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CARREIRA

FEDERAL

Professores. Prefeito Fernando Haddad (PT) encaminhou
projeto à Câmara para aumentar salário do magistério.

CENSO

“Tem havido muitas fusões, grupos
que adquiriam outros. Seguramente,
isso explica a pequena redução na
expansão”

Vestibular. Unifesp abre inscrições hoje para o Sistema Misto
de Vestibular, que une notas do
Enem e exame da universidade.

Aloizio Mercadante, SOBRE QUEDA NAS MATRÍCULAS NO ENSINO SUPERIOR EM 2012
CLAYTON DE SOUZA/ESTADÃO

Mudança. Especialistas temem que professores não consigam se preparar para o formato em dois anos; obras, que pela primeira vez
tiveram complementos digitais, estão sendo analisadas por 12 universidades federais, mas a seleção deve terminar em junho de 2014

Livros didáticos seguirão matrizes
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Bárbara Ferreira Santos
Victor Vieira

A reforma do ensino médio
nos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
já começou antes mesmo da
reestruturação do currículo.
A partir de 2015, os livros didáticos das redes públicas serão
interligados dentro das quatro áreas de conhecimento
propostas pela prova. “Não
significa o fim do livro didático por disciplina, mas cada
matéria terá de dialogar com
outras”, explica o secretário
de educação básica do Ministério da Educação (MEC), Romeu Caputo.
O edital dos livros didáticos
para 2015 exige que as disciplinas de Química, Física e Biologia, por exemplo, estejam interligadas e atendam a requisitos
mínimos comuns das Ciências
da Natureza. Pela primeira vez,
odocumentoprevêqueaseditorasapresentemobrascomcomplementosdigitais–e-books,jogos e aplicativos. Os próximos
editais devem seguir esse mesmo formato, segundo o MEC.

Uma comissão de avaliadores em 12 universidades federais analisa se os livros apresentados em agosto por editoras de
todo o País atendem a esses critérios. Até junho de 2014, um
guiade obrasrecomendadaspelo governo federal deve ser enviado às escolas públicas.
Essa mudança faz parte do
projeto do MEC para redefinir
todo o currículo do ensino básico – fundamental e médio – em
um formato interdisciplinar semelhante ao Enem. “A mudança faz parte do que chamamos
de Base Nacional Comum do
Currículo. Converge avaliação,
formaçãodosprofessoreseprodução de material”, diz Caputo.
Opresidente doInstitutoNacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais(Inep),LuizCláudioCosta, dizqueomodelocurriculardoBrasil éhistoricamentedeterminadopelosvestibulares. “Antes, poucas escolas tinham acesso a essas informações. Com o Enem e suas áreas
definidas, todo mundo está conhecendo as matrizes de habilidadesecompetências,especialmente as escolas públicas.”
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2 PERGUNTAS PARA...
Romeu Caputo, secretário de
Educação Básica do MEC

1.

A mudança do livro didático é um passo para mudar o currículo do ensino
médio? Sim, porém estamos discutindo esse currículo interdisciplinar não só para o ensino médio, mas para toda a educação
básica, desde a infantil. Essa avaliação dos materiais com o foco
interdisciplinar já estará presente nos novos editais do MEC, inclusive para os materiais digitais.
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‘Peso à toa’. Para Daniela Machado, aluna do 2º ano do ensino médio, livros são pouco usados
Especialistas, porém, temem
a adoção de obras nesse modelo
sem a preparação dos professores.“Umacoisaéproduzir omaterial, outra é ser usado com
qualidade”, diz Paula Louzano,
doutora em Educação pela Universidade de Harvard. Para
João Roberto Moreira Alves,
presidente do Instituto de Pes-

quisas e Administração da Educação,a formaçãodos professores, se iniciada hoje, só alcançaria maturidade em 4 anos.
Para alunos e pais das redes
públicas, os novos livros só representarão uma mudança no
formato do ensino médio quando o material didático for efetivamente usado na sala de aula.

“Hojeolivro époucousado porqueosprofessoreslevamosmateriaisdeleseosalunosnãoquerem carregar tanto peso à toa”,
afirma Daniela Machado, de 17
anos,quecursao2.ºanodo ensino médio na Escola Estadual
Ibrahim Nobre, na zona sul de
São Paulo. / COLABOROU CARINA

2.

Os professores terão
formação complementar para usar essas
obras? Sim. Estamos discutindo
com o Conselho Nacional de Secretários de Educação uma formação de todos professores do
ensino médio. É um processo.
Temos de alinhar o Enem, currículo, produção de materiais, conteúdos e livros, finalizando com
a formação de professores.

BACELAR, ESPECIAL PARA O ESTADO
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A20.

CRUZEIROS PULLMANTUR NA CVC
Os únicos navios com Sistema Tudo Incluído
Temporada 2013/2014

Criança

Nos cruzeiros da Pullmantur, você tem o melhor
entretenimento a bordo com tripulação falando
português e espanhol e ainda desfruta do exclusivo
sistema Tudo Incluído com comidas e bebidas à
vontade em qualquer ambiente do navio.

CRUZEIROS PELO CARIBE - SEM NECESSIDADE DE VISTO

CRUZEIROS NA COSTA BRASILEIRA E BACIA DO PRATA

MONARCH

ZENITH

Cruzeiro para
Buenos Aires 9 noites
10X
70
SEM
JUROS
REAIS

253,

Roteiro: Rio de Janeiro, Angra dos Reis,
Buenos Aires, Punta Del Leste, Porto
Belo, Rio de Janeiro. À vista R$ 2.537.
Preço por pessoa em cabine dupla
externa (V.O.) categoria H para saída
26/janeiro/2014. Consulte passagem
aérea para o Rio de Janeiro.

Minicruzeiro 3 noites
10X
00
SEM
JUROS
REAIS

Roteiro: Santos, Rio de Janeiro, Búzios,
Santos. À vista R$ 1.114. Preço por pessoa
em cabine dupla interna categoria J para
saída 20/março/2014.

Roteiro: Santos, Ilhabela, Búzios, Santos.
À vista R$ 1.090. Preço por pessoa em
cabine dupla interna garantida para
saídas 4 e 12/dezembro.

Cruzeiros para
o Nordeste 7 noites
10X
10
SEM
JUROS
REAIS

Cruzeiro para
Montevidéu 7 noites
10X
30
SEM
JUROS
REAIS

Roteiro: Santos, Rio de Janeiro, Salvador,
Búzios, Santos. À vista R$ 1.691. Preço por
pessoa em cabine dupla interna categoria
H para saídas 1º, 8 e 15/fevereiro/2014

Roteiro: Santos, Itajaí, Montevidéu, Santos.
À vista R$ 1.703. Preço por pessoa em
cabine dupla interna categoria K para
saída 23/fevereiro.

111,

169,

A PARTIR DE

Minicruzeiro 4 noites
10X
40
SEM
JUROS
REAIS
A PARTIR DE

113,

Roteiro: Santos, Ilhabela, Búzios, Santos.
À vista R$ 1.138. Preço por pessoa em
cabine dupla interna categoria K para
saída 17/março/2014.

EMPRESS

A PARTIR DE

112,

A PARTIR DE

Roteiro: La Romana, Castries, Barbados,
Fort de France, Basseterre, Tortola,
La Romana. À vista R$ 1.122. Preço por
pessoa em cabine dupla externa para
saídas 30/novembro; 7 e 14/dezembro.

82,

Minicruzeiro 4 noites
10X
80
SEM
JUROS
REAIS

A PARTIR DE

Roteiro: Cólon, Cartagena, Aruba, La Guaíra,
Curacao, Cólon. À vista R$ 822. Preço por
pessoa em cabine dupla interna para saídas
11, 18 e 25/outubro.

A PARTIR DE

República Dominicana,
Barbados, Martinica
e Caraíbas 7 noites
10X
20
SEM
JUROS
REAIS

SOVEREIGN

A PARTIR DE

HORIZON

Panamá, Colômbia,
Aruba, Venezuela e
Curaçao 7 noites
10X
20
SEM
JUROS
REAIS
A PARTIR DE

Grátis*

109,
170,

Vá até a CVC mais próxima, fale com seu agente de viagens ou acesse www.cvc.com.br
PARAÍSO ................................................. 2146-7011
ALFONSO BOVERO ..................................3803-9272
CACHOEIRINHA .......................................3985-7575
CARREFOUR TATUAPÉ............................. 2225-3111
CCS LAPA ............................................... 4306-8851

CONSOLAÇÃO ......................................... 2103-1222
HIPER CARREFOUR DEMARCHI ...............4352-2770
HIPER D´AVÓ ORATÓRIO .........................2143-6200
HIPER D´AVÓ SÃO MIGUEL ......................2058-1657
HIPER NEGREIROS PONTE RASA ............ 2046-2668

HORTO FLORESTAL .................................2261-3878
LIBERDADE ............................................3209-0909
MAIS SHOPPING LARGO 13.................... 5546-2888
SANTO ANDRÉ (GERTRUDES DE LIMA) ...2191-8700
SÃO CAETANO DO SUL ............................3636-3450

SHOPPING CENTRAL PLAZA ...................2914-3355
SHOPPING IGUATEMI ALPHAVILLE .........2078-7979
SHOPPING MOGI DAS CRUZES ................4799-2166
TATUAPÉ APUCARANA............................2093-2093
XV DE NOVEMBRO .................................. 3101-3661

Prezado cliente: os preços publicados são por pessoa, somente parte marítima, em cabine dupla de acordo com a categoria mencionada para pagamento em cartão de crédito (consulte outras opções de pagamento). Preços, datas de saídas e condições de pagamento sujeitos a reajustes e disponibilidade. Promoção cabine garantida limitada a 20 cabines por saída, definida posteriormente
por meio de sorteio da companhia marítima realizado aproximadamente 60 dias antes da data prevista do embarque, sujeito a disponibilidade no ato da reserva. Sistema tudo incluído válido para comidas e bebidas alcoólicas e não alcoólicas, exceto das 4h às 7h. Descontos mencionados já estão aplicados aos preços anunciados. Ofertas válidas para compras até 1 dia após a publicação
deste anúncio. As taxas de embarque e de serviço não estão incluídas e deverão ser pagas por todos os passageiros. *Crianças até 11 anos não pagam tarifa desde que acompanhadas de 2 adultos pagantes, numa mesma cabine.

