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O ESTADO DE S. PAULO QUARTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 2011 Vida A15

Objetivo de
reforma é
conter evasão

Só esta semana, você compra sua viagem
e seu acompanhante voa de graça.
Voe com a CVC para qualquer lugar do Brasil e América do Sul
e a passagem do seu acompanhante é grátis.

Você pode montar pacotes incríveis de viagem com hospedagem
e passeios, e o seu acompanhante só paga a parte terrestre.

Tudo em até 10x sem juros e sem entrada.

MEGAPROMO
VOE GRÁTIS
COM CVC E GOL

Resorts selecionados

Viaje pela América do Sul

Village Pratagy Resort
5 dias - Em Maceió - Alagoas

Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 4 diárias com café da manhã.

1º passageiro ..........................  R$ 1.177,

2º passageiro ............................ R$ 348,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 152,50 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 1.525,

SalinasMaceióResort
5 dias - Em Maceió - Alagoas

Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 4 diárias com pensão completa.

1º passageiro .......................... R$ 1.533,

2º passageiro ............................ R$ 704,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 223,70 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 2.237,

Serrambi Resort 5 dias
Em Porto de Galinhas – Pernambuco

Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 4 diárias com meia pensão.

1º passageiro .......................... R$ 1.496,

2º passageiro .............................R$ 614,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 211, reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 2.110,

Iguassu Resort 4 dias
Em Foz do Iguaçu - Paraná

Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 3 diárias com café da manhã.

1º passageiro ............................. R$ 682,

2º passageiro ............................ R$ 282,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 96,40 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 964,

Serhs Grand Hotel
5 dias - Em Natal – Rio Grande do Norte

Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 4 diárias com café da manhã

1º passageiro ...........................R$ 1.647,

2º passageiro ............................ R$ 588,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 223,50 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 2.235,

Bogotá 4 dias
Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 3 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro........................... R$ 2.168,

2º passageiro ............................. R$ 344,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 251,20 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 2.512, 

no Hotel Dann Norte

Buenos Aires 4 dias
Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 3 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro........................... R$ 1.089,

2º passageiro ............................. R$ 234,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 132,40 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 1.324, 

no Hotel Catalinas

Santiago 4 dias
Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 3 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro............................R$1.400,

2º passageiro ..............................R$ 310,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 171, reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 1.710, 

no Hotel Panamericano

Santa Cruz 4 dias
Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 3 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro...............................R$ 811,

2º passageiro ............................. R$ 212,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 102,10 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 1.021, 

no Hotel Las Américas

Montevidéu 4 dias
Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 3 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro.............................. R$ 961,

2º passageiro .............................. R$ 197,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 115,60 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 1.156, 

no Hotel Califórnia

Viaje pelo Brasil

Natal 5 dias
Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 4 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro........................... R$ 1.251,

2º passageiro ............................. R$ 192,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 144,20 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 1.442, 

no Residence Praia

Porto Seguro 5 dias
Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 4 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro .............................  R$ 837,

2º passageiro .............................R$ 132,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 96,90 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 969, no 

Hotel Fenix

Rio de Janeiro 4 dias
Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 3 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro ............................  R$ 505,

2º passageiro ............................ R$ 205,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 71,10 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 711, no 

Hotel Augustus Paysandu

Gramado 4 dias
Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 3 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro ............................. R$ 564,

2º passageiro .............................R$ 164,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 72,90 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 729, na 

Pousada Encantos do Sul

Maceió 5 dias
Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 4 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro .......................... R$ 1.027,

2º passageiro ............................. R$ 197,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 122,40 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 1.224 

no Hotel Lagoa Mar

Salvador 5 dias
Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 4 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro ............................  R$ 834,

2º passageiro .............................R$ 216,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 105,10 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 1.051, 

no Hotel Travel Inn Pituba

Aracaju 5 dias
Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 4 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro .........................  R$ 1.102,

2º passageiro .............................R$ 219,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 132,10 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 1.321, 

no Hotel Parque das Águas

Itacaré 5 dias
Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 4 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro .........................  R$ 1.062,

2º passageiro .............................R$ 151,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 121,30 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 1.213, 

no Hotel Portal do Sol

Balneário Camboriú 
4 dias. Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 3 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro ............................. R$ 513,

2º passageiro ............................ R$ 148,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 66,10 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 661, no 

Hotel Barra Sul

João Pessoa 5 dias
Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 4 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro .........................  R$ 1.058,

2º passageiro ............................ R$ 205,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 126,40 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 1.264, 

no Hotel Caju Intermares

Fortaleza 5 dias
Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 4 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro ............................  R$ 994,

2º passageiro ............................ R$ 200,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 119,40 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 1.194, 

no Hotel Água Marinha.

PortodeGalinhas 5 dias
Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 4 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro .........................  R$ 1.143,

2º passageiro ............................ R$ 260,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 140,30 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 1.403, 

na Pousada Vila do Porto

Florianópolis 4 dias
Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 3 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro ............................. R$ 415,

2º passageiro .............................R$ 115,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 53,00 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 530, no 

Hotel Mar das Canasvieiras

Costa do Sauípe 5 dias
Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 4 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro ............................  R$ 924,

2º passageiro .............................R$ 307,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 123,10 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 1.231, 

no Sauípe Pousadas

Foz do Iguaçu 4 dias
Inclui: passagem aérea ida e volta 

+ 3 diárias de hotel com café da manhã.

1º passageiro .............................  R$ 537,

2º passageiro ............................. R$ 137,

Promoção p/ 2 pessoas 10x 67,40 reais

Preço à vista para 2 pessoas R$ 674, no 

Hotel Turrance Green

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.
Promoção para compras no período de 1º a 10 de abril; válida para embarques no período de 4 de abril a 21 de junho de 2011,exceto feriados (incluindo a data de retorno) sujeitos a disponibilidade da companhia aérea,com permanência mínima de 3 noites ou 1 noite de sábado no
destino desde que a compra seja efetuada com 5 dias de antecedência.Classe de reserva“O”.A promoção de passagem aérea grátis para o segundo passageiro é válida desde que acompanhado de um adulto pagante viajando junto.As taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não
estão inclusas e deverão ser pagas por todos os passageiros.Consulte as cidades e destinos servidos pela GOL em nosso site,no seu agente de viagens ou com um de nossos vendedores.Condições gerais: os preços publicados são por pessoa,com hospedagem em apartamento duplo,
com saídas de São Paulo. Preços, datas de saída e condições de pagamento sujeitos a reajuste e mudança sem aviso prévio.Oferta de lugares limitada reservas sujeitas a confirmação.Ofertas válidas para compras realizadas até um dia após a publicação. Credito sujeito a aprovação.

São Paulo Capital:
Paraíso .....................................2146-7011
Aclimação ................................2362-7780
Anchieta – Carrefour.............. 3791-9080
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
Cidade Dutra – Sonda ........... 5666-5337
Eldorado Shop. ........................3815-7878
Fradique Coutinho ...................3596-3470
Faria Lima ................................3031-3106
São Miguel Hiper Davo .............2058-1662
Ibirapuera Shop. ......................2108-3500
Imigrantes – Carrefour .......... 2948-3148
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
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
Santo Amaro-Mais Shop. Lg. 135546-2888
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:
Alphaville - Centro Comercial ..4191-9198
Diadema Shop. ........................4057-8600
Guarulhos-Bonsucesso .............2498-6022
Guarulhos Shop. ......................2425-0533
Mauá Coop Barão de Mauá.......4544-8111
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
Santo André-Sta. Teresinha.....4997-4177
S.B.Campo-Prestes Maia ..........4330-0966
S.B.Campo-Carrefour Taboão ...4178-4377

S.B.Campo-Carrefour Vergueiro4121-9877
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
Campinas-Taquaral..................3254-3046
Campos Elíseos......................... 3610 9948
Campo Limpo Shop. ................5513-8484
Caieiras ....................................4442-3114
Fernan dópolis.........................3465-5520
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
Mococa.....................................3665-7990
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

A CVC transporta mais de 2 milhões de clientes
por ano e já realizou mais de 15 milhões de viagens.

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.

Conselho quer autonomia para escola de ensino médio
Ocimara Balmant
ESPECIAL PARA O ESTADO

Se a proposta das novas dire-
trizes para o ensino médio for
aprovada hoje pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE),
cada escola terá autonomia pa-
ra escolher quais disciplinas
terão mais espaço em sua gra-
de curricular. “Queremos dar
uma cara para a escola, fazer
com que cada uma tenha o seu
sotaque”, afirma José Fernan-
des de Lima, relator das dire-
trizes e membro da Câmara de
Educação Básica do CNE.

Segundo o projeto, conta Li-
ma, toda escola poderá optar por
uma entre quatro áreas de atua-
ção: ciência, tecnologia, cultura
e trabalho. Escolhida a ênfase, a
instituição montará um currícu-
lo próprio de forma a dar mais
espaço a disciplinas afins. Ne-
nhuma matéria da base nacional
comum – como língua portugue-
sa e matemática – poderá ficar
de fora, mas a carga horária pode-
rá esticar ou encolher, de acordo
com a vocação da escola.

Hoje, a carga mínima no ensi-
no médio é de 2,4 mil horas, divi-
didas na base comum e na parte
diversificada. O aluno tem de
cumprir 75% da carga horária
(1,8 mil horas) com as discipli-
nas tradicionais e os outros 25%
(600 horas) na parte diversifica-
da, com conteúdo definido à cri-
tério da escola. O que as novas
diretrizes preveem é que, além
desse tempo que já é eletivo, a
escola possa adequar as discipli-
nas da base comum de acordo
com seu interesse.

Na escola que optar por dar ên-
fase à cultura, por exemplo, te-
rão prioridade disciplinas como
história, português e geografia.
Isso não significa que matemáti-
ca será extinta do currículo, mas
que perderá espaço na grade. Em
vez de quatro aulas de matemáti-
ca e duas de história, o colégio
poderá inverter essa equação.

Mesmo a carga mínima das dis-
ciplinas de base comum será mi-
nistrada sob medida. Na área de
cultura, as aulas de língua portu-
guesa podem enfocar manifesta-
ções literárias, movimentos mu-
sicais etc. A mesma disciplina,
na escola que optou por dar ênfa-
se à ciência, vai tratar, prioritaria-
mente, de interpretação de tex-
tos científicos.

“Estamos debatendo possibili-
dades que já existem na legisla-
ção. A proposta é valorizar o pro-
jeto político-pedagógico. Quere-
mos mostrar que a escola pode
definir o seu destino”, diz Lima.

A escolha da ênfase, segundo o
relator, deve respeitar as caracte-
rísticas dos alunos da região e as
instalações físicas da institui-
ção. Nos casos em que o estudan-
te não estiver satisfeito com a
área de atuação, ele deve procu-
ra outro estabelecimento. É o ca-

so, por exemplo, de um aluno
que pretende estudar Medicina
e mora próximo a uma escola
que dá ênfase à cultura.

Operacional. “Como o princi-
pal motivo de evasão do ensino
médioéafaltade interesse,deixá-

lo escolher o que gosta pode fazer
com que ele se empenhe mais. O
problema, no entanto, é a ques-
tão operacional. O aluno terá va-
ga garantida na escola que esco-
lher?”, pondera Marcelo Neri,
pesquisador da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV).

Para Ilona Becskeházy, direto-
ra da Fundação Lemann, como
não há um currículo nacional, o
aluno não sabe o que está esco-
lhendo. “Flexibilizam o que ain-
da não está estruturado. O que o
aluno terá como conteúdo míni-
mo será ancorado em quê? No

currículo que será construído,
ou estamos fazendo uma adequa-
ção, já que 90% dos alunos saem
do ensino médio sem aprender o
que era esperado, como mos-
trou a Prova Brasil?”, diz ela. “En-
quanto a elite estuda para ir para
as melhores faculdades do País,
o pobre vai aprender artes regio-
nais por que ele tem de trabalhar
logo? A renda é mais importante
que a bagagem?”

Além da orientação para que as
escolas de ensino médio optem
por uma área em que darão ênfa-
se, as diretrizes que serão vota-
das hoje abarcam outras propos-
tas de flexibilização do currículo
do ensino médio.

Todas elas têm o objetivo de
atrair e reter o estudante, uma
vez que o ensino médio é hoje a
etapa mais problemática da edu-
cação brasileira. No último Índi-
ce de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb), os alunos re-
ceberam nota 3,6, numa escala
de 0 a 10. Um levantamento da
Fundação Getúlio Vargas, de
2009, mostrou que 40,1% dos jo-
vens de 15 a 17 anos abandonam a
escola por desinteresse.

No pacote de medidas está a
ampliação do tempo de estudo
para quem faz o curso à noite.
Em vez dos três anos, os alunos
poderão ficar de um semestre
até um ano a mais na escola, cum-
prindo a mesma carga horária,
mas de forma diluída.

A ideia é facilitar o acesso des-
se contingente de estudantes
que normalmente segue para a
escola depois do trabalho, chega
atrasado e têm dificuldade em
passar quatro horas concentra-
do nos professores. Para esses
alunos existe até mesmo a possi-
bilidade de aulas não presen-
ciais, segundo a proposta.

Antes de ser aprovada, as dire-
trizes ainda podem sofrer altera-
ções. Após o aval do CNE, o docu-
mento ainda segue para homolo-
gação do ministro da Educação,
Fernando Haddad. / O.B.
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A15.




