
Em dia

Com a apresentação do projeto do Plano Nacional de Educação 
(PNE) proposto pelo Executivo no fim do ano passado, 
muita gente pensou que a nova versão já estava em vigor. 
Na verdade, até chegar às mãos da presidente Dilma Rousseff, 
o plano tramita pela Câmara e pelo Senado, recebendo ajustes 
e novas emendas (leia a ilustração abaixo). A previsão de quase 
um ano para a aprovação é um avanço: o PNE anterior levou 
mais de três anos para percorrer todas as etapas entre 
a primeira proposta e a promulgação.   

Como? Onde? Quando?
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

Aulas extras só melhoram 
notas se tiverem qualidade
Para medir a eficiência das atividades 
extraclasse no desempenho dos 
estudantes, a Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) cruzou os resultados 
da mais recente prova de Ciências do 
Programa Internacional de Avaliação 
de Alunos (Pisa) com os programas de 
contraturno em cada país. O principal 
resultado é que mais horas de estudo não 
refletem, necessariamente, em notas mais 
altas. Líderes como Austrália, Finlândia e 
Japão têm carga de contraturno inferior 
à média da OCDE. De acordo com 
o estudo, mais importante que o 
aumento da carga é cuidar de sua 
qualidade – apostando, por exemplo, no 
corpo docente da escola, mais próximo 
dos alunos, para comandar as atividades.

CONTRATURNO

culturaacademica.com.br
O acervo gratuito de livros digitais da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) reúne 
teses e dissertações recentes defendidas na instituição.

NA INTERNET

Até quando denúncias e fi scalização 
por sorteio serão as únicas formas 
de encontrar fraudes nos repasses do 
Governo Federal aos municípios?

PERGUNTA SEM RESPOSTA

O ministro da 
Educação, Fernando 
Haddad, envia 
o projeto de lei 
do novo PNE 
para ser discutido 
pela Câmara.

Se não sair dos trilhos, projeto deve ser aprovado ainda em 2011

O bonde do PNE

Uma Comissão 
Especial de 
deputados realiza 
audiências públicas 
com a sociedade 
e acolhe emendas 
dos parlamentares.

O relator da 
Comissão aprova o 
projeto ou elabora 
um substitutivo, 
levando em conta 
as discussões 
e as emendas.

APRESENTAÇÃO ANÁLISE RELATORIA

estamos 
aqui

dezembro/2010 abril/2011
setembro a 
outubro/2011

O projeto, nesse 
ponto, só pode 
ser emendado 
pelos membros 
da Comissão – que, 
em seguida, votam 
a sua aprovação.

VOTAÇÃO 1
novembro/2011

Aprovado pela 
Comissão, o projeto 
segue para o 
Senado. Lá, pode 
ser reanalisado ou 
votado diretamente 
no plenário.

VOTAÇÃO 2     

novembro/2011

A versão fi nal segue 
para a presidente, 
que pode vetar 
alguns artigos. 
Os vetos podem 
ser derrubados 
pelo Congresso. 

SANÇÃO

novembro/2011

NOTÍCIA E OPINIÃO 

A NOTÍCIA Quase 75% das crianças 
e dos adolescentes brasileiros que 
tomam remédios para déficit de atenção 
não foram diagnosticados corretamente, 
segundo pesquisa divulgada 
no 3º Congresso Mundial de Transtorno 
do Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH), na Alemanha, no fim de abril.
A OPINIÃO “Medicar uma criança sem 
um diagnóstico preciso é um erro. 
Alterações no comportamento podem 
ter inúmeras razões – algumas são 
consequência de falhas na Educação 
familiar ou escolar na discussão de 
limites. Quando a criança não se 
aquieta em sala, a primeira providência 
é investigar as causas do problema – 
analisando em que situações ele é mais 
recorrente – e tentando o diálogo.”

TELMA VINHA, especialista em Psicologia 
Educacional da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) e colunista 
de NOVA ESCOLA.

 NOVA ESCOLA vai acompanhar 

o PNE até a sua aprovação

Quase dois meses após a tragédia, 
como está a escola?
Estamos bem, na medida do 
possível. Retomamos a rotina 
aos poucos. Seguimos contando 
com psicólogos para atender a 
professores, alunos e funcionários. 

E os alunos, como estão reagindo?
Alguns ainda estão em choque, mas 
a maioria tem tido muita força. 
As atividades coletivas e as oficinas 
de Arte tem contribuído para 
reduzir o medo e a insegurança.

Houve muitos pedidos de 
transferência de alunos?
Não. O total de estudantes que 
saíram foi equivalente aos que 
chegaram depois das mortes. 
A tragédia não diminuiu a 
confiança em nossa escola.

3 PERGUNTAS SOBRE
A reconstrução em Realengo

LUIZ MARDUK

diretor da EM Tasso 
da Silveira

PAC não contempla Educação
Planos estratégicos como o Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) 
têm metas de investimento vagas para 
a Educação. “A maioria não dimensiona 
o aumento dos recursos nem explica 
sua origem”, diz Romualdo Portela, 
da Universidade de São Paulo (USP).

Escola reduz desigualdade
A escolarização foi o fator que mais 
reduziu a desigualdade em 2010. 
Entre os ricos, a renda saltou 
8,8%, e a escolaridade, 8,1%. 
Entre os mais pobres, 49,5 
e 55,5%, respectivamente, indica 
a Fundação Getulio Vargas (FGV).

BOA NOTÍCIA MÁ NOTÍCIA

CALVIN

É o lugar do Brasil entre 35 países (os 30 da 
OCDE e mais cinco emergentes) no ranking 
da população com diploma universitário.último
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No Brasil, tempo em sala é mal aproveitado
De acordo com um estudo realizado pelo 
Banco Mundial em Pernambuco, Minas 
Gerais e na cidade do Rio de Janeiro, os 
docentes brasileiros gastam mais tempo 
do que os de países da OCDE (os mais 

PRÁTICA PEDAGÓGICA
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O Plano sai até novembro?

desenvolvidos do planeta) em atividades 
de administração da sala (organização 
de grupos, pedidos de silêncio etc.) ou 
mesmo não acadêmicas (como idas à 
secretaria durante a aula). Veja o gráfico:

FONTE ERNESTO FARIA, ESPECIALISTA EM ANÁLISE DE DADOS EDUCACIONAIS
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CENSO 2010
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