
em 2026 o Enem ocorre digitalmente de forma
definitiva, de acordo com o plano do governo.
"Até 2026, a prova vai ser muito parecida com o
que é hoje, mas toda ela vai ser no computador,
assim como ocorreu com as transformações lá de
fora", disse o ministro da Educação, Abraham
Weintraub, em entrevista coletiva nesta quarta-
feira (3) na sede do MEC, em Brasília.
"Há cem anos a gente faz exame do mesmo jeito,
em papel. 

Queremos fazer como é feito lá fora".
O plano é que, consolidada a transição, haja locais
credenciados para a realização do exame, como
ocorre em avaliações como o SAT, exame de
seleção para universidades nos EUA. Assim, o
exame poderia ocorrer em vários  momentos do
ano.
Por enquanto, entretanto, o candidato não terá a
oportunidade de fazer duas provas no mesmo ano.
Haverá a possibilidade de reaplicação da prova
caso haja problemas no digital.
Quando o formato atual do Enem foi lançado, em
2009, e a prova passou a ser usada como
vestibular para as universidades federais, já havia
o plano de digitalizar o exame. A dificuldade para
ter questões em número suficiente emperrou a
operação.
No Enem, os itens são pré-testados para garantir
níveis de dificuldade controlados. Dessa forma é
possível a aplicação de várias provas no mesmo
processo seletivo com o mesmo grau de
complexidade.
Esse processo garante a comparabilidade das
provas e a garantia de que os candidatos
concorram em condições de igualdade, com
provas com a mesma dificuldade, mesmo que
aplicadas com questões e em momentos
diferentes.
O desafio de produção de itens já existe hoje, com
apenas um Enem ao ano. Para que seja viável a
realização de mais uma prova no ano, é necessário
que o MEC tenha um volume muito maior de itens.

Ministro da Educação diz que Bolsonaro não leu a prova
deste ano, como havia prometido
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A pré-testagem dos itens envolve um complexo
processo de produção. A produção de uma única
questão prevê dez etapas, que envolvem desde o
treinamento de professores à revisão dos itens
por parte de especialistas das áreas de
conhecimento. 
Esse processo faz parte do modelo matemático
adotado pelo Enem, chamado TRI (Teoria da
Resposta ao Item). Além de garantir a
comparabilidade, ele permite que a nota dos
participantes seja calculada a partir de quais
questões estão corretas, não apenas a
quantidade.
O pré-teste é a aplicação de um conjunto de itens
a uma amostra populacional com características
semelhantes à do público-alvo do Enem. Essa é
uma forma empírica de avaliar parâmetros, tais
como a dificuldade, o grau de discriminação e a
probabilidade de acerto ao acaso da questão. 
Outro desafio é garantir locais com computadores
suficientes para o volume de inscritos no Enem,
inclusive em locais mais isolados. Neste ano, a
prova ocorre em 1.725 municípios.
Segundo professor Luiz Cláudio Costa, ex-
secretário executivo do MEC no governo Dilma
Rousseff (PT), a migração é necessária e viável,
embora haja desafios de adaptação. 
"A quantidade de itens é sempre um problema,
seja no papel ou na computação, mas tem
vantagens porque o exame pode ser aplicado
mais de uma edição ao longo do ano", diz. "É
necessário ter cuidado sempre para não
prejudicar aquele aluno de escola pública que não
tem acesso à informatização e pode ter
dificuldade [de fazer uma prova em computador]".

A comparabilidade das provas também não é
trivial, embora possível.  No governo Dilma, uma
das ideias era iniciar o processo no Enade (exame
federal para concluintes do ensino superior). "É um
desafio porque se há um rendimento diferente
[entre os grupos que fazem no computador e no
papel] não pode comparar", diz  Costa, que foi
presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais), órgão do MEC
responsável pelo Enem.
No novo formato, a redação também será feita nos
computadores. Segundo técnicos do Inep ouvidos
pela Folha, em condição de anonimato, ainda há
questões técnicas em aberto, como a
comparabilidade de resultados e garantia de
infraestrutura para aplicação do exame. Neste ano,
os inscritos somam 5,5 milhões.
Segundo Alexandre Lopes, presidente do Inep, a
mudança deve reduzir os custos do exame, hoje
em torno de R$ 500 milhões. A aplicação do
projeto-piloto em 2020 vai custar R$ 20 milhões.
O modelo digital deve, segundo Lopes, permitir
provas adaptadas à reforma do ensino médio, que
prevê que os alunos escolham seus itinerários
formativos ao longo da etapa. Na inscrição, o
aluno já vai poder escolher a prova de acordo com
o itinerário que cursou.
A reforma está em implementação nos estados e
prevê cinco itinerários, caso haja oferta na escola:
matemática, linguagens, ciências da natureza,
ciências humanas e ensino técnico.  Hoje, a prova
do Enem tem quatro partes de 45 questões cada.
Com a mudança para o digital, há a possibilidade
de cada parte da prova ser reduzida para 23
questões. 
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Os integrantes do MEC afirmam que é
possível  garantir a segurança do exame no
formato digital. "Os ataques à segurança já
existem, hoje. E a PF vem desbaratando
quadrilhas que tentam fraudar o Enem. A
segurança que temos em papel será garantida no
digital", disse Lopes.
O Enem é a porta de entrada para praticamente
todas as universidades federais. Estaduais, como
a USP, selecionam parte dos alunos a partir do
resultado da prova.
Durante a eleição passada, o presidente
Bolsonaro colocou em dúvida a segurança do
sistema de urnas eletrônicas.
Questionado se havia no governo o mesmo temor
com relação ao Enem digital, Weintraub disse que
o Brasil tem tecnologia para garantir a segurança
e que a situação é diferente. "A pessoa pode
receber a prova inteira, já corrigida, assim que der
o enter final", disse.
"O Brasil tem tecnologia para isso [para garantir a
segurança], o sistema bancário é todo eletrônico e
não existe fraude no sistema eletrônico.  É
importante ter em mente que hoje só parte da
aplicação é analógica, depois tudo volta para o
computador."
O Enem deste ano, marcado para novembro,
continuará todo em papel. O ministro Weintraub
disse que o presidente Jair Bolsonaro não leu a
prova antes, como havia prometido,  e nem deve
ler antes da aplicação.
 

"Eu não li, o presidente não leu, ninguém aqui leu",
diz. "Todo mundo tem meta e responsabilidade e
cada um é responsável. Foi passado orientação
para acabar com qualquer viés ideológico na
elaboração de provas. As pessoas que não
perfomarem vão ser desligadas".
Neste ano, o Inep criou uma comissão que fez um
pente fino ideológico no banco de itens do Enem.

Fonte: Folha de SP



Prefeitura de SP lança novo indicador de qualidade de ensino
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A Prefeitura de São Paulo lança nesta quarta-feira,
3, um novo indicador para medir a qualidade do
ensino nas escolas da rede municipal e quer usá-
lo como um dos critérios para pagamento de
bônus aos professores. O Índice de
Desenvolvimento da Educação Paulistana (Idep)
avaliou que, em média, o rendimento dos
estudantes é de 4,9 nos anos iniciais do ensino
fundamental (do 1º ao 5º ano) e 4,7 nos anos
finais (do 6º ao 9º ano), em uma escala de 0 a 10.
A meta é elevar as médias até 2021 para 6 e 5,5,
respectivamente. 
O indicador combina o rendimento dos
estudantes do 3º, 5º, 7º e 9º anos na Prova São
Paulo, avaliação de larga escala feita pela
Prefeitura, com os dados do fluxo escolar (que
mede reprovação e abandono). O índice segue
metodologia similar ao Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb), que é feito pelo
governo federal.
Segundo o secretário João Cury Neto, a diferença
é que o indicador paulistano será calculado
anualmente - o Ideb só é feito a cada dois anos - o
que permitirá estabelecer metas anuais para cada
escola e o pagamento anual de bonificação para
os professores das unidades que as alcançar. Ele
também defende que, assim, será possível
identificar e atuar de forma mais rápida para
corrigir dificuldades de ensino. 
“Dois anos é muito tempo para ter um diagnóstico
do que não está dando certo. Além disso, temos
mais de 500 escolas no município. 

Quando sai o resultado, ainda leva um tempo para
conseguir analisar e ter um diagnóstico do que é
preciso ser feito. Precisamos agir mais rápido”, diz
o secretário.
Outra diferença em relação ao Ideb é que a meta
estabelecida pelo indicador paulistano vai levar em
consideração a complexidade da escola (medida
pela quantidade de alunos, o número de turnos em
que opera e com quantas etapas de ensino
funciona) e o nível socioeconômico dos
estudantes (calculado em um indicador que leva
em consideração a renda familiar, posse de bens,
nível de escolaridade dos pais, entre outros).
“Diversas situações influenciam no aprendizado e
não estão relacionadas apenas ao trabalho da
escola e dos professores. Não podemos
desconsiderar o contexto no qual essas escolas
estão inseridas." 
“O índice permitirá   que o acesso à informação
sobre cada unidade de ensino não seja dado
apenas pela nota de uma prova, mas também
considerando as diferenças sociais de cada região
da cidade. A ideia é garantir que o aluno e sua
comunidade tenham voz, mostrando a pluralidade
de exemplos individuais e criativos que temos na
cidade", disse o prefeito Bruno Covas (PSDB).  
Para a secretaria, com o diagnóstico mais rápido, a
expectativa é de uma melhora de desempenho dos
estudantes, que deve refletir também em um
aumento no Ideb - uma das promessas do prefeito
Bruno Covas para a cidade. A rede municipal de
São Paulo registrou queda consecutiva nas últimas
duas edições do indicador nacional nos anos finais
do ensino fundamental. 

Município quer usar índice como critério para pagamento de
bônus aos professores
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A diminuição fez com que a cidade registrasse,
em 2017, nota de 4,2, ante 4,3, em 2015. A meta
prevista para o ano era 5,6.
“O anos finais do ensino fundamental, por ser um
ciclo de responsabilidade tanto do Estado quanto
dos municípios, vive uma crise. É como se não
soubéssemos quem é o pai da criança. E esse já é
um ciclo complexo para o aluno porque ele sai de
um único professor para ter vários professores
especialistas”, diz Cury Neto. 
Segundo ele, a maior desigualdade identificada na
rede não está relacionada à região em que está
instalada a escola, mas na etapa de ensino - com
o pior desempenho sendo registrado nos anos
finais. “O que mais nos chama atenção é a
diferença dentro da escolas, temos unidades com
ótimo desempenho nos anos iniciais, mas que
não conseguem manter a qualidade nos anos
finais." 
Bônus
O secretário propôs ao prefeito que o
cumprimento das metas seja utilizado como
critério para o pagamento de bonificação aos
professores, em um modelo parecido com o que é
feito na rede estadual paulista. Segundo Cury,
além do desempenho registrado pela escola,
também será considerada a quantidade de faltas
do funcionário e a realização de projetos
pedagógicos pela unidade.
Para que comece a valer, o novo modelo de
bonificação para os professores do município
ainda precisa passar por aprovação na Câmara
Municipal. 

No entanto, a política de bônus sofre resistência
dos sindicatos e é criticada por especialistas em
Educação.
O vereador Claudio Fonseca, diretor do Sinpeem
(principal sindicato da categoria), diz que a
entidade é contrária a qualquer política de bônus,
mas entende que o novo modelo é melhor do que o
atual - que hoje só leva em consideração a
quantidade de faltas dos professores. "Somos
contra a punição ou prêmio por desempenho, mas
entendemos que, ao levar em conta mais de um
critério, fica mais justo."
Ocimar Alavarse, professor da Faculdade de
Educação da USP, diz que nenhuma pesquisa ou
dado estatístico conseguiu provar que a avaliação
do desempenho geral de uma escola está ligada
unicamente ao trabalho de um professor. "Essa
política bonifica individualmente um trabalho que é
coletivo e depende de outros fatores.
Estatisticamente não há comprovação da eficácia".
Alavarse lembra ainda que outras redes que já
adotam há anos a política de bônus não tiveram
melhora de desempenho. É o caso da rede
estadual de ensino de São Paulo. No ano passado,
avaliações do próprio governo de São Paulo
indicaram que o sistema de bônus por resultados
na rede escolar, implementado em 2008, não
promoveu melhorias no desempenho dos alunos
do Estado.

Fonte: Estadão



MEC anula contrato com organização internacional
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O Ministério da Educação (MEC) anulou um
acordo de assistência técnica firmado com a
Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI),
em vigência desde 2008, após, segundo a pasta,
detectar irregularidades. Com isso, foram
dispensados 89 consultores. No total, foram
pagos pelo MEC, desde o início do acordo, R$ 178
milhões. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (4)
em coletiva de imprensa. 
Segundo o consultor jurídico do MEC, Rodrigo
Pirajá, o acordo não seguiu os ritos necessários
para a contratação de consultoria, que demanda a
elaboração de um plano específico que deve ser
aprovado pela Agência Brasileira de Cooperação
do Ministério das Relações Exteriores, analisado
pela consultoria jurídica do MEC e publicado no
Diário Oficial da União. 
Ao invés disso, o MEC fazia uma contribuição
voluntária ao organismo internacional, algo que é
permitido legalmente, mas não para a contratação
de consultores. “Não é assim que se obtém
consultoria”, diz Pirajá. “Não é irregular receber
consultoria técnica, apenas tem que seguir o
trâmite”, acrescenta. 
A maioria dos consultores, 50, atuava na área de
tecnologia da informação (TI). Os demais  eram
distribuídos em todas as secretarias da pasta.
Além do acordo com a OEI, um acordo
semelhante, firmado com a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco) está sob análise. 

De acordo com a pasta, não foi identificada
nenhuma irregularidade nesse acordo.
Os salários dos consultores variavam de R$ 6 mil a
R$ 12 mil. Quem era responsável pelo pagamento
era a OEI, mas o MEC participava da seleção de
pessoal, que era feita mediante chamamento
público, uma modalidade de licitação.
O caso foi remetido ao Tribunal de Contas da
União (TCU), à Controladoria-Geral da União (CGU)
e ao Ministério Público Federal (MPF), que deverão
investigar se houve ou não improbidade
administrativa.  “Não temos elementos suficientes
para verificar se [os consultores] estavam em
desvio de função. A execução pode ser regular.
Isso que vai ser verificado agora, se eles
prestavam um serviço ou se serviam para
substituir servidor”, diz Pirajá. O ministério
enfatizou que não é possível dizer se houve ou não
desvio de dinheiro, isso dependerá das
investigações dos órgãos competentes.
A pasta também esclareceu que não se trata de
um problema com a OEI, uma vez que o MEC
mantém outro contrato com a organização, mas
apenas da irregularidade neste acordo específico.
OEI
Em nota, a OEI diz que tomou conhecimento, "com
surpresa, da recente decisão do Ministério da
Educação do Brasil de decretar nulidade do um
acordo firmado em fevereiro de 2018. Uma
decisão unilateral da atual gestão do MEC, uma
vez que a OEI não foi convidada para ser ouvida,
em nenhum momento, no decurso do processo,
nem ao menos foi solicitado qualquer aporte de
informação complementar ou para
esclarecimento".

Acordo não teria seguido formalidades para contração de
consultoria
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A organização diz ainda que desconhece "qualquer irregularidade ou falta de lisura, tanto que se
colocou à disposição da atual gestão do MEC para oferecer esclarecimentos e sanar eventuais
dúvidas". 
 
A OEI afirma que é auditada anualmente por auditoria externa independente, por auditoria interna e
pela União Europeia. "Por sermos pautados pela transparência, já oferecemos ao Ministério da
Educação todas as informações e até o presente momento não recebemos nenhuma resposta.
Indicamos, da mesma forma que tentamos realizar reunião com o Ministro da Educação há meses",
diz. 
 
A OEI é um organismo intergovernamental de cooperação internacional  presente nos  23 países
membros da Organização. É responsável por ações como o programa de bilinguismo com foco no
fortalecimento da língua portuguesa, incluindo a atuação junto a escolas de fronteira, o programa
Primeira Infância e Educação, o programa Ibero-americano de Educação em Direitos Humanos,
Democracia e Cidadania, do Programa de Mobilidade, entre outros.

Fonte: Agência Brasil


