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A  Cor da  Educação  !

FAlta muito para a Educação Básica de São Caetano do Sul atin-

gir as metas projetadas para o IDEB 2019. As escolas no municí-

pio começaram com atraso de dois anos a participar das avalia-

ções do MEC iniciadas em 2005. As primeiras avaliadas são as 

escolas da Rede Estadual em 2007, enquanto a Rede Municipal 

começa a ser avaliada com atraso de 4 anos em 2009.  

 

São Caetano comparada às Capitais e às cidades da Região Me-

tropolitana com o maior PIB do país contém os alunos com maior 

nível socioeconômico, bem como a maior nota do IDEB e nota 

projetada. Entre os municípios da RM foi a única que ligeiramen-

te ultrapassou a meta.  

Nas próximas férias alguns de nossos melhores alunos (e profes-

sores) poderiam ser premiados com intercâmbio em Sobral-CE, 

por sorte ficariam animados a ultrapassar outras fronteiras.  

É lastimável a situação da escola mais tradicional da cidade, o 

Alcina D. Feijão, onde o nível socioeconômico dos alunos é aci-

ma da média, e mesmo assim, é a maior decepção das metas 

projetadas, ficando cerca de 30% abaixo da meta. E nem são os 

mais pobrinhos da cidade. O que aconteceu com esta escola? 

Deixou de ser Integral, trocou a cor de barro do uniforme para 

branco, e...  

Três escolas não pontuaram em 2019, interessante notar que em 

2015 eram as escolas com os alunos com menor nível de socioe-

conômico (INSE 2015). A falta de dados destas escolas colabora 

estatisticamente para melhorar a nota global do município em 

2019. Essa é uma estratégica clássica para maquiar os números. A 

cor inexistente.  

Somente duas escolas ultrapassaram os objetivos projetados. A 

turma da EMEF Elvira P. Braido apesar das melhores condições 

socioeconômicas foi capaz de ultrapassar os objetivos em 0,2 

pontos, o mesmo rendimento da turma do EMEFm O. Niemeyer 

com nível socioeconômico consideravelmente menor.  

A turma do Senador Flaquer dá orgulho, ultrapassaram as barrei-

ras socioeconômicas e atingiram umas das melhores notas. Apesar 

da boa nota, pouco evoluíram passando de 6,3 em 2015 e 2017 

para 6,5 em 2019. Sobram méritos aos mais exforçados da cidade. 

Estes merecem ser premiados com intercâmbio nas melhores 

escolas do país. Aqueles malacostumados ao ar fresco condicio-

nado devem sofrer. Capaz que os melhores possuam raízes nor-

destinas, pra lá dos lados onde o clima da zona da mata seca pega 

fogo e não dá pra ficar parado. Um tempinho de ócio na praia não 

vai mata-los.  

Quanto às escolas privadas de ensino básico, nenhuma participa 

das avaliações do IDEB. Apenas é possível saber que a média dos 

professores com curso superior é abaixo da rede pública. Se há 

fundamento na proposição de que professores com curso superior 

significa melhor qualidade de ensino, custa...  

f(Δ) = β(αμΩ) =  
o marrom vale ouro  

                        não vale  

marrom.  
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