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Um ano a mais de ensino básico e uma carga horária maior no ensino 

de ciências são algumas das sugestões que o sociólogo Julio Jacobo 

Waiselfisz apresenta para tentar acelerar a melhora no desempenho 

dos estudantes brasileiros. Ao analisar os resultados do Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em inglês) de 

2009, o especialista concorda com a opinião geral de diversos colegas, 

de que a melhora dos estudantes brasileiros em relação ao exame de 

2006 está longe de colocar o Brasil num nível aceitável de qualidade na 

educação, e que o ritmo dessa melhora é insuficiente. Por isso 

Waiselfisz defende medidas concretas, com urgência, começando-se 

pelas menos  complexas. Segundo o sociólogo, a adoção generalizada 

dos nove anos no ensino básico já poderia somar 44 pontos no 

resultado dos próximos exames, muito mais do que os festejados 17 

pontos de alta observados entre 2006 e 2009. No ensino de ciências, 

que teve o menor crescimento entre as três disciplinas avaliadas pelo 

Pisa, uma hora de aula a mais por semana pode ter um resultado muito 

significativo. 

 

Waiselfisz ocupa o cargo de diretor de Pesquisa e Avaliação da Sangari, 

onde produziu o estudo “O Ensino de Ciências no Brasil e o Pisa”, e 

afirma que “os estudantes dos países da Organização para a 

Cooperação e   Desenvolvimento Econômico (OCDE) têm, em  média, 

3,2 horas semanais de aulas de Ciências dentro da escola, enquanto os 

brasileiros têm 2,2 horas semanais”. O resultado é simples de se 

observar: os países da OCDE têm quase cem pontos acima da média 

brasileira em Ciências. São os países líderes em desenvolvimento 



científico e tecnológico. O sociólogo ressalta ainda o papel da família na 

formação de crianças e adolescentes. Segundo ele, o nível familiar tem 

peso entre 30% e 50% no desempenho do aluno, para o bem e para o 

mal. O Brasil tem 42% de seus alunos no nível mais baixo da escala 

sociocultural elaborada pelo Pisa. Na Coreia, essa proporção está em 

4%. Veja abaixo os principais trechos da entrevista com o sociólogo:  

 

A avaliação geral do Brasil no Pisa 2009 é positiva?  

Sim, mas pouco. Os dados de 2003 e 2006 mostraram estagnação, 

passando da média geral de 383 para 384 pontos, com o Brasil no fim 

do ranking. Em 2009 chegou a 401, ou 17 pontos acima. Ou seja, 

saímos da estagnação, mas pela ótica do atraso histórico em relação 

aos países mais desenvolvidos, é pouco se quisermos recuperar o 

terreno rapidamente, como pretende o Ministério da Educação com a 

implantação da Prova Brasil e do Ideb Nacional. 

 

Em relação às três áreas avaliadas, leitura, matemática e ciências, 

há diferenças significativas?  

Não. Como todas tiveram subidas discretas, todas tiveram o mesmo 

papel no desempenho relativamente fraco da média. A evolução de 

ciências foi a mais fraca entre as três, com apenas 15 pontos de 

elevação sobre 2006, de 390 pontos para 405 pontos. Leitura, que teve 

a alta maior, subiu apenas 19 pontos, passando de 393 para 412 e, ma-

temática, de 370 para 386. Nenhuma das disciplinas conseguiu dar 

grande salto em favor da média geral. 

 

Quais os fatores que levam o Brasil a ficar parado ou andar 

devagar nas avaliações do Pisa?  

São vários fatores que se somam para criar um panorama complexo, 

mas a situação socioeconômico familiar é particularmente cruel. O 

nível familiar tem peso entre 30% e 50% no desempenho do aluno, 

para o bem e para o mal. O Brasil tem 42% de seus alunos no nível 

mais baixo da escala sociocultural elaborada pelo Pisa. Na Coreia, essa 

proporção está em 4%. Na média dos países ricos da OCDE, 10%. O 

Brasil está pior que o México e Colômbia, que têm 41% de seus 

estudantes em famílias de menor nível sociocultural. 



 

De que forma influi o ambiente familiar?  

A família influi de diversas formas. Ela pode criar um ambiente 

favorável ao estudo dentro de suas possibilidades. Está demonstrado 

que pais que conversam com seus filhos sobre diversos temas também 

influenciam na aprendizagem. Criar um pequeno espaço para o 

estudante em casa, uma mesinha e estimular uma criança a pegar um 

livro na biblioteca pública são atitudes que contam muito. 

 

Falta investimento na educação brasileira ou o dinheiro é mal 

gasto?  

As duas coisas, mas há uma distorção na leitura que se faz dos 

investimentos. Se tomarmos o quanto do Produto Interno Bruto (PIB) 

do Brasil é investido em educação, cerca de 5% do PIB, estaremos 

igualados à Alemanha. Porém, como o PIB alemão é muito maior que o 

brasileiro, a Alemanha investe US$ 6.400 por aluno, enquanto o Brasil 

investe US$ 1.150. O investimento por aluno é muito melhor indicador 

do que o porcentual sobre o PIB. O Quênia, na África, investe 7% do 

seu PIB em educação, mas cada aluno tem investimento de US$ 245, e 

por isso a educação naquele país é uma das piores do mundo, apesar 

dos 7% de investimento sobre o PIB. 

 

Que medidas o Brasil poderia tomar para tentar reverter 

rapidamente o quadro atual?  

Algumas coisas simples e que já foram iniciadas, como o aumento de 

oito para nove anos de escolaridade no ciclo fundamental. Os alunos 

brasileiros que participaram do Pisa 2006 tinham 8,74 anos de estudo, 

melhor apenas do que a Estônia entre os 57 países que participaram. 

Reino Unido, por exemplo, tem 11 anos de estudo e a Nova Zelândia, 

10,9. Há bem pouco tempo que essa distorção começou a ser corrigida. 

Segundo o Pisa, um ano a menos significou a perda de 12% no 

resultado de ciências de um estudante. Essa diferença significa nem 

mais nem menos do que 44 pontos, bem mais do que os 17 pontos 

ganhos entre 2006 e 2009. Só que os resultados de uma medida tão 

simples e correta só serão sentidos nas próximas edições do Pisa. Até 

agora, os alunos de 15 anos pertencem à época do ciclo de oito anos. 



 

Especialistas colocam que um dos grandes problemas são os baixos 

salários dos professores brasileiros. O senhor concorda?  

Em parte. Creio que é um dos problemas estratégicos, mas a questão 

dos docentes não se resume aos salários baixos. Há uma questão de 

formação dos professores que é tanto ou mais séria. E não é uma 

questão de competência do professor, mas sim de não cumprimento 

das legislações nacionais. Cerca de um quarto dos professores 

brasileiros não têm escolarização legalmente exigida. A maioria dos 

professores não está lecionando em suas áreas de formação. Apenas 

43% dos professores de língua portuguesa têm diploma nessa área de 

conhecimento. Em matemática, são apenas 36%. Só 15% dos 

professores de física têm formação em física. Metade dos professores 

dessa disciplina é formada em Matemática. É um problema muito 

sério. 

 

Qual outra solução o senhor apontaria?  

Outra questão que afeta a eficiência do ensino é a jornada dos alunos, a 

quantidade de horas/aula ministradas para cada disciplina. Os países 

avaliados pelo Pisa com melhor desempenho têm jornadas maiores 

para os alunos. Isso é importante, sim. Os estudantes dos países da 

OCDE têm, em média, 3,2 horas semanais de aulas de ciências dentro 

da escola, enquanto os brasileiros têm 2,2 horas semanais. Essa 

diferença atinge as outras disciplinas também. Esse é um dos motivos 

do abismo que existe quando se compara o resultado em ciências entre 

Brasil e países da OCDE. A média dos países europeus está quase cem 

pontos acima. As escolas brasileiras não conseguem sequer cumprir as 

quatro horas diárias previstas legalmente. São greves, feriados, 

semanas de prova, atividades extras, faltas de professores sem 

reposição e até o horário do recreio que, somados, vão tirando muitas 

horas/aula dos estudantes. Uma perda irreparável.    

 

   

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 14 de dezembro de 2010 

 

Enfim, aulas significativas, acompanhamento efetivo dos pais e responsáveis, 



formação e profissionalismo do professor, troca de informações entre a 

comunidade escolar e família, apoio com projetos e principalmente a 

conscientização dos alunos da importância da educação em sua vida; são 

elementos indispensáveis para a aprendizagem dos alunos. 

Nossa escola, tem como pilares da educação a LEITURA, que proporcionam 

maior acervo de palavras que necessariamente auxiliam na interpretação do 

texto, e o desenvolvimento das COMPETÊNCIAS E HABILIDADES, que 

proporcionam a interdisciplinaridade; a possibilidade real de todas as 

disciplinas trabalharem em conjunto com as maiores dificuldades de cada 

turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado, 13 de julho de 2013 

DIREITOS DA CRIANÇA 
DIREITOS DA CRIANÇA - SEGUNDO RUTH 

ROCHA 

 

 

Toda criança do mundo 

Deve ser bem protegida 

Contra os rigores do tempo 

Contra os rigores da vida.  

 

 

Criança tem que ter nome 

Criança tem que ter lar 

Ter saúde e não ter fome 

Ter segurança e estudar.  

 

 

Não é questão de querer 

Nem questão de concordar 

Os diretos das crianças 

Todos têm de respeitar.  

 

 

http://www.uacury.blogspot.com.br/2013_07_01_archive.html#2595223967143538521


Tem direito à atenção 

Direito de não ter medos 

Direito a livros e a pão 

Direito de ter brinquedos.  

 

 

Mas criança também tem  

O direito de sorrir. 

Correr na beira do mar, 

Ter lápis de colorir...  

 

 

Ver uma estrela cadente,  

Filme que tenha robô, 

Ganhar um lindo presente, 

Ouvir histórias do avô.  

 

 

Descer do escorregador, 

Fazer bolha de sabão, 

Sorvete, se faz calor, 

Brincar de adivinhação.  

 



 

Morango com chantilly, 

Ver mágico de cartola, 

O canto do bem-te-vi, 

Bola, bola, bola, bola!  

 

 

Lamber fundo da panela 

Ser tratada com afeição 

Ser alegre e tagarela 

Poder também dizer não!  

 

 

Carrinho, jogos, bonecas, 

Montar um jogo de armar, 

Amarelinha, petecas, 

E uma corda de pular.  

 

 

Um passeio de canoa, 

Pão lambuzado de mel, 

Ficar um pouquinho à toa... 

Contar estrelas no céu...  



 

 

Ficar lendo revistinha, 

Um amigo inteligente, 

Pipa na ponta da linha, 

Um bom dum cachorro-quente.  

 

 

Festejar o aniversário, 

Com bala, bolo e balão! 

Brincar com muitos amigos, 

Dar pulos no colchão.  

 

 

Livros com muita figura, 

Fazer viagem de trem, 

Um pouquinho de aventura... 

Alguém para querer bem...  

 

 

Festinha de São João, 

Com fogueira e com bombinha, 

Pé-de-moleque e rojão, 



Com quadrilha e bandeirinha.  

 

 

Andar debaixo da chuva, 

Ouvir música e dançar. 

Ver carreiro de saúva, 

Sentir o cheiro do mar.  

 

 

Pisar descalça no barro, 

Comer frutas no pomar, 

Ver casa de joão-de-barro, 

Noite de muito luar.  

 

 

Ter tempo pra fazer nada, 

Ter quem penteie os cabelos, 

Ficar um tempo calada... 

Falar pelos cotovelos.  

 

 

E quando a noite chegar, 

Um bom banho, bem quentinho, 



Sensação de bem-estar... 

De preferência um colinho. 

 

 

Uma caminha macia, 

Uma canção de ninar, 

Uma história bem bonita, 

Então, dormir e sonhar... 

 

 

Embora eu não seja rei, 

Decreto, neste país, 

Que toda, toda criança 

Tem direito de ser feliz!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As seis características de um bom aluno 

 
Descubra as posturas que contribuem para um melhor aproveitamento escolar e 
veja como estimulá-las em seu filho 
  
 

Cada aluno é diferente, tem sua própria personalidade e jeito de aprender, mas mesmo 

diante de turmas heterogêneas, professores conseguem identificar aqueles 

considerados "bons alunos". Um conceito que não está diretamente relacionado a 

desempenho acadêmico e sim a características que irão contribuir para o 

melhor aproveitamento das oportunidades de aprendizagem oferecidas pela 

escola.  

 

"Um bom aluno é aquele que tem uma família apoiando e torcendo para seu sucesso, que 

tem interesse em aprender, é equilibrado afetivamente e tem condições de conviver em um 

grupo social, respeitando os demais e sabendo aproveitar as chances que tem de construir 

novos conhecimentos", resume o professor Egídio José Romanelli, pós-doutor em 

Neuropsicologia pela Universidade de Montreal (Canadá). Não por acaso Romanelli coloca 

o apoio familiar em primeiro lugar. Trata-se efetivamente de uma condição essencial. "Os 

pais devem preparar seus filhos para serem alunos", defende José Carlos Pomarico, diretor-

geral do Colégio Joana D´Arc. E este preparo deve ter um caráter permanente, para 

acompanhar as exigências progressivas que cada novo degrau acadêmico traz. "A escola 

precisa do apoio dos pais para que o aluno se envolva com o aprendizado. Às vezes, envia-se 

diversas notificações para casa, indicando que o filho não está cumprindo com seu papel e 

isso não surte nenhum efeito na família. Com isso, a escola, sozinha, não irá conseguir 

mostrar o valor do aprendizado para este aluno", diz a psicopedagoga Ana Cássia 

Maturano.  

 

Se a responsabilidade parece grande para os pais, a boa notícia é que as características que 

distinguem um bom aluno não são nada mirabolantes e atitudes simples incorporadas no 

dia a dia são capaz de dar um "empurrãozinho" para que os filhos as desenvolvam. Não se 

trata de padronizar comportamentos ou criar um modelo a ser seguido, mas de incentivar 

atitudes que contribuem para o aprendizado e para um boa relação aluno-escola. Confira 

quais, na opinião dos três entrevistados, são elas: 

 

1. É organizado e cumpre com seus deveres   

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/caracteristicas-bom-aluno-748642.shtml


 

Esta é uma das características mais frisadas por todos os entrevistados e a mais básica de 

todas. O bom aluno faz as tarefas de casa, importantes para o entendimento do conteúdo 

trabalhado em sala de aula; traz o material correto das aulas previstas para o dia; entrega, 

no prazo, trabalhos escolares bem feitos; tem uma rotina de estudo regular; prepara-se para 

as avaliações. "O bom aluno é aquele que faz sua parte com afinco e responsabilidade e 

diante dos contratempos, como uma nota baixa em uma prova, por exemplo, procura se 

empenhar para melhorar", afirma a psicopedagoga Ana Cássia Maturano.  

 

- Empurrão da família: valorizar, apoiar e acompanhar o tempo dedicado pelo filho aos 

estudos em casa. Isto envolve desde oferecer um ambiente favorável ao aprendizado, ajudá-

lo a organizar sua rotina escolar, dar atenção especial à lição de casa e incentivá-lo ao 

estudo contínuo 
 

2. Respeita e valoriza o professor   
 

O bom aluno tem uma boa relação com os professores, respeitando sua autoridade e 

valorizando o que eles têm a ensinar. "O que temos assistido é uma posição de 

enfrentamento dos alunos diante do professor, como se ele fosse um inimigo a ser 

combatido, o que prejudica esta relação. Um professor que se sinta bem, acolhido pela 

turma, com certeza conseguirá explicar melhor o conteúdo", comenta José Carlos 

Pomarico, diretor-geral do Colégio Joana D´Arc.  

 

- Empurrão da família: a postura familiar é essencial para preservar a autoridade do 

professor. Na verdade, o ideal é que a criança cresça aprendendo que ele é a maior 

autoridade da sala de aula. Em casa, os filhos jamais devem ouvir dos pais algo que 

desautorize ou desabone o professor. Em caso de conflitos, o melhor é procurar primeiro 

descobrir exatamente o que aconteceu em vez de se fiar somente na versão do filho. E uma 

ótima atitude é comentar sobre professores que marcaram a vida dos pais, contribuindo 

para seu crescimento pessoal e profissional 
 

3. Presta atenção na aula   
 

Estar atento às explicações do professor é, logicamente, algo essencial para um bom 

aproveitamento escolar. Isto não significa a adoção de uma postura passiva ou a exigência 

da criança ou adolescente ficar muda o tempo todo, mas sim não ser aquele tipo de aluno 

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/caracteristicas-bom-aluno-748642.shtml
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que inicia conversas paralelas, a ponto de atrapalhar a si e aos demais colegas ou aquele 

outro perfil, de quem está mentalmente longe do que ocorre na sala. "A baixa atenção na 

aula pode ser comparada com a situação de uma pessoa que tem um prato rico e variado à 

sua frente, mas come apenas uma pequena parte desta porção. Ou seja, ele irá aproveitar 

muito pouco dos nutrientes oferecidos, prejudicando seu desenvolvimento", explica o 

professor Egídio José Romanelli, pós-doutor em Neuropsicologia pela Universidade de 

Montreal (Canadá). 

 

- Empurrão da família: aqui vale a famosa e recomendada pergunta diária de "o que 

você aprendeu na escola hoje?", mas feita com um real interesse, com disposição para ouvir 

e criar um diálogo a partir dela. Isto permite perceber o quanto o filho realmente se atentou 

ao que foi trabalhado em sala de aula e, também, é um fator motivacional: fica claro que a 

família valoriza o que se está aprendendo, estimulando o aluno a compartilhar as 

descobertas que faz e as informações que recebe na escola - só possível, claro, estando 

atento a elas 
 

4. É interessado   
 

Nada estimula mais o professor do que aquele aluno que demonstra querer realmente 

entender o que está sendo estudado; que faz perguntas pertinentes, mostrando que 

acompanhou o raciocínio desenvolvido; que reage positivamente diante do que é explicado; 

participa das discussões e atividades propostas; ou que o procura fora da sala de aula para 

pedir uma referência ou tirar uma dúvida. "Um professor identifica facilmente um aluno 

interessado, mesmo entre aqueles mais acanhados, que teriam vergonha de fazer uma 

pergunta ou um comentário na sala de aula, e cria oportunidades para que ele participe, 

como perguntando diretamente o que ele pensa de determinado aspecto, por exemplo", diz 

a psicopedagoga Ana Cássia Maturano.  

 

- Empurrão da família: a grande contribuição dos pais para desenvolver esta 

característica em seus filhos é criar um ambiente caseiro onde o "interesse" nas coisas 

esteja presente. "A família precisa estimular o diálogo de assuntos variados, dar chance 

para os filhos falarem suas opiniões sobre os mais diferentes temas, sempre, claro, dentro 

do que é adequado para cada faixa etária. Coisas simples, como, por exemplo, o pai 

comentar no jantar sobre o congestionamento que enfrentou, abrindo espaço para que 

todos se manifestem sobre o que acham, que soluções poderiam existir, etc", defende José 

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/caracteristicas-bom-aluno-748642.shtml


Carlos Pomarico, diretor-geral do Colégio Joana D´Arc. 

 

- Dicas práticas de como ajudar: É importante não levar dúvidas para casa 
 

5. Envolve-se com outras atividades ou interesses extraclasses   
 

Sim, ao contrário do que possa parecer, o bom aluno não é aquele que pensa 

exclusivamente em seu rendimento escolar, mas aquele que também desenvolve interesses 

além dos escolares, em um saudável equilíbrio. Vale tudo: praticar um esporte, ter um 

hobby, brincar, ser fã de videogame. "O estudo regular e contínuo é importante, mas de 

nada vale a criança ou o adolescente passar a tarde toda só estudando. O cérebro precisa de 

um tempo para absorver todas as informações e também de estímulos diferentes. Não 

adianta chegar da escola, estudar três horas, correr para uma aula de inglês. É preciso 

envolver-se com atividades que desenvolvam outras habilidades, como um esporte, um 

hobby, até um videogame, sem esquecer também do saber viver socialmente", afirma o 

professor Egídio José Romanelli, pós-doutor em Neuropsicologia pela Universidade de 

Montreal (Canadá).  

 

- Empurrão da família: os pais devem ficar atentos e ajudar o filho a equilibrar o tempo 

de estudo com demais atividades 
 

6. Tem uma rotina de sono equilibrada   
 

Estar descansado e bem desperto é uma condição essencial para se aprender e o que se vê 

atualmente é um aumento alarmante de crianças e adolescentes que chegam à escola e não 

conseguem se manter acordados durante as aulas. O acesso à tecnologia garante que esta 

geração passe a noite em joguinhos, redes sociais ou conversas intermináveis via celular, 

prejudicando seu necessário descanso para o dia seguinte. 

 

- Empurrão da família: cabe aos pais estabelecer e manter um regime de sono para os 

filhos. "Os pais que não estão atentos à qualidade e quantidade de sono ideais anulam todos 

os outros esforços em prol da educação do filho, pois a consolidação da aprendizagem só 

ocorre durante o sono", sentencia Romanelli 
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Sabe qual é a melhor maneira de descobrir se o seu filho está indo bem na escola? 

Acompanhando a lição de casa dele. Ao participar do dia a dia escolar de seu filho, você 

consegue perceber se ele está aprendendo o que deveria durante o decorrer do ano. Assim, 

se perceber que as dúvidas estão se acumulando, você pode procurar a ajuda da escola. 

 
 
 

 

 

Outra vantagem de saber o que seu filho está 

estudando é aproveitar para mostrar como 

tudo aquilo que ele está vendo na escola têm 

relação com o cotidiano. Como uma 

reportagem no telejornal sobre a seca, por 

exemplo. Se seu filho está estudado sobre os efeitos da falta d´água na agricultura, é um 

bom momento para comentar e deixar que ele fale o que sabe sobre o assunto. "Quando isso 

acontece, o aprender passa ser algo gostoso, estimulante. E quando a criança descobre o 

prazer de aprender o interesse pela escola aumenta", afirma a psicóloga Danila Secolim 

Coser.  

 

Por isso, vale a pena valorizar a hora da lição e criar um ambiente motivador e favorável ao 

aprendizado. Confira as dicas do que fazer antes, durante e depois da hora da lição 

compiladas de entrevistas com: Danila Secolim Coser, psicóloga; Heloisa Padilha, 

educadora e psicopedagoga; Fátima Regina Pires de Assis, professora de graduação e pós-

graduação do curso de Psicologia da PUC-SP; Rose Mary Guimarães Rodrigues, docente do 

curso de Pedagogia da Unitri (Centro Universitário do Triângulo). Todas as entrevistadas 

possuem pesquisas ou trabalhos acadêmicos sobre Lição de Casa. 

 

1.     Entenda seu filho  

Uma grande ajuda na hora da lição de casa é saber o que motiva e o que desanima seu filho. 

Por exemplo, será que ele gosta que você fique por perto ou prefere privacidade? Será que 

você precisa que você ajude-o a organizar por qual matéria começar ou ele quer decidir isso 

sozinho?  

 

2.Defina as regras em comum acordo  

Converse com seu filho e estabeleçam - juntos - como será a rotina para a lição. Onde será 

 
 

 

Lição de 
casa é 

participação  
  . 
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feita, em qual horário, etc. Deixe que ele explique suas preferências e seja flexível. Por 

exemplo: ele não quer perder o programa de TV favorito. Ajustem o horário de modo que 

ele tenha este direito garantido. Direito que ele perde se não terminar a tarefa a tempo 

(caso o combinado seja fazer antes) ou se não desligar a TV logo depois (para ir logo se 

dedicar à lição).  

Lembre-se: o ideal é não alterar a rotina, mas, se for o caso, explique o motivo da mudança.  

 

3. Organize o lugar  

Escolham - juntos - o local onde a lição será feita. Mas garanta que ele esteja arrumado e 

limpo na hora combinada. Se for a mesa da cozinha, por exemplo, nada de alimentos ou 

pratos na hora da lição, hein?  

Lembre-se: o bem-estar é superimportante. Verifique a temperatura do ambiente, a 

iluminação, a ventilação. Quanto mais confortável ele estiver, melhor!  

 

4. Acabe com a distração  

Desligue a televisão e o rádio e tente eliminar - ou diminuir -outros sons que atrapalhem a 

concentração. Ajude seu filho a se concentrar na tarefa!  

 

5. Fique de olho na disposição dele  

Na hora da lição, seu filho precisa estar bem disposto. Ou seja: não pode estar cansado, com 

fome, irritado, distraído... O melhor neste caso é resolver o problema primeiro. E isso vale 

para você também! Resolva essas questões antes de começar!  

 

6. Confira se todo o material necessário está disponível  

Parar a lição para procurar onde está o lápis de cor, a régua ou o dicionário só ajuda a tirar 

o foco da tarefa. Organize tudo antes de começar para não haver dispersão! 

 

7. Respeite o momento  

Todos em casa devem saber que a lição está sendo feita e contribuir, evitando interrupções, 

barulhos desnecessários ou ações que tirem a concentração e o foco de quem está 

estudando.  

 

8. Veja se seu filho sabe o que é para ser feito  

Pergunte se ele tem dúvidas sobre o que o professor pediu para fazer e coloque-se à 

disposição para ajudá-lo.  

 

9. Auxilie em caso de dúvidas  



Se seu filho tiver uma dúvida, ajude-o. Mas não responda por ele. Sugira que ele procure 

exemplos parecidos no livro ou no caderno, ou então, ajude-o a pensar sobre o assunto até 

que ele chegue à sua própria conclusão.  

 

10. Ocupe-se com coisas parecidas  

Enquanto ele faz contas, que tal dar uma olhada no orçamento? Se ele vai produzir um 

texto, aproveite para fazer alguma anotação. O ideal é não parecer que se está fazendo algo 

mais interessante do que ele - como jogar no computador, por exemplo, ou ver TV.  

 

11. Incentive-o a rever a lição  

Olhar a lição de novo depois de terminada é uma boa prática. Se ele pedir para você rever 

com ele, valorize o esforço e não aponte diretamente os erros. Caso encontre coisas 

incorretas e perceba que ele tem condição de localizar o erro, estimule-o comentando. "Que 

tal rever este trecho ou esta conta, veja se está tudo certo ou se encontra algo errado?". 

Elogie-a se ele encontrar o problema e jamais brigue se isso não ocorrer. 

 

12. Veja se a lição foi corrigida  

Será que a lição de casa foi corrigida? A falta de correção da lição pode desestimular seu 

filho. Afinal, ele pode entender que de nada valeu tanto esforço. Caso isso se repita sempre, 

é interessante conversar na escola - com o professor ou com o coordenador.  

 

13. Elogie os acertos e não aponte os erros  

Seu filho acertou todos os exercícios da lição passada? Ele merece que você lhe dê parabéns! 

Mas se errou muitos, nada de briga. Pergunte se, com a correção do professor ele entendeu 

porque errou. Se a resposta for negativa, estimule-o a tirar dúvidas diretamente com o 

professor. E acompanhe.  

 

14. Informe o professor em caso de dificuldade  

Seu filho deveria ter condição total de fazer a lição de casa sem achá-la muito difícil ou 

complicada. Afinal, se a lição foi passada, é porque o professor já explicou aquele conteúdo. 

Às vezes pode ser apenas uma dificuldade pontual e neste caso, estimule seu filho a tirar 

dúvidas com o professor. Caso isto se torne frequente, o melhor é ir até a escola para 

identificar onde está o problema. 
 

 
 



O que fazer quando seu filho não gosta do 
professor 

 
Especialistas explicam como deve ser a conversa da família com a criança, com o 
educador e com a escola. 
 
  
 

O diálogo é a melhor saída quando seu filho 
tem problemas com um professor 

 
 

A criança chega em casa chateada, jogando a mochila no chão e reclamando da escola. Você 

ouve que o professor não gosta do seu filho ou que seu filho não gosta do professor. A 

reação natural de qualquer pai é ficar alarmado. Mas é preciso tentar manter a calma. A 

forma como você lida com a situação pode tornar as coisas muito melhores ou muito piores. 

Procurar uma resolução pacífica garante o melhor resultado para a vida escolar do seu filho, 

já que uma boa relação entre o aluno e o professor é um dos fatores que mais influenciam 

na aprendizagem, segundo a psicóloga e pedagoga Neide Saisi, da PUC-SP (Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo). 

 

Tanto adultos quanto adolescentes e crianças só aceitam que outra pessoa os ensine quando 

existe uma relação de confiança. "A pessoa só aprende com aqueles a quem ela delegou o 

direito de ensinar. E ela só dá esse direito a quem ela confia. É um processo inconsciente", 

explica a pedagoga. E para estabelecer essa confiança, primeiro é preciso criar um laço 

afetivo. A relação de afeto é fundamental principalmente nos primeiros anos de escola. Se a 

convivência com o professor é ruim, o aluno começa a rejeitar o processo de aprendizagem 

e se torna indócil e desinteressado. Por extensão, ele deixa de gostar da escola. "Ela deixa de 

ser um fato de desenvolvimento e aprendizado e passa ser um local de punição", diz Saisi. 

 

Seu filho tem dificuldades nos estudos, notas baixas ou simplesmente tem mostrado o 

desejo de não ir para a escola? Vale a pena perguntar como anda o relacionamento dele com 

os professores. Nem sempre crianças e adolescentes deixam claro como é essa relação e os 

pais acabam não percebendo que esse é um dos fatores do problema. 

 

A boa notícia é que na maioria das vezes é possível resolver o conflito por meio do diálogo. 



"Basta os dois lados estarem abertos", diz a psicóloga Sueli Conte, autora do livro 

"Bastidores de uma Escola" (Editora Gente) e atual diretora do Colégio Renovação, em São 

Paulo. Segundo ela, o primeiro passo é descobrir qual a origem da desavença, que pode ser 

resultado tanto do comportamento da criança ou até mesmo do docente. "O professor é um 

ser humano, ele também erra", explica Neide Saisi. Classes lotadas, estresse, problemas 

emocionais... Tudo isso pode levar o educador a ter atitudes inadequadas. "Mas 

normalmente ele é bem intencionado e está disposto a se corrigir se perceber se agiu de 

forma injusta", afirma Sueli Conte. 

 

As especialistas dão quinze dicas para você resolver o problema do seu filho com o 

professor da melhor forma possível e garantir que a experiência dele na escola seja 

prazerosa e educativa. 

 
 

1. Não assuma imediatamente a posição negativa da criança   
 

Todo mundo pode se enganar ao julgar o caráter dos outros. Crianças e adolescentes estão 

ainda mais sujeitos a se deixarem levar pelas emoções. "Eles podem interpretar a atitude do 

professor de forma errada", diz a psicóloga Sueli Conte. Antes de achar que o educador é 

um carrasco, ao menos leve em conta essa possibilidade. Acalme seu filho e peça para ele 

explicar melhor a situação. 
 

2. Ouça bem e fique atento aos detalhes   
 

Se seu filho fizer afirmações genéricas como "minha professora é má", tente entender o que 

exatamente ele quer dizer com isso. Descubra o maior número de detalhes sobre a situação 

que o levou a pensar desse jeito. Será que a professora o humilhou na frente da classe ou 

apenas exigiu que ele fizesse o exercício? Segundo a psicóloga Sueli Conte, autora do livro 

"Bastidores de uma escola", é importante perguntar de maneira casual para que a criança 

não seja levada a exagerar a situação. Assim você pode julgar com clareza se a atitude foi 

realmente inadequada ou se a criança interpretou de maneira incorreta uma exigência 

razoável. 
 

3. Encontre a origem do problema   
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Muitas vezes o aluno cria rancor do professor simplesmente porque não consegue entender 

o que ele está explicando. "Para existir afeto entre os dois, o mestre precisa respeitar o nível 

de desenvolvimento do aluno e sua personalidade", explica a psicopedagoga Neide Saisi, da 

PUC-SP. Alunos tímidos, por exemplo, podem acabar recebendo menos atenção e sentirem-

se rejeitados. Tente entender qual a origem do conflito para estar preparado quando for 

conversar com o professor e com a escola 
 

4. Confirme se o desgosto é com o educador ou com a matéria   
 

Se o aluno tem alguma defasagem de ensino ou dificuldade natural com uma disciplina 

específica, pode transferir o sentimento negativo para quem ministra a matéria. "Se não 

gosta do assunto, a criança ou adolescente também tende a ser mais indisciplinado, e 

consequentemente, mais repreendido", diz a psicopedagoga Neide Saisi, da PUC-SP. Nesse 

caso, explique a importância de aprender aquela disciplina, tente ajudá-lo com as tarefas e 

converse com a escola para que ele receba reforço. Aulas particulares também podem 

ajudar 
 

5. Avalie o comportamento do seu filho   
 

Pode ser que ele não seja indisciplinado em casa, mas tenda a ultrapassar os limites na 

escola. Nem sempre as crianças se comportam da mesma forma nos dois ambientes. "Se a 

criança tem atitudes rebeldes e desafiadoras na sala de aula, a família tem de tentar resolver 

essa questão em casa", diz a psicóloga Sueli Conte, autora do livro "Bastidores de uma 

Escola" (Editora Gente). Mas não pergunte se ele fez algo de errado, isso pode parecer uma 

acusação. Peça a ele para pensar em quais atitudes poderiam estar deixando o professor 

bravo e ajude-o modificar esse comportamento. 
 

6. Procure causas externas   
 

Desavenças familiares, brigas com colegas e até problemas de saúde podem levar as 

crianças e se tornarem agressivas na escola, segundo a psicopedagoga Neide Saisi, da PUC-

SP. "É importante resolver fora da sala de aula tudo o que possa levar o aluno a ‘descontar’ 

suas frustrações nesse ambiente e acabar entrando em conflito com o professor", diz ela. 
 
 

1. Participe ativamente da educação do seu filho   
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A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo aconselha os pais a participar de reuniões 

de pais e mestres e outras solicitadas pela escola, acompanhar as provas e tarefas dos filhos 

e verificar o desempenho da criança através dos seus cadernos. "A presença dos pais na 

educação escolar de seus filhos constitui requisito fundamental para a aprendizagem do 

aluno", afirma a secretaria em nota. Essa é também a opinião da psicóloga e diretora do 

Colégio Renovação, Sueli Conte. "Entrar sempre em contato com a escola, não apenas 

quando há um problema, ajuda a criar confiança tanto dos pais em relação à escola quanto 

da escola em relação aos pais. Assim fica mais fácil resolver problemas quando eles 

aparecem", diz ela 
 

2. Não critique o professor na frente do aluno   
 

Por mais crítico que o problema pareça, não fale mal do docente para a criança ou na frente 

dela. É o que aconselha a psicóloga Sueli Conte, autora do livro "Bastidores de uma Escola" 

(Editora Gente). Segundo ela, isso só vai aumentar a raiva do seu filho, torná-lo menos 

aberto a trabalhar para que o relacionamento melhore e reforçar a ideia de que o professor 

é um "vilão". Isso pode se estender para uma visão negativa de professores em geral e 

comprometer sua aprendizagem para o resto da vida escolar 
 

3. Não prometa uma solução instantânea   
 

Diga para seu filho que se importa com o que está acontecendo e vai fazer de tudo para que 

a situação melhore. Mas explique que você não vai simplesmente ir até a escola e acabar 

com o problema. "O aluno não pode achar que é só o pai aparecer, brigar com a escola e vai 

ficar tudo bem. Nessas situações, é preciso a colaboração de todos: da família, da escola, do 

professor e da criança também", diz Sueli Conte. Por isso os pais devem mostrar que é 

preciso trabalhar em conjunto e que pode levar algum tempo até que as coisas se acertem 
 

4. Explique para seu filho a importância de aprender a matéria mesmo não 

gostando do professor   
 

Ajude a criança ou o adolescente a entender que todas as disciplinas escolares são 

importantes para o seu desenvolvimento. Elas vão ser úteis em algum momento e é 

essencial que ele aprenda. Durante a vida vai haver diversas situações nas quais ele terá que 

trabalhar com alguém por quem não sente simpatia. "Às vezes o problema do aluno pelo 

professor é só uma questão de personalidade, de empatia. Principalmente entre alunos 

mais velhos", explica Sueli Conte, psicóloga e autora do livro "Bastidores de uma Escola" 
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(Editora Gente). Se o aluno não for muito pequeno e se o conflito não for grave, o ano em 

que estudar com aquele professor pode ser uma oportunidade para seu filho aprender a 

lidar com diferenças de personalidade 
 

5. Forme um grupo com outros pais   
 

Procure os pais de outros alunos para verificar se o problema se repete com eles. "Se várias 

pessoas estão reclamando do mesmo professor, então não é um problema pontual", afirma 

a psicopedagoga Neide Saisi. Se vários pais já tentaram resolver a situação sem sucesso, 

pode ser o caso de vocês formarem um grupo e entrarem em contato com a escola em 

conjunto 
 

6. Procure a escola e outras instâncias de ensino   
 

Se você constatar que o professor realmente está agindo de maneira inadequada, procure o 

coordenador pedagógico ou o diretor da escola. No Estado de São Paulo, a rede pública 

também conta com o Professor-Mediador Escolar e Comunitário que auxilia nesse tipo de 

caso. "Às vezes o problema é realmente o professor. Acontece. Nesse caso a escola tem que 

tomar providências", afirma a psicopedagoga Neide Saisi. Se mesmo assim o problema 

persistir, e você não puder ou não conseguir mudar se filho de escola, a Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo informa que é possível pedir a intervenção de instâncias 

superiores de ensino por meio de um processo formal. Procure a Secretaria de Educação do 

seu estado para saber quais são os procedimentos na sua região do país 
 

10 perguntas que os pais devem fazer aos 
professores 

 
A participação dos pais na escola ajuda no desempenho escolar das crianças. Uma 
boa maneira de começar é falando com os mestres 
 
 

1. Meu filho participa das aulas?   
 

É importante saber se a criança tem feito as lições propostas em classe e participado das 

atividades. Independente da faixa etária, a participação indica o envolvimento do aluno. "O 

professor pode dizer se a criança demonstra curiosidade ou se é apática", explica Ana Inoue, 

coordenadora do Instituto Acaia, em São Paulo (SP). 
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Professores de crianças maiores podem ser perguntados sobre o interesse que os jovens 

demonstram -- ou não -- nas aulas. "Participar ativamente, fazendo e respondendo 

perguntas, evidencia o potencial de aprendizagem do estudante", completa Ana. 
 

2. Como meu filho se relaciona com colegas, professores e escola em geral?   
 

Com a resposta a esta questão é possível avaliar se a criança está se socializando e 

respeitando as regras da escola. Muita agitação ou timidez podem ser indício de que algo 

vai mal. E o professor, que convive muito tempo com a criança, deve sinalizar esses 

comportamentos aos pais. "Crianças manifestam problemas disciplinares, que a família 

muitas vezes não percebe, na forma de dificuldades de adaptação na escola", diz psicólogo 

Jacques Akerman, de Belo Horizonte (MG). Muitos pais podem achar que a criança é 

tímida em casa e saber, pelo professor, que ela tem boa integração social na escola. O 

contrário também pode ocorrer. "A família pode achar que a criança se relaciona bem e 

descobrir que ela é tímida na escola" explica Luciana Fevorini. Outros aspectos são 

importantes: ela chora? Come direito na escola? "Os pais precisam ficar atentos também a 

esses detalhes", diz Luciana Fevorini 
 

3. Devo ajudar nas tarefas de casa?   
 

Muitos pais ficam em dúvida entre corrigir o dever de casa ou não. O professor pode 

mostrar quais são as melhores posturas em relação à tarefa, quais atitudes devem ser 

evitadas. O ideal é combinar com ele, pois podem ocorrer divergências entre as instruções 

da escola e da família. "Muitos pais ficam preocupados em corrigir erros ortográficos, mas, 

muitas vezes, isso não importa tanto para o professor, que observa o conjunto e a evolução 

do aluno", diz Luciana Fevorini 
 

4. Como ajudar nas tarefas?   
 

Algumas crianças, por força do hábito, só fazem o dever na companhia de um adulto. Nesse 

caso, os pais podem acompanhar a lição, claro, supervisionando a atividade e, assim, 

estimulando a autonomia. "A família não pode fazer a tarefa pela criança, jamais", ressalta 

Carmen Galuzzi.  

 

Quando os pais não têm condições de ajudar na lição -- e não importa se o motivo é a falta 

de tempo ou o desconhecimento --, não há motivo para vergonha. Devem pedir orientações 

mais claras à escola e até contarem seus problemas, dizendo com franqueza que nunca 
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aprenderam determinados assuntos. Mesmo porque os métodos mudaram muito, a 

começar pela alfabetização, com a substituição das velhas cartilhas por sistemas 

considerados mais modernos. Outro motivo comum é a dificuldade de alguns pais com 

pesquisas pelo computador. Se não puder ajudar, o melhor é informar a escola. Seu filho só 

tem a ganhar com isso -- e você pode tentar aprender o que não teve oportunidade de 

estudar antes 
 

5. Como posso me integrar à escola?   
 

O professor explicará se a escola tem associações de pais e como aderir a elas. Além disso, 

falará sobre outras formas de inclusão da família na escola -- muitas têm projetos no 

contraturno e no fim de semana que envolvem toda a comunidade. O programa Tempero de 

Mãe, desenvolvido na rede municipal de Sud Menucci, no interior paulista, é um exemplo: 

envolve mães na preparação da alimentação escolar e por tabela, no dia-a-dia da escola. As 

candidatas são selecionadas, contratadas e remuneradas pela Associação de Pais e Mestres 

(APM).  

 

Você também pode apoiar a abertura da escola do seu filho para a comunidade, organizar e 

participar de atividades extra-classe que acontecerem nas dependências da escola. "Se você 

é bom em música, por exemplo, ofereça ajuda" afirma Luciana Fevorini. A psicóloga alerta, 

porém, para a possibilidade de pais ocupados se sentirem discriminados e isso gerar 

conflitos com a escola. "A família pode ajudar, mas os professores não podem contar com 

isso". 
 

6. Qual a rotina da escola em relação às tarefas?   
 

Procure entender como funciona a lição de casa. A escola costuma passar muitos deveres? 

Qual a freqüência? A lição exige muito tempo de estudo? Conhecer a rotina da escola em 

relação aos deveres pode ajudá-lo a acompanhar a criança e lembrá-la de fazer tarefa todo 

dia. "O pai pode não saber como ajudar, mas pode perguntar à criança se ela fez ou não a 

lição", diz Ana Inoue. Segundo a psicóloga, providenciar um lugar para os estudos também 

é uma forma de estimular os pequenos: "Pode ser qualquer lugar da casa. Vale até a mesa 

da cozinha". 
 

7. Como a escola organiza comemorações?   
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Comemorações são ótimas formas de integração entre pais e mestres. Aproveite para se 

aproximar do professor do seu filho. Procure saber como a escola celebra aniversários de 

alunos e se permite a organização de festas. Mas há de considerar o outro lado da moeda: 

verifique se datas comemorativas, como o dia do índio, por exemplo, não interferem na 

carga-horária -- muitas crianças perdem aulas importantes para organizar festas que nada 

acrescentam ao aprendizado. "Sou contra comemorações do tipo data pela data", diz 

Luciana Fevorini, do colégio Equipe. Ela explica que os eventos devem integrar o 

planejamento e o currículo da escola. "Os pais têm de entender os objetivos da atividade e 

tentar esclarecer eventuais dúvidas", completa. Por isso, nada de inibições: você pode e 

deve tirar dúvidas e questionar a importância de determinadas atividades. "Muitos colégios 

valorizam a formação da cidadania e a cultura, mas o que conta mesmo é a leitura e a 

escrita" explica Ana Inoue. Para esta psicóloga, os pais devem perguntar o que a escola 

pretende ensinar com tais atividades e quais os conteúdos prioritários 
 

8. Como a escola avaliará o avanço do meu filho?   
 

Tradicionais ou não, as provas diagnosticam o progresso da criança. Por isso, é importante 

entender quais são os critérios de avaliação da escola (a nota vai resultar da aplicação de 

uma prova de trabalhos ou dos dois?) e como a média é composta. Também é importante 

saber os motivos da nota da criança. "Em resumo, os pais têm de entender o que seus filhos 

precisam saber para tirar nota 10", afirma a psicóloga Ana Inoue. O mesmo vale para notas 

baixas. Peça exemplos concretos e não hesite em tirar dúvidas. Muitos professores, sem 

perceber, usam jargões e palavras difíceis, o que dificulta o entendimento dos pais e os 

afasta da escola 
 

9. Como é a comunicação entre a família e a escola?   
 

Saber a melhor forma de se comunicar com a escola e também como ela vai responder é 

fundamental. Assim, dá para entender como a escola se relaciona com os pais, com que 

freqüência organiza reuniões, como notifica problemas e até como procede em caso de 

acidentes. "A família precisa saber a quem recorrer e como agir diante de brigas do seu filho 

com colegas, dificuldades de entendimento da matéria, entre outros", diz a psicóloga Ana 

Inoue. A comunicação pode ser feita via agenda, bilhetes ou telefone. "Mesmo assim, os 

pais podem ligar para escola quando acharem necessário", diz Luciana 
 

10. Qual é a sua posição em relação a faltas?   
 

http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/perguntas-de-pais-para-professores-425042.shtml
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Saber se o professor faltará e quando isso vai ocorrer facilita o planejamento dos pais, 

ensina a psicóloga Ana Inoue. Em todo Brasil, a falta de professores (ou absenteísmo) é um 

problema sério. No Estado de São Paulo, por exemplo, os professores faltaram ao trabalho 

15% do ano letivo de 2007. No ano passado, uma lei limitou o número de faltas dos 

docentes paulistas, mas esse controle não acontece nas demais regiões do país. Por isso, é 

importante antecipar-se e perguntar sobre o número de ausências previstas e sobre a 

postura dele em relação a isso 
 

  

Fonte: http://educarparacrescer.abril.com.br, acesso em 10/08/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educarparacrescer.abril.com.br/


uinta-feira, 29 de agosto de 2013 

USO DA TECNOLOGIA NA 
EDUCAÇÃO 

 

  

http://www.uacury.blogspot.com.br/2013_08_01_archive.html#249626066201717444
http://www.uacury.blogspot.com.br/2013_08_01_archive.html#249626066201717444
http://2.bp.blogspot.com/-4wL9VRuT_2A/Uh64R615fmI/AAAAAAAAEKQ/tIIIo2pQxhI/s1600/TIC.jpg


 

 

http://2.bp.blogspot.com/-vvAJlYJXlqs/Uh64SDJs8pI/AAAAAAAAEKU/HfYEYd_H2LQ/s1600/TIC1.jpg


 

 

http://4.bp.blogspot.com/-zptDcz5yHDc/Uh64TV2zuAI/AAAAAAAAEKg/a2y-p9qAKRs/s1600/TIC2.jpg


 

 

http://2.bp.blogspot.com/-2zpEh1ocKMk/Uh64To7IeEI/AAAAAAAAEKk/Wb6zzDUFZvs/s1600/TIC3.jpg


 

 

http://1.bp.blogspot.com/-1Tj-otWrzEY/Uh64ThFnKtI/AAAAAAAAEKo/jl_hfiBvXZQ/s1600/TIC4.jpg


 

 

http://3.bp.blogspot.com/-JsCxOMkmQNA/Uh64UnSXA3I/AAAAAAAAEK4/ftr15UwLGtc/s1600/TIC5.jpg


 

 

 Revista Gestão Escolar - Agosto/2013 - http://gestaoescolar.abril.com.br/ 

 

 

MESTRE GATO http://www.uacury.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-09-

30T11:17:00-03:00&max-results=5&reverse-paginate=true 

 

GRUPO CHASKY: http://www.uacury.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-10-

09T16:24:00-03:00&max-results=5&reverse-paginate=true 

 

 

 

 

 

 

 

http://gestaoescolar.abril.com.br/
http://www.uacury.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-09-30T11:17:00-03:00&max-results=5&reverse-paginate=true
http://www.uacury.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-09-30T11:17:00-03:00&max-results=5&reverse-paginate=true
http://www.uacury.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-10-09T16:24:00-03:00&max-results=5&reverse-paginate=true
http://www.uacury.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-10-09T16:24:00-03:00&max-results=5&reverse-paginate=true
http://3.bp.blogspot.com/-NWPULnQn3rQ/Uh651CqbYjI/AAAAAAAAELM/8ndf2Qdn6ZM/s1600/TIC6_.jpg


reocupação com educação básica é maior do que com desemprego em Campinas 

A preocupação com a educação básica é maior do que com o desemprego e a 

habitação em Campinas, na população entre 15 e 64 anos. A informação consta de 

estudo divulgado nesta 4ª Semana da Educação de Campinas, iniciativa da 

Fundação FEAC, no âmbito do Compromisso Campinas pela Educação (CCE). As 

áreas com maiores problemas em Campinas, na percepção dos entrevistados, 

foram apuradas no cenário da pesquisa feita para o Indicador de Alfabetismo 

Funcional (INAF) de 2013 de Campinas, elaborado pelo Instituto Paulo Montenegro. 

A 4ª Semana da Educação de Campinas prosseguiu na manhã desta quinta-feira, 

07 de novembro, com o Bate Papo Aprender Juntos, evento realizado na sede da 

FEAC.Especialmente inspirado na temática da campanha publicitária “Aprender 

juntos para que a escola ensine”, do Compromisso Campinas pela Educação, o 

evento reuniu pais, professores e alunos para debater os desafios e oportunidades 

na educação a partir das perspectivas destes agentes. 

Áreas com problemas – O INAF de 2013 do município foi levantado pelo Instituto 

Paulo Montenegro, como uma das pesquisas contratadas pelo Observatório da 

Educação de Campinas, iniciativa lançada em maio deste ano pela Fundação FEAC, 

também no âmbito do Compromisso Campinas pela Educação. O objetivo do 

Observatório é justamente democratizar e ampliar o direito de acesso às 

informações sobre Educação, bem como disponibilizar dados, de forma simples, ao 

grande público, com ênfase na melhoria da educação pública em Campinas. 

De acordo com a pesquisa, a educação básica aparece em quarto lugar, com 27%, 

no ranking de “áreas de maiores problemas” em Campinas, na percepção dos 

entrevistados considerados como analfabetos funcionais. Segundo o INAF 2013 de 

Campinas, 30% da população de 15 a 64 anos do município são considerados 

analfabetos funcionais. 

Entre este segmento, as “áreas de maiores problemas” em Campinas são as da 

Saúde (59%), Segurança Pública (43%), Drogas (33%) e Educação Básica (27%), 

vindo em seguida as áreas de Empregos (12%), Fome/Miséria (12%), Habitação 

(9%) e Corrupção (5%). 

No segmento considerado como de cidadãos com alta escolaridade, mas não 

plenamente alfabetizados, as “áreas de maiores problemas” em Campinas são as 

da Saúde (61%), Segurança Pública (44%), Drogas (33%) e Educação Básica 

(32%), vindo em seguida as áreas de Empregos e Corrupção (13%) e Fome/Miséria 

(11%). Segundo a pesquisa, o grupo de cidadãos com alfabetismo básico 

representa 42% da população de Campinas naquela faixa etária.  

Entre os cidadãos considerados como de alfabetismo pleno, as “áreas de maiores 

problemas”, segundo os entrevistados, são as de Saúde (76%), Segurança Pública 

(44%), Educação Básica (41%), Drogas (24%), Habitação (17%), Corrupção (14%) 

e Empregos (11%). De acordo com o INAF 2013 de Campinas, 28% da população 

de 15 a 64 anos estão no grupo de alfabetismo pleno. 



Os entrevistados apontaram, em uma lista de áreas chave para a qualidade de 

vida, aquelas que consideravam como as de “maiores problemas”. Cada 

entrevistado podia indicar até três opções.    

Braço “social” do IBOPE, o Instituto Paulo Montenegro realiza a pesquisa nacional 

INAF desde 2001, quando a iniciativa foi criada em parceria com a ONG Ação 

Educativa. A metodologia seguida considera quatro níveis de alfabetismo na 

população: analfabetismo e alfabetismo rudimentar, compondo o contingente de 

analfabetos funcionais, e alfabetismo básico e pleno, compondo o grupo de 

funcionalmente alfabetizados.       

O INAF de 2013 de Campinas foi apurado a partir de 406 entrevistas domiciliares, 

feitas entre 03 e 16 de junho e 02 e 10 de setembro. O intervalo de confiança 

estimado é de 95% e a margem de erro máxima é de 5 pontos percentuais para 

mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O INAF 

de 2013 de Campinas também levantou, junto da população em estudo, suas 

maiores preocupações e os seus hábitos de leitura, escrita e cálculo. 

Pela metodologia utilizada, o nível de alfabetismo rudimentar, considerado aquele 

característico de analfabetismo funcional, é aquele em que as pessoas apenas 

localizam uma informação explícita em textos curtos e familiares e leem e 

escrevem números usuais em situações cotidianas. O nível de alfabetismo básico é 

aquele em que os cidadãos leem e compreendem textos de média extensão, 

localizam informações mesmo com pequenas inferências, leem números na casa 

dos milhões, resolvem problemas envolvendo uma sequência simples de operações 

e têm noção de proporcionalidade. O nível de alfabetismo pleno é aquele em que os 

cidadãos têm habilidades que não impõem restrições para compreender e 

interpretar textos usuais: leem, analisam e relacionam suas partes, comparam e 

avaliam informações, distinguem fato de opinião, realizam inferências e sínteses. 

Quanto à matemática, resolvem problemas que exigem maior planejamento e 

controle, envolvendo percentuais, proporções e cálculo de área, além de interpretar 

tabelas de dupla entrada, mapas e gráficos. 

www.compromissocampinas.org.br/semanadaeducacao 
Informações: (19) 3794-3552. 
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