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O Brasil terá uma nova prova
para avaliar o nível de alfabeti-
zação dos alunos do 3.º ano do
ensino fundamental – série
em que, com 8 anos de idade,
deveriam saber ler e escrever.
O exame é uma parceria entre
o Movimento Todos Pela Edu-
cação, a Fundação Cesgran-
rio, o Instituto Paulo Monte-
negro (do Ibope) e o Instituto
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais (Inep), liga-
do ao Ministério da Educação.

A prova ainda não tem nome
oficial, mas é chamada pelos or-
ganizadores de ‘Inafinho’, em
alusão ao Indicador de Alfabetis-
mo Funcional (Inaf), que mede
o nível de alfabetismo funcional
da população adulta. O ‘Inafi-
nho’ não deve substituir avalia-
ções já existentes – a ideia sur-
giu, segundo os organizadores,

porque hoje não há um monitora-
mento público que avalie em
que patamar está a alfabetização
das crianças dessa faixa etária
(leia mais ao lado). A alfabetiza-
ção até os 8 anos é uma das me-
tas do Todos Pela Educação.

A prova deveria ser aplicada
até o fim deste ano, mas isso não
foi possível pelo prazo apertado
e por causa da transição de gover-
nos. Ainda não há data definida,
mas, segundo o Estado apurou,
o ‘Inafinho’ deve ocorrer entre a
segunda e a terceira semana de
aula de 2011, para as crianças que
acabaram de sair do 3.º ano – ou
seja, que estão no 4.º. Repeten-
tes também serão incluídos.

Devem participar cerca de 500
turmas de escolas públicas e par-
ticulares, de forma amostral –
uma média de 5 mil alunos –, ape-
nas de capitais brasileiras. A pro-
va tem 20 questões de portu-
guês, 20 de matemática e reda-
ção. A duração será de 1h30, meia

hora para cada parte. Cada aluno
deve fazer uma das provas, mas
todos fazem a redação.

Os resultados devem ser apre-
sentados por regiões. Será a pri-
meira vez que o Brasil terá noção
de como caminha a alfabetiza-
ção de seus alunos, mesmo que
em escala pequena. “Estamos
em fase de pré-teste, mas a prova
está pronta”, afirma Priscila
Cruz, diretora executiva do To-

dos Pela Educação.
A Cesgranrio criou o exame e

o manual de aplicação. “Vamos
também corrigir a redação e ana-
lisar os resultados para divulga-
ção”, afirma Nilma Fontanive,
coordenadora do centro de ava-
liação da Cesgranrio.

Já o Inep cedeu algumas ques-
tões (chamadas de itens calibra-
dos) e também a escala do Siste-
ma de Avaliação da Educação Bá-

sica (Saeb) para avaliar os resul-
tados do ‘Inafinho’. A aplicação
ficará por conta do Instituto Pau-
lo Montenegro, que está arcan-
do também com os custos. “A
prova tem uma escala pequena,
mas queremos deixar um legado
com potencial de ser ampliado”,
afirma Ana Lúcia Lima, diretora
executiva do instituto.

Opiniões. Especialistas em ava-

liação dividem opiniões sobre o
exame. Francisco Soares, da
UFMG, apoia, mas diz que os re-
sultados devem ser aplicados à
realidade. “Só ter os números
não adianta. Precisamos ter ex-
pressão pedagógica.” Maria He-
lena Guimarães, ex-presidente
do Inep, concorda. “A prova só
tem sentido se os governos con-
seguirem, com ela, resolver défi-
cits de aprendizagem”, diz.

A diretora geral do Centro de
Educação da PUC–SP, Madale-
na Peixoto, destaca que a prova
deve colaborar para resolver difi-
culdades individuais. “O aluno
que for mal tem que receber re-
forço escolar”, afirma.

Já a especialista em educação
Branca Jurema Ponce afirma
que a prova é um instrumento
legítimo do governo. “Se for usa-
da como um diagnóstico para
melhorar, ótimo. Mas a questão
é delicada e o governo ainda rece-
berá críticas caso a adote.”
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● Sistema de Avaliação da
Educação Básica (Saeb)
Criado em 1990, é aplicado a
cada dois anos. É amostral e
serve para o sistema público e
particular. É composto de prova
de português e matemática. Ava-
lia o 5º e 9º ano do ensino funda-
mental e o 3º ano do médio.

● Prova Brasil
É complementar ao Saeb. Ava-
lia de forma universal o aprendi-
zado de português e matemáti-
ca apenas do fundamental – 5º
e 9º anos – de escolas públicas.

● Provinha Brasil
Avalia a alfabetização do 2º ano

das escolas públicas. Os resulta-
dos são para uso dos professo-
res e não são divulgados.

● Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem)
Agora transformado em vestibu-
lar, o Enem surgiu para avaliar
o ensino médio brasileiro.

Atraso começa
já no início da
vida escolar

A CVC tem a maior estrutura de atendimento do Brasil com 
mais de 500 lojas e 8.000 agentes de viagens credenciados.

Por que você pode conquistar 
o mundo com a CVC?

Prezado cliente: preço por pessoa, somente parte marítima, em cabine dupla, conforme categoria mencionada; taxas de embarque e marítimas não estão incluídas. Preço, data de saída e condições de pagamento sujeitos a reajustes e mudanças sem prévio aviso. Câmbio promocional
US$ 1,00 = R$ 1,81. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Ofertas válidas para compras realizadas até 1 dia após a publicação deste anúncio. Parcelamento em até 10 vezes iguais e mensais com cheque, cartão ou boleto bancário sujeito a aprovação de crédito.
As taxas de embarque e gorjetas não estão incluídas e deverão ser paga por todos os passageiros, inclusive crianças. Consulte datas promocionais com nossos vendedores.

Acesse cvc.com.br e veja a loja CVC ou o agente de viagens mais perto de você

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.
São Paulo Capital:
Paraíso ...................................................... 2146-7011
Aclimação ................................................. 2362-7780
Alphaville.................................................. 4191-9198
Anhanguera-Extra..................................... 3831-1312
Aricanduva Shop. ..................................... 2728-2626
Avenida Aclimação.................................... 3271-7160
Brooklin .................................................... 5532-0888
Campo Belo .............................................. 5041-2740
Center Norte Shop. ................................... 2109-2611
Central Plaza Shop. ................................... 2914-3355
Eldorado Shop. ......................................... 3815-7878
Fradique Coutinho..................................... 3596-3470
Faria Lima ................................................. 3031-3106
São Miguel Hiper Davo .............................. 2058-1662
Ibirapuera Shop. ....................................... 2108-3500
Jacu-Pêssego-Carrefour ............................ 2521-5135
Jabaquara-Pão de Açúcar.......................... 5015-7933

Jaçanã-Sonda............................................ 2243-2020
Jardim Sul Shop. ....................................... 2246-0444
João Dias-Extra.......................................... 5851-0035
Light Shop. ............................................... 3255-5323
Market Place Shop. ................................... 2135-0777
Mauá Coop Barão de Mauá........................ 4544-8111
Morumbi Shop. ........................................ 2146-7200
Morumbi Open Center............................... 2369-9890
Pacaembu ................................................. 2691-9521
Pátio Higienópolis Shop. .......................... 3667-8622
Penha Shop. ............................................. 2135-0700
Pirituba ..................................................... 3903-6611
Plaza Sul Shop. ......................................... 2105-7600
Praça da Árvore......................................... 2577-0507
Pte. Rasa-Hiper Negreiros ......................... 2046-2668
Raposo Shop. ............................................ 2109-0199
Santa Cecília.............................................. 2367-2853
Santa Cruz-Shop. Metrô ............................ 5571-7100

São Judas .................................................. 2858-0599
Shopping D ............................................... 3313-8340
SP Market Shop......................................... 2103-1900
Tatuapé-Apucarana .................................. 2093-2093
Tatuapé Shop. Boulevard .......................... 3019-3300
Vila Carrão-Sonda. .................................... 2362-8978
Vila Maria-Carrefour Tietê ......................... 2636-1864
West Plaza Shop........................................ 2117-2888
Grande São Paulo:
Diadema Shop. ......................................... 4057-8600
Guarulhos-Bonsucesso .............................. 2498-6022
Guarulhos Shop. ....................................... 2425-0533
Osasco Plaza Shop..................................... 3652-3600
Osasco Shop. União ................................... 3652-1600
Ribeirão Pires ............................................ 4828-1868
Santo André-Centro .................................. 2191-8700
Santo André Shop. ABC ............................. 2105-6100
S.B.Campo-Prestes Maia ........................... 4330-0966

S.B.Campo-Carrefour Taboão .................... 4178-4377
Suzano Shop. ............................................ 2148-4600
São Paulo Interior:
Araraquara-Shop. Lupo............................. 3322-7676
Araras-Leme ............................................. 3554-7800
Bragança Paulista ..................................... 4034-3020
Campinas-Barão Geraldo........................... 3249-0232
Campinas-Cambuí..................................... 3254-2733
Campinas-Centro ...................................... 2102-1700
Campinas-Extra Abolição .......................... 3271-2004
Campinas Shop. ........................................ 3229-8899
Campinas-Galleria Shop. .......................... 3206-0343
Campinas-D.Pedro Shop. .......................... 3756-9939
Campinas-Shop. Prado.............................. 3276-3680
Campo Limpo Shop. ................................. 5513-8484
Caieiras ..................................................... 4442-3114
Guará-Buriti Shop. .................................... 3133-3171
Ibitinga ..................................................... 3341-8210

Indaiatuba ................................................ 3318-1000
Itapevi Shop. ............................................ 4143-7979
Itapira ....................................................... 3813-2426
Itapetininga .............................................. 3373-2144
Ituverava................................................... 3839-1210
Jaboticabal Shop. ..................................... 3203-3008
Jaú Shop. .................................................. 3622-0288
Jundiaí Paineiras Shop. ............................ 3395-3688
Limeira Shop. ........................................... 3404-8899
Mauá Coop Barão ...................................... 4544-8111
Marília Aquarius........................................ 2105-3888
Matão ....................................................... 3382-2771
Mogi Mirim ............................................... 3814-6060
Piracicaba.................................................. 3433-9066
Piracicaba Shop. ....................................... 3413-5557
Plaza Shopping Itu .................................... 4022-7275
Praia Grande-Litoral Plaza......................... 3491-8000
Ribeirão-Novo Shop. . ............................... 2101-6400

Ribeirão Preto-Centro ............................... 3289-1011
Rio Preto-Centro ....................................... 2137-5910
Rio Preto Shop. ......................................... 3121-1450
Rio Preto-Plaza Avenida............................ 2137-0070
Rio Preto-Praça Shopping ......................... 3212-8112
Salto.......................................................... 4602-2022
Santa Bárbara-Tivoli ................................. 3626-5553
São Carlos-Centro ..................................... 3307-7180
São Carlos-Iguatemi.................................. 3307-8686
S.J Campos-Center Vale Shop. .................. 2139-6700
S.J. Campos-Adhemar Barros .................... 2139-9540
Sumaré ..................................................... 3883-8888
Taubaté-Praça CTI ..................................... 3624-2655
Taubaté Shop. .......................................... 3411-5000
Taquaritinga ............................................. 3253-3909
Várzea Paulista.......................................... 4595-6200
Vinhedo .................................................... 3876-3788
Votuporanga............................................. 3423-3029

Promoção para cruzeiros com embarque em janeiro

CVC Soberano
De dezembro a março no Brasil.
Um navio maravilhoso, o maior da frota CVC: moderno e grandioso com luxuosas 
acomodações e amplas áreas sociais e de lazer. O Soberano vai te levar para férias 
incríveis: 8 dias de cruzeiro rumo a Bahia, com pernoite em Salvador e escalas em 
Búzios e Rio de Janeiro.

10x sem juros e sem entrada R$ 189,00
Preço roteiro de 8 dias Santos/Rio de Janeiro/Salvador/Búzios/Santos para saída 29/
janeiro em cabine categoria K. À vista R$ 1.890, Base US$ 1.050,

DICA: Natal em alto-mar, um cruzeiro especial com completa programação 
natalina rumo a Búzios, Rio de Janeiro e praia privativa.

CVC Zenith
De dezembro a março no Brasil.
Eleito em 2008 o melhor navio de cruzeiros do Brasil, o CVC Zenith acomoda com 
muito conforto 1.800 passageiros em cruzeiros de 4 a 6 dias com destino a Búzios, 
Cabo Frio e Praia Privativa. É a opção ideal para quem quer realizar uma viagem 
animada e descontraída.

10x sem juros e sem entrada R$ 98,50
Preço roteiro de 5 dias Santos/Praia privativa/Búzios/Cabo Frio/Santos para saída 19/
janeiro em cabine categoria G. À vista R$ 985, Base US$ 800,

DICA: O Natal a bordo do Zenith é sensacional. Traga sua família para viver este sonho.

CVC Bleu de France
De novembro a maio no Brasil.
EXCLUSIVO: o único navio em Fernando de Noronha. Um verdadeiro paraíso
que você conhecerá a bordo de um navio fantástico, com muito espaço interno,
conforto, requinte e diversão. Viva momentos únicos em meio as paisagens
deslumbrantes do Nordeste em roteiros de 6 e 8 dias.

10x sem juros e sem entrada R$ 276,90
Preço roteiro de 8 dias Natal/Recife/Maceió/Salvador/F.Noronha/Natal para saída 12/
janeiro em cabine categoria J. À vista R$ 2.769, Base US$ 1.515,

DICA: De fevereiro a maio, o Bleu de France realizará exclusivos
minicruzeiros de 4 e 5 dias pelo Nordeste rumo a Fernando de Noronha.

CVC Horizon
De dezembro a março no Brasil.
Navio gêmeo do Zenith, o melhor navio de 2008, o Horizon chega nesta temporada 
para fazer sucesso, especialmente selecionado para realizar maravilhosos roteiros 
de 7 dias, com muito charme e diversão, pelos mares de Santa Catarina, Rio de 
Janeiro e Espírito Santo.

10x sem juros e sem entrada R$ 166,50
Preço roteiro de 7 dias Santos/São Francisco do Sul/Vitória/Rio de Janeiro/Praia Privativa/
Santos para saída 26/janeiro em cabine categoria J. À vista 1.665, Base US$ 870,

DICA: Fevereiro e Carnaval. Cruzeiros de 7 dias, cheios de animação navegando
por Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espirito Santo.

CVC Imperatriz
De dezembro a março no Brasil.
Elegância, charme e glamour em um navio luxuoso e cheio de requinte, que vai 
oferecer maravilhosos roteiros de 5 e 8 dias para Santa Catarina, Vitória, Rio de 
Janeiro ou Buenos Aires e Montevidéu. Diversão e entretenimento na medida certa 
para realizar viagens inesquecíveis.

10x sem juros e sem entrada R$ 118,60
Preço roteiro de 8 dias Santos/Itajaí/Vitória/Búzios/Rio de Janeiro/Praia privativa/
Santos para saída 9/janeiro em cabine categoria J. À vista R$ 1.186, Base US$ 1.200,
DICA: Fevereiro e Carnaval. Cruzeiros especiais de 8 dias para
Buenos Aires e Montevidéu ou para o Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Nos cruzeiros CVC tudo está incluído:

• Todas as refeições e todas as bebidas; • Atendimento com 

tripulação qualificada e predominantemente brasileira;

•  Amplas áreas de lazer e alimentação; • Shows com padrão 

internacional; • Piscinas, academias, solarium, sala de jogos 

e atividades para adultos e crianças; • Bares, restaurantes, 

discotecas e cassinos.

CRUZEIROS CVC
Os únicos com o completo sistema
tudo incluído a bordo, com consumo
ilimitado de comidas e bebidas
em qualquer ambiente do navio.
E ainda as crianças viajam de graça.

Brasil terá prova para avaliar
alfabetização de crianças de 8 anos

4,3%
do Produto Interno Bruto (PIB) é
aplicado em educação, sendo que
a meta para este ano era de 5%

14,8%
dos alunos do 9º ano do
fundamental aprenderam o que
deveria em matemática

11%
dos jovens do 3º ano do ensino
médio têm o aprendizado em ma-
temática adequado para a série

estadão.com.br

ÍNDICES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Os alunos com as menores ren-
das estão atrasados em relação
aos mais ricos já nos primeiros
anos da educação básica, e não
somente quando concluem essa
etapa. Entre as famílias com ren-
da per capita de até ¼ do salário
mínimo, somente 43,9% dos alu-
nos haviam concluído o 3.º ano
no ensino fundamental na idade
correta. Quando se observa as fa-
mílias com renda por pessoa su-
perior a cinco salários mínimos,
80,4% das crianças haviam termi-
nado na idade correta.

No ano passado, apenas 37,3%
dos jovens de 16 anos que fazem
parte de famílias com renda per
capita de até ¼ do salário míni-
mo conseguiram concluir o ensi-
no fundamental. Já entre as famí-
lias que ganham acima de cinco
salários mínimos, essa taxa so-
bre para 96,8% No caso do ensi-
no médio, entre os mais pobres,
somente 17,2% concluíram os
três anos. Entre os mais ricos, es-
se número é de 93,6%.

Relatório. Os dados são do rela-
tório De Olho nas Metas, divulga-
do ontem pelo Movimento To-
dos Pela Educação. “Temos de
observar ainda as grandes dife-
renças que existem entre os Esta-
dos brasileiros, frutos da desi-
gualdade social”, diz Priscila
Cruz, diretora executiva da orga-
nização. Segundo ela, a educação
não está funcionando como uma
política compensatória das desi-
gualdades, como deveria ser.

Apenas 34,2% dos estudantes
aprenderam o que deveriam em
língua portuguesa no 5.º ano – a
meta do Todos Pela Educação
era de 36,6%. Em matemática, a
meta, de 29,1%, foi atingida por
32,6%. /M.M. e F.O.

Educação. Objetivo da avaliação – organizada pelo Movimento Todos Pela Educação, Fundação Cesgranrio, Instituto Montenegro
e Inep – é verificar o patamar de alfabetização dos estudantes brasileiros; exame deverá ser aplicado no início do próximo ano

● Retrato

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. A27.




