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Educação. Criado em 2006 pelo governador Geraldo Alckmin, o programa Escola em Tempo Integral chegou a ter 514 unidades no
Estado, mas conta hoje com apenas 309, apesar da promessa de expansão; agora, governo promete remodelar proposta para 2013
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SP reduz em 40% número de escolas
do fundamental em período integral
✽

Bastidores: Paulo Saldaña
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Queixas. O governo diz ter investido R$ 122 milhões em obras
nessas escolas desde 2006. Mas
a verba não foi suficiente para
acabar com todos os transtornos. Segundo professores que
pediram para não se identificar,
ainda há casos de falta de material e inadequação de prédios. “À
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dante por tantas horas também
se repetiram. As falhas chegaram até a Justiça e, em uma escola de Mirassol (a 452 km da capital), o programa foi suspenso
por falta de estrutura.

Ensino médio estendido
começará em 16 unidades
Ao contrário do realizado nas escolas de ensino fundamental,
cujo programa de tempo integral começou em 514 escolas, a
novamodalidadedeeducaçãointegral voltada para o ensino médio terá uma espécie de projetopiloto. Começa no ano que vem
em apenas 16 escolas espalhadas
pelo Estado.

Projeto iniciado
em ano eleitoral
priorizou quantidade

E

m vez de a experiência de seis anos
da educação integral no ensino fundamental ser aproveitada agora para o novo projeto do ensino médio,
o que ocorre é o contrário. É o novo programa, ainda a ser iniciado no próximo ano, que
vai orientar as mudanças no fundamental.
A explicação para isso já aparecia nas críticas desde 2006: a forma intempestiva de como o plano foi implementado, o que colaboroucomseuesvaziamentoemudançasjáprevistas para 2013. “Fizeram um projeto para
impactar na quantidade, sem planejamento”, disse ao Estado uma ex-integrante do
primeiro escalão da Secretaria de Educação,
queatuou noperíodoposterior ao lançamento do projeto. “Não havia estrutura, foi uma
coisa imposta e a própria rede se ressentiu.”
A ideia inicial dentro da secretaria era de
que o programa começasse em cerca de cem
unidades. Mas, em ano eleitoral, decidiu-se
partir de uma vez para 514 escolas. No governo José Serra (PSDB), entre 2007 e 2010, o
número de escolas foi caindo, mas, apesar de
ainda ter problemas, resistiu da mesma forma. Autor do projeto – ao lado do ex-secretário Gabriel Chalita (PMDB) –, Alckmin o defendeunovamente na eleição. Mas,depois de
um ano de governo, vem a reformulação.

Cansaço. Alunos da escola Prof. Theodoro de Moraes, na capital, reclamam de tempo excessivo na sala

ão

Criado em 2006 por Geraldo
Alckmin (PSDB) como aposta
para o ensino fundamental, o
programa Escola em Tempo
Integral do Estado de São Paulo reduziu sua presença na rede em 40% e hoje está em apenas 309 escolas. A promessa
sempre foi ampliar o projeto
para todos os alunos do fundamental, mas, em direção oposta, o governo abandonou o modelo atual e agora desenha
uma transformação para 2013.
Expandiro modelo para toda a
rede não está mais nos planos da
gestão – a promessa constava da
última campanha de Alckmin.
No sistema a ser implementado
em 2013, o tempo integral será
oferecido como opção.
A adesão de pelo menos 60%
da comunidade escolar será critério para que a unidade ofereça
a modalidade. Os familiares que
não forem favoráveis poderão
manter os filhos no modelo convencional, na mesma unidade.
Nos casos em que mais de 90%
dos pais optarem pelo programa, as unidades serão mantidas
ou se tornarão de tempo integral. A Secretaria de Educação
promete, entretanto, ampliar o
número de escolas, mesmo sem
detalhar a expansão.
Quando Alckmin assumiu o
governo neste ano, encontrou
399escolasnosistema–bemmenos do que as 514 escolas de
2006. Mas o enxugamento se
manteveem 2011eoutras90unidades saíram do projeto. A diminuição recente é atribuída à municipalização de escolas.
No sistema vigente de tempo
integral, o aluno fica na escola
das7 horas às16h10.Pela manhã,
ele tem o currículo normal e à
tarde,oficinas.Oprojetoacumulou problemas desde a implementação, feita de uma só vez
em mais 500 escolas. Houve falta de material e professores destreinados. Escola sem espaços
adequadosparareceberumestu-

Asunidadescontarãocomprofessores em dedicação exclusiva. Outra diferença é a integração das disciplinas do currículo.
O novo modelo de ensino médio terá jornada ampliada de seis
para nove horas e meia, incluindo três refeições diárias. A estruturadas escolasdevecontar com
salastemáticasdeportuguês,his-

Plano prevê carga
diária de 7 horas em
50% dos colégios
● O Plano Nacional de Educa-

ção, em discussão na Câmara
Federal, prevê a oferta de educação em tempo integral em 50%
dos estabelecimentos públicos
de educação básica urbanos e
rurais até 2020. A oferta tem au-

tória, arte e geografia, salas de
leitura e informática e laboratórios de biologia, química, física e
matemática. Além das disciplinas obrigatórias, eles contarão
com outras eletivas, de acordo
com a área de interesse.
Das 16 escolas, 2 estão na capitalpaulista,4naRegiãoMetropolitana e o restante no interior e
no litoral. Essas unidades deverão atender a cerca de 8 mil alunos e o governo estadual prevê
umaexpansãoposterior.Aintenção é de que sejam 300 centros
até o fim desta gestão, em 2014.

mentado, mas, por enquanto, só
6% dos alunos têm sete horas
diárias de jornada escolar.
O governo federal quer dobrar
no ano que vem o número de escolas em seu programa, o Mais
Educação. O Ministério da Educação pré-selecionou 14,2 mil novas escolas (que recebem recursos federais). Prefeitos e escolas
precisam aderir ao programa, e o
prazo vai até 15 de fevereiro do
próximo ano. / P.S.

A presidente do Sindicato dos
Professores do Estado de São
Paulo (Apeoesp), Maria Izabel
Noronha, olha com desconfiança para a medida, que considera
insuficiente.“Continuaumgrande marketing, como foi o outro
(do ensino fundamental). Foca
em apenas 16 escolas que serão
boas. Nas demais, falta tudo.”
Técnico. Outra medida da secretaria estadual para intensificar a oferta de tempo integral é a
Rede Ensino Médio Técnico. O
projetovai articularoensinomé-

tarde,deveriahaver oficinase jogos, mas não tem material. Até
para dobradura não chega”, diz
um professor, há três anos no
projeto. “Os alunos ficam oito
horas sentados, não aguentam.”
Entre os alunos, a sensação é a
mesma. “Eu tenho aula de computação e é legal. Mas às vezes
fica cansativo, é muito tempo
dentroda sala”, dizYstefani Cerbelo, de 10 anos, aluna da escola
Prof.TheodorodeMoraes,nazona leste da cidade de São Paulo.
A mãe dela, Romilda, de 36,aprova o modelo. “Pelo menos eles

dio regular à educação profissionaltécnica– o aluno cursaránormalmente o currículo do ensino
médio e, à tarde, terá a educação
profissionalizante.Serão243unidades na rede já no ano que vem.
A preocupação com tempo integralfazparte,segundoogoverno, dos esforços para colocar o
sistema educacional de São Paulo entre os 25 melhores do mundo até 2030. Hoje, é o 53.º entre
65, considerando simulação que
apresenta São Paulo como um
país no Programa Internacional
de Avaliação (Pisa). / P.S.

não ficam na rua.”
Mudanças. Atualmente, o currí-

culocontacomoitooficinasobrigatórias– dadasalémdocurrículo normal. No novo modelo, serão duas: hora da leitura e experiências matemáticas. As demais, como artes, modalidades
esportivas e até educação para o
trânsito, serão eletivas.
A secretaria promete atenção
nos educadores, como formação
continuada e melhor articulação
entre as oficinas e aulas regulares. Para a professora Ana Maria
Cavaliere, da Faculdade de Educação da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), o temposuplementarprecisa terqualidade.“Aescola éumasóeohorário é um só. Não é somente aulas
convencionais o dia inteiro, mas
tem de ter projeto, coerência e
metodologia. Não basta ocupar
o tempo.”
Segundoela,queépesquisadora do ensino integral, só é possível estender o modelo para toda
uma rede com muito o investimento. “É preciso quase dobrar
o parque de prédios escolares.”
As 309 escolas de tempo integral
atendem a 76.381 alunos dos ciclos 1 e 2 do ensino fundamental.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.

Nota de corte sobe nos cursos
mais concorridos da Fuvest
Em 35 carreiras, a nota
foi igual ou superior a
50 pontos; 7 cursos
tiveram a pontuação
mais baixa – apenas 27
A nota de corte da Fuvest subiu
nas carreiras mais concorridas
da Universidade de São Paulo
(USP). A nota foi igual ou maior
que 50 pontos em 35 cursos – 2
deles,CiênciasBiomédicas eEngenharia de Produção (Lorena),
são novos. A nota mais alta foi de
MedicinaeCiênciasMédicas(Ribeirão Preto): 73 – subiram 3 e 4
pontosemrelaçãoa2010,respectivamente. Engenharia Civil

RANKING
● Carreiras mais disputadas:

35 delas têm mínimo de 50 pontos
CURSO

NOTA 2011

NOTA 2012

Medicina

70

73

69

73

64

67

Eng. Civil (S. Carlos)

57

63

Engenharia (Poli)

58

63

Audiovisual

59

61

57

61

Engenharia (S. Carlos) 57

60

Ciências Médicas
(Ribeirão Preto)
Eng. Aeronáutica
(S. Carlos)

Rel. Internacionais

FONTE: FUVEST

Centro Cultural Niemeyer
é fechado na Espanha
ELOY ALONSO/REUTERS

(São Carlos), curso mais concorrido, foi de 57 para 63.
A nota de corte mais baixa
foi 27, em 7 cursos, como SaúdePúblicaeCiênciasdaNatureza (USP Leste).
Onze cursos chamaram
trêsou mais candidatos para a
segundaetapa.Alistadosconvocados para a segunda fase
será no dia 19. As provas vão
de 8 a 10 de janeiro.

Questão política. Troca de governo motivaria mudança
estadão.com.br
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estadão.com.br/educacao

Camila Molina

Inaugurado em março, o Centro
Niemeyer, em Avilés, na Espanha,fechou anteontemsuas por-

tas ao público. “Foi uma questão política”, diz Jair Rojas Valera,quedesenvolveu com o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer
o projeto e a construção do com-

plexo cultural. “Entrou um governo de direita em Astúrias.
Vão colocar uma nova direção
no centro”, diz Valera. Na quinta-feira, quando Oscar Niemeyer vai completar 104 anos, o então diretor da instituição, Natalio Grueso, e sua equipe deixarão formalmente seus cargos.
Até nova decisão, o complexo
permanecerá fechado. O centro
cultural, instituído em 2007,
também está envolvido em disputa judicial, de € 20 milhões,
por denúncia de corrupção.
“A Fundação Oscar Niemeyer,
criada para cuidar do acervo dele, não tem nenhuma relação
com o Centro Niemeyer, que é
umainstituição da Espanha”, diz
o bisneto do arquiteto, Carlos
Niemeyer. “Não estamos envolvidos.”
O arquiteto dá nome ao complexo cultural apenas como homenagem, segundo sua família.

