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Aos 8 anos, 70,8%
das crianças não
sabem matemática

PROVA ABC
● Avaliação

realizada pela ONG Todos pela Educação mostra resultados de alfabetização

Crianças plenamente alfabetizadas até os 8 anos
Rede pública - 3 º ano do ensino fundamental
MATEMÁTICA

LEITURA
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A partir deste ano, o Ministério da Educação aplicará em
todo o País a Avaliação Nacional da Alfabetização em crianças do 3.º ano do ensino fundamental da rede pública. O objetivo é avaliar, de forma censitária, a qualidade e a eficiência do ciclo do 1.º ao 3.º ano
do fundamental. Com a nova
avaliação, o governo espera

Matemática

avançar na meta de alfabetizar todas as crianças até os 8
anos. O exame foi criticado
por especialistas. O professor
Ocimar Alavarse, da USP, classificou-o de “desnecessário”,
pois já havia uma prova nacional e outras estaduais. “E
crianças pequenas não têm
autonomia para participar de
uma avaliação externa.”
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plo, identificar temas de uma
narrativa e perceber relações
de causa em um texto.
Os dados são da Prova ABC,
realizada pela ONG Todos Pela
Educação em parceria com a
FundaçãoCesgranrio,oInstituto Paulo Montenegro e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).
Segundo os coordenadores
daavaliação,osresultadosmos-

ALAGOAS

8,3%
MINAS GERAIS

ALAGOAS

*EM PONTOS PORCENTUAIS

tram que as crianças escrevem
pior do que leem e indicam certoabandonodoensinode matemática. Segundo a diretora executiva do Todos pela Educação,
Priscila Cruz, a Prova ABC adota como modelo de adequação a
autonomia do aluno.
“Nossoentendimentodealfabetização vai além de aprender
a ler. Precisamos que as crianças tenham condições necessá-
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riasdeler para conseguiraprender”, diz. Priscila lembra que os
resultados expõem o “berço da
desigualdade educacional”. “É
fato de indignação ter só metade das crianças com as competências esperadas.”
Desafio. A ONG estipulou co-

mo meta que, até 2022, toda
criança esteja plenamente alfabetizada até os 8 anos. Uma rea-
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estudante brasileiro custa US$
3 mil por ano de estudo. A média dos países-membros da organização é de 6,3%.No Brasil, a
maior parte dos investimentos
vai para o ensino superior, área
que recebeu 0,9% do PIB em
2010, contra 0,7% em 2000. Essa média é similar aos demais
países estudados pela OCDE.
No entanto, os investimentos crescentes em educação no
Brasil ainda não se converteram em eficácia do sistema. Os
experts da organização indicamqueoporcentualdapopulação entre 25 e 34 anos e entre 25
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do relatório Educação: trampolim para o emprego, que apresenta dados dos países-membros
daOCDE,alémdenãointegrantes da organização, como Brasil
e Rússia. O documento confirma que o Brasil melhora em termos de investimentos públicos
e de aumento da população que
avança no ensino, mas os resultados obtidos até aqui ainda são
inferiores à média dos países
mais desenvolvidos.
Entre 2000 e 2010, o porcentual do Produto Interno Bruto
(PIB) aplicado na área subiu de
3,5% para 5,6% – em média, um

do um colega para brincar nas
férias. Nessa competência, o
melhor resultado também foi
registrado no Sudeste, onde
35,2% dos alunos conseguiram
atender o que se esperava. Os
critérios avaliados vão de coerência à adequação ao tema.

lidade distante para muitos que
estudam em escola pública.
AauxiliardeodontologiaLuanaOsti Ignacio,de29anos,contaque seufilho só começou a ler
bem com 10 anos. “Ele não escreve bem até hoje, não sei como passa de ano. Já pensei em
colocá-lo em escola particular,
mas a gente não ganha bem”,
diz ela. O filho Guilherme, hoje
no 6.º ano, estudava em uma es-

lhor resultado, com 53,5% dos
alunos sem o conhecimento
adequado em matemática, por
exemplo. Já o pior Estado é Alagoas,com92,1%comaprendizadoforadasexpectativas.OEstado do Nordeste aparece com os
piores resultados nos outros
dois itens: em leitura, apenas
13,7% sabiam o adequado – contra São Paulo, com 57,1%, o melhor resultado. Em escrita, Alagoas teve 8,3% dos alunos dentro do adequado. Minas Gerais,
o melhor nesse quesito, teve
37,2%.

Última edição. A prova foi aplicada em 1,2 mil escolas em 600
cidades. Os resultados não são
comparáveiscoma ediçãoanterior. Esta foi a última edição, já
que o governo anunciou instrumento próprio de avaliação
(mais informações nesta página).

e64 anosque atingiuoníveluniversitário no País em 2011, de
12,74%e 11,61%,respectivamente, era o pior de todos os países
pesquisados. Na Coreia do Sul,
primeiro lugar no ranking, esses índices chegam a 63,82% e
40,41%, respectivamente. Da
mesma forma, o porcentual de
homensemulheresquecompletam o ensino médio também é
baixo: o Brasil é o 33.º entre 35.
Essasfalhastêm gravesrepercussões econômicas, porque o
Brasil é um país em que o nível
de estudo faz grande diferença
em termos de empregos e salá-

rios.Peloscálculos daorganização, um adulto com idade entre
25 e 64 anos que termina o ensino superior receberá, em média, 157% mais do que quem só
terminou o nível médio. A média na OCDE é de 57%
“No Brasil, ter um nível superiorde educaçãoaumentaa probabilidade de emprego mais do
que em muitos outros países”,
diz o relatório. A organização
adverte que estimular a maior
escolaridade possível e aprimorar a qualidade da educação
tem repercussões diretas sobre
a economia dos países.

Falecimentos
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Norma Farina - Dia 10, aos 92
anos. Filha de Amália Fabbrini e Lélio Fabbrini. Deixa as filhas Maria
Luiza e José Luiz. O enterro foi realizado no Cemitério da Consolação.
Maria Pereira da Silva - Dia 10,
aos 79 anos. Filha de Isaura Moreira da Silva e Moises Pereira dos
Santos. Deixa as filhas Ione, Sandra e Vanda. O enterro foi realizado
no Cemitério da Cantareira.
Marcia Santos Muniz - Dia 9,
aos 58 anos. Filha de Rosilda San-

tos Muniz e Antonio José Muniz.
Não deixa filhos. O enterro foi no Cemitério Vale da Paz, Diadema.
Maria de Fátima Conceição Dia 9, aos 50 anos. Filha de Dirce
Ferreira da Conceição e Arnaldo Pereira da Conceição. Deixa os filhos
Loide, Priscila Rebeca Maria. O corpo foi trasladado para o Crematório
da Vila Alpina.
Janos Justus - Dia 10, aos 93
anos. Deixa os filhos Julianne, Catarina e Roberto. O enterro foi no Ce-

mitério Israelita, no Butantã.
Antonio Ignácio Martins – Ontem, aos 88 anos. Filho de Piedade
da Conceição Teixeira e Francisco
Manoel Martins. Deixa esposa
Edith, os filhos Vicente e Celso e os
netos Renato, Guilherme, Amanda
e Flávia. O velório e o enterro, às
17h, serão hoje no Cemitério São
Paulo.
Jonas Gonçalves – Dia 23, aos
72 anos. Filho de Elisa Maria Gabriela e Geraldo Jonas Gonçalves. Deixa as filhas Lilian e Lisandra. O corpo foi trasladado para o Crematório
da Vila Alpina.
Severino Amaro Bezerra - Dia

A família de

Os filhos SYLVIA KULIKOVSKY, CHARLES ROTHSCHILD
e RENATA ADLER (in memoriam), os genros, nora, irmã,
netos e bisnetos da QUERIDA

ROSEL ROTHSCHILD
comunicam com profunda tristeza o seu falecimento.
O sepultamento será realizado HOJE, 26/6, às 13:00h,
no Cemitério Israelita do Butantã, onde está sendo velada.

ENEIDA LEME DE
OLIVEIRA SABATE
agradece as manifestações de carinho
e convida parentes e amigos para a missa
de 30º dia a ser celebrada dia 26 de Junho,
às 18:30 horas, na Igreja São Gabriel Arcanjo,
a Rua São Gabriel, 108 - Jd. Paulista

cola municipal e, no ano passado,foitransferidoparaumaunidade estadual na zona leste.
Apesar de as crianças não terem bons resultados em leitura
e escrita, matemática é o desafio maior. Segundo a especialistaemensino dematemática Katia Smole, do grupo Mathema
deformação,osresultadosmostram que os alunos conseguem
responder a questõ0es elementares, mas têm dificuldades em
conteúdos mais complexos. “É
como se fosse um analfabeto
funcional em matemática.”
Katia aponta algumas hipóteses para o déficit. “Pode haver
falta de clareza curricular. Ou,
portemerqueascriançasfracassem,oprofessor acabaensinando o conteúdo elementar.”

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A18.

A

baixo nível de população que
completa o ensino superior e o
terceiropiordentreosquecompletam o ensino médio dentre
35 países pesquisados. As estatísticasrevelam aindaque avançarnosestudosé crucial:emnenhum outro país concluir a faculdade faz tanta diferença em
termos de emprego e renda.
As informações fazem parte

o quanto isso é preocupante. “A
gente tem tendência de naturalizar a desigualdade. Mas essa
diferença não é natural”, diz
ela, que integra a comissão técnica do Todos pela Educação.
O Nordeste também fica na
lanternanosresultadosdeescrita: 86,8% não conseguiram resultados esperados na redação.
O exercício pedia que o aluno
escrevesseumacartaconvidan-

ut

por unidade da federação revelam um abismo considerável.
Enquanto a Região Sudeste
tem 57% dos alunos de 3.º ano
sem o aprendizado considerado adequado em matemática,
representando o melhor resultado, o Nordeste aparece na outra ponta, com 86,4% das crianças abaixo do esperado.
A coordenadora da Prova
ABC, Nilma Fontanive, lembra

30,5%

PARÂMETROS
Foi considerado como desempenho
adequado em matemática e leitura a nota
mínima de 175 na escala do Sistema de
Avaliação da Educação Básica (Saeb). Em
Leitura, os alunos conseguem, entre
outras habilidades, identificar temas de
uma narrativa e perceber relações de
causa. Em Matemática, o nível permite
distinguir quem tem, por exemplo, domínio
da adição e subtração e consegue resolver
problemas envolvendo notas e moedas.
Na redação, a avaliação adotou uma escala
que vai de 0 a 100 e o desempenho
esperado era de pelo menos 75. A nota
representa bom desempenho na
adequação ao tema, gênero, coesão,
coerência, além de boa grafia, normas
gramaticais e pontuação

FONTE: TODOS PELA EDUCAÇÃÒ/ PROVA ABC 2012

Brasil tem menor nº de
formados entre 35 países
Quem reclama da qualidade da
educação e do acesso ao ensino
superior no Brasil ganhou novosargumentos.DadosdivulgadosontempelaOrganizaçãoparaa CooperaçãoeoDesenvolvimento Econômico (OCDE) indicam que o Brasil tem o mais

Escrita
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13,2%

Porcentual de alunos que sabem o adequado

Nordeste fica atrás em 2 das 3 avaliações

CORRESPONDENTE / PARIS

13,6%

Centro-oeste
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Abismos entre Estados

PARA LEMBRAR

Andrei Netto

Sul

43,0%

Em relação à escrita, 74,1% dos alunos da rede pública do 3º ano do
fundamental têm conhecimento insuficiente, revela a Prova ABC

Nenhum Estado brasileiro registrou mais da metade dos alunos com ensino adequado em
matemática no 3.º ano do ensino fundamental. Como o desempenho na disciplina é atribuído em maior medida à escola (se comparada com leitura e
escrita), o dado revela que os
desafios são generalizados. Entretanto, os resultados por região e mais detalhadamente

Sudeste
52,8%

29,2%

Mais da metade das crianças
do 3.º ano do ensino fundamental de escolas públicas e
privadas do País não aprendeu os conteúdos esperados.
A situação é ainda pior se forem consideradas apenas as
escolas públicas.Em matemática, 70,8% dos alunos não sabem o adequado. Em leitura,
esse porcentual foi de 60,3% e
em escrita, de 74,1%.
Nas duas redes, uma em cada
três crianças não sabe, aos 8
anos, o mínimo esperado em
matemática. Assim, apenas
66,7% delas resolvem problemas com notas e moedas e sabem fazer contas de adição e
subtração. Além disso, 69,9%
têm desempenho abaixo do esperado na escrita e 55,5% leem
mal–nãoconseguem,porexem-

ESCRITA

10, aos 65 anos. Filho de Luiza Cipriano da Silva e Manoel Amaro Bezerra. Não deixa filhos. O enterro foi
realizado no Cemitério dos Jesuítas, Taboão da Serra.
Antonio Francisco Fleury – Dia
23, aos 61 anos. Filho de Gilda Correia Fleury. Deixa esposa Ana Maria
as filhas Luciana e Marina. O enterro foi no Cemitério São Paulo.
Gerhard Liebetanz - Dia 10, aos
59 anos. Filho de Metha Schirmer
Liebetanz e Erich Liebetanz. Deixa
os filhos Andreia Cristina, Renata e
Wagner. O enterro foi realizado no
Cemitério de Campo Grande.
Marcos Pereira Lamego - Dia

10, aos 59 anos. Filho de Dirce dos
Santos Lamego e Manoel Pereira
Lamego. Deixa filhos. O enterro foi
realizado no Cemitério Jardim da
Colina, São Bernardo do Campo.
MISSAS
Alice Najum Saade – Amanhã,
às 18h30, na Igreja de São Gabriel
Arcanjo, na Av. São Gabriel, 108,
Jardim Paulista (30 dias).
Maria Salles da Costa Lima –
Amanhã, às 18h30, na Igreja da Paróquia de Assunção de Nossa Senhora, na Alameda Lorena, 665A,
Jardins (30 dias).
Sonia Penteado Santos Lopes
– Amanhã, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, Praça N. Senhora Do
Brasil, 1, Jardim América (7º dia).

Serviço funerário da Prefeitura:
0800-109850 (24 horas)
www.prefeitura.sp.gov.br/servicofunerario

Antonio Francisco Fleury –
Amanhã, às 17h30, no Santuário
Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Dr. Arnaldo, 1.831 (7º dia).
Godofredo da Silva Telles Junior – Amanhã, às 12horas, na
Igreja de São Francisco, no Largo
São Francisco, 133, Centro (4
anos).
Paulo Lessa da Fonseca – Amanhã, às 12h15, na Igreja São Geraldo, Largo Padre Péricles s/nº, Perdizes (13 anos).
Maria Guiomar Moraes – Amanhã, às 10h00, na Igreja São José,
Jardim Europa. (7º dia)
Maria Flores da Cunha Bierrenbach – Dia 28, às 9h00, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima,
Avenida Dr Arnaldo 1.831 (7º dia).

A esposa Aracy Cerqueira Leite, a filha
Lygia, o genro Felipe, as netas e os bisnetos
comunicam o falecimento do querido

HYLKIAS DE CERQUEIRA LEITE
no dia 20 de junho e convidam para a missa
de 7º dia, no dia 26 de junho às 18:00 hs, na
Igreja Nossa Senhora Mãe Da Igreja, à Al.
Franca Nº 889 - Jardins.

A esposa Magdalena, os filhos M. Tulio, José Maria, Sérgio,
noras e netos do querido

TULLIO MENICONI
Agradecem as manifestações de carinho e convidam para a missa de
7º dia que será realizada amanhã, dia 27/06 às 19 horas, na Capela
do Colégio Sion, Av. Higienópolis, 983.

As irmãs Zelia Ghedini T. da Silva, Ana Zoraide Ghedini Barrieu e familiares da querida

NAIR GHEDINI

comunicam com pesar o falecimento ocorrido 24/06 em São Paulo e convidam
para missa de 7º Dia que será celebrada segunda-feira dia 01/07, às 12:00 horas,
na Igreja São Gabriel Arcanjo, Av. São Gabriel, 108 - Jardim Paulista

A família Razuk convida para a missa de 1 ano do falecimento do querido:

HORÁCIO RAZUK
Que será realizada amanhã, dia 27 de Junho, às 19:00 horas na Paróquia
Santo Ivo - Largo da Batalha 189 - Jardim Luzitânia.

