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O Todos Pela Educação é um movimento que congrega sociedade civil organizada, iniciativa

privada, educadores e gestores públicos da Educação. É uma união de esforços, em que cada

cidadão ou instituição é corresponsável e se mobiliza, em sua área de atuação, para que as

crianças e jovens tenham acesso a uma Educação Básica de qualidade.

O movimento trabalha para que sejam garantidas as condições de acesso, alfabetização,

sucesso e conclusão escolar, além de lutar por uma ampliação e boa gestão do investimento em

Educação. Esses grandes objetivos foram traduzidos em 5 Metas claras, realizáveis e

monitoradas a partir da coleta sistemática de dados e da análise de séries históricas dos

indicadores educacionais. As Metas servem como referência e incentivo para que a sociedade

acompanhe e cobre a oferta de Educação de qualidade para todos.

São elas:

Meta 1: Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola

Meta 2: Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos

Meta 3: Todo aluno com aprendizado adequado à sua série

Meta 4: Todo jovem com o Ensino Médio concluído até os 19 anos

Meta 5: Investimento em Educação ampliado e bem gerido

Tendo por ponto de partida uma visão crítica da presente situação da qualidade do aprendizado

em nosso País, o Todos Pela Educação atua de maneira construtiva, solidária e criativa, na

ampliação e qualificação da demanda por boa Educação e na melhoria da oferta educacional,

buscando mobilizar a sociedade brasileira para a causa da Educação de qualidade para todos.

Possui como estratégias de ação o monitoramento e análise dos indicadores educacionais, a

maior e melhor inserção do tema na mídia, o fomento ao debate e à mobilização.

A força do movimento reside na articulação dos esforços da sociedade civil, da iniciativa privada

e de governos para criar a sinergia necessária à superação do quadro atual da Educação no

Brasil, tendo em vista o cumprimento das 5 Metas até 2022.

Neste relatório o movimento apresenta uma breve explicação de cada um de suas ações ao

longo do ano de 2009, assim como os principais resultados diretos destas ações.

Mozart Neves Ramos

Presidente-executivo do Todos Pela Educação

Apresentação
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Articulação: poder público
Arranjos de Desenvolvimento da Educação

O projeto Arranjos de Desenvolvimento da

Educação (ADE) nasceu de uma iniciativa do

movimento Todos Pela Educação, que

objetiva desenvolver uma metodologia para

apoiar municípios a alavancar ações e

indicadores educacionais, visando à melhoria

da qualidade da educação no âmbito local, em

uma ação conjunta com o Ministério da

Educação (MEC) e outros parceiros.

Ações e Resultados:

A iniciativa visa promover o desenvolvimento

da educação, envolvendo um arranjo de

municípios, e tendo como ponto de partida

uma oficina de priorização de ações comuns

aos municípios participantes tendo como base

o PAR (Plano de Ações Articuladas),

juntamente com um processo de mobilização

local e acompanhamento das ações."

RESULTADOS

Data Local Impacto direto

4/9/2009 Arranjo Local de Desenvolvimento da Educação dos municípios do Recôncavo Baiano, realizado 

em Cachoeira-BA 

mídia local

11/9/2009 Arranjo Local de Desenvolvimento da Educação dos municípios do Agreste Meridional de 
Pernambuco, realizado em Garanhuns-PE

mídia local

30/9/2009 Arranjo Local de Desenvolvimento da Educação dos municípios da região de Corredor Carajás, 

realizado em São Luis-MA 

mídia local

23/10/2009 Arranjo Local de Desenvolvimento da Educação de alguns municípios do Noroeste do Estado de 

SP, realizado em Votuporanga-SP 

mídia local

Total - 4 Arranjos Locais de Desenvolvimento da Educação
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Articulação: poder público
Adesão de estados e municípios

Entre as ações do Todos Pela Educação está a articulação com governos estaduais e

municipais, tendo como foco o alcance das 5 Metas. As ações são importantes ao darem maior

legitimidade política ao movimento e gerarem uma ampla divulgação na mídia local.

Em 2009, o Todos Pela Educação conquistou a adesão de 170 municípios em 12 diferentes

estados brasileiros.

Ações e Resultados:

Data Evento
Qtd. 

Municípios
Municípios UF

2009.01.06

Encontro Profisssionais Rede Pública, 

promovido pela Secr. Mun. de 

Educação de Cuiabá-MT

1 Cuiabá MT

2009.01.09 Palestra na FACAPE 1 Petrolina PE

2009.01.15 Adesão cidade do Rio de Janeiro-RJ 1 Rio de Janeiro RJ

2009.02.18 Adesão cidade Taboão da Serra-SP 1 Taboão da Serra SP

2009.02.27 Adesão Lagoa do Carro-PE 1 Lagoa do Carro PE

2009.02.27 Adesão S. Lourenço da Mata-PE 1 S. Lourenço da Mata PE

2009.03.06 Adesão Florianópolis-SC 1 Florianópolis SC

2009.03.13 Adesão Votuporanga-SP 1 Votuporanga SP

2009.03.20 Adesão Goiânia-GO e municípios 

vizinhos

38 Abadia de Goiás, Abadiânia, Amaralina, Anápolis, 

Aragoiânia, Aurilândia, Baliza, Bonópolis, Britânia, 

Buritinópolis, Carmos do Rio Verde, Cocalzinho de Goiás, 

Colinas do Sul, Divinópolis, Gameleira de Goiás, 

Goianésia, Gouvelândia, Hidrolândia, Iaciara, 

Inaciolândia, Ipo´ra, Itaguaru, Mineiros, Mozarlândia, 

Nerópolis, Nova América, Orizona, Panamá, 

Paranaiguara, Quirinópolis, Rio Quente, Rio Verde, Santa 

Helena de Goiás, São Franciso de Goiás, São Luis de 

Montes Belos, São Patrício, Silvânia e Taquaral  

GO
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Articulação: poder público
Adesão de estados e municípios (cont.)

Data Evento
Qtd. 

Municípios
Municípios UF

2009.04.17 Seminário de Prefeitos, promovido 

pelo Centro de Liderança Pública

3 Arroio Grande RS

Olímpia SP

Santa Maria da Boa Vista PE

2009.05.14 Conferência Mun. de 

Educ.(CONAE) + adesão Maringá-

PR e municípios vizinhos

38 Alto Paraíso, Ângula, Astorga, Atalaia, Colorado, Doutor 

Camargo, Farol, Floraí, Floresta, Flórida, Iguaraçu, Itaguajé, 

Itambé, Ivatuba, Juranda, Jussara, Lobato, Mandaguaçu, 

Mandaguari, Marialva, Maringá, Maripá, Munhoz de Mello, Nova 

Cantu, Nova Esperança, Ourizona, Paiçandu, Paranacity, Porto 

Rico, Presidente Castelo Branco, Roncador, Sabáudia, Santa 

Fé, Santo Antonio do Caiuá, Santo Inácio, São João do Ivaí, 

Terra Boa e Uniflor 

PR

2009.07.01 Parceria Votorantim pela Educação 6 Fortaleza de Minas MG

2009.07.27 Caaporã PB

2009.08.04 Rio Branco do Sul PR

2009.08.26 Belmiro Braga MG

- Mirai MG

- Paulista PE

2009.08.11 Adesão Itajaí-SC e municípios 

vizinhos

10 Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, 

Itapema, Navegantes, Penha e Porto Belo 

SC

2009.08.21 Adesão Jaú-SP e municípios vizinhos 16 Bariri, Bocaina, Boracéia, Borebi, Botucatu, Brotas, Dois 

Córregos, Iguaraçú do Tietê, Itajaú, Itapetininga, Itapuí, Jaú, 

Mineiros do Tietê, Pederneiras, Tatuí e Torrina 

SP

2009.09.04 ADE e Adesão municípios do 

Recôncavo Baiano

11 Amargosa, Cabaceiras do Paraguaçú, Cachoeiras, Cruz das 

Almas, Governador Mangabeira, Muritiba, Rafael Jambeiro, 

Santo Antonio de Jesus, Santo Estevão, São Félix e São 

Fancisco do Conde

BA

2009.09.11 ADE e adesão municípios do Agreste 

Meridional de Pernambuco

16 Jupi, Lajedo, Águas Belas, Paranatama, Bom Conselho, 

Palmeirinha, Garanhuns, Correntes, Jurema, Lagoa do Ouro, 

Saloá, Capoeiras, Jucati, São João, Angelim e Calçado

PE

2009.09.30 ADE e Adesão municípios Corredor 

Carajás

10 Igarapé do Meio, Águra Branca, Alto Alegre do Pindaré, 

Anajatuba, Arari, Itapecuru Mirim, Miranda do Norte, Pindaré 

Mirim, Santa Rita e Tufilândia. 

MA

2009.10.23 ADE e  adesão municípios do 

Noroeste do Estado de SP

14 Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, 

Gestal, Magda, Meridiano, Mira Estrela, Monções, Nhandeara, 

Parisi, Riolândia, Santa Fé do Sul e Valentim Gentil 

SP

Total adesão de municípios em 2009 170
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Articulação: poder público
Conferência Nacional de Educação - CONAE

Ao longo de 2008 e 2009 foram realizadas

Conferências regionais, estaduais e

municipais de Educação para o debate acerca

do atual e novo Plano Nacional de Educação

que norteará as políticas públicas de

Educação na próxima década, de 2011 a

2020, antecedendo a Conferência Nacional de

Educação, a ser realizada entre os dias 28 de

março e 1º de abril de 2010. Conferências

estas que foram amplamente apoiadas pelo

Todos Pela Educação.

No ano de 2009 a equipe do TPE participou

de 7 destas Conferências, sendo que em duas

delas, a Conferência Municipal de Educação

de Maringá-PR e a Conferência Regional de

Educação de Goiás contaram com a palestra

de Mozart Neves Ramos, presidente-executivo

do TPE durante a abertura

Ações:

Com foco na Conae e no novo PNE, em 2 de

dezembro, o TPE promoveu palestra com o

professor Carlos Roberto Jamil Cury sobre os

desafios da construção de um plano que seja

efetivo, com metas claras e factíveis. A partir

deste evento, o TPE, a Fundação Santillana e

a Editora Moderna firmaram parceria para a

edição de uma publicação abordando a

história do Plano Nacional de Educação no

Brasil e proposições do professor para

subsidiar a elaboração do novo PNE a ser

publicada no início de 2010 e distribuída

durante a Conae.

Também no mês de dezembro, foi redigido por

Mozart um documento com contribuições do

Todos Pelo Educação para o o PNE 2011-

2020, a ser encaminhado para a Câmara

Federal em janeiro de 2010.

Data Evento Local Participantes do TPE 

14.05.2009 Conferência Municipal de Educação de Maringá Maringá-PR Mozart Neves Ramos

22.06.2009 Conferência Regional de Educação de Goiás Goiânia GO Mozart Neves Ramos

27.06.2009 I Conferência de Educação de Teresópolis Teresópolis - RJ Mozart Neves Ramos

12.09.2009 Conferência Municipal de Educação do RJ Rio de Janeiro - RJ Beatriz Cardoso

25.09.2009 Conferência Intermunicipal de Educação de 

Florianópolis 

Florianópolis - SC Maria Lucia Meirelles Reis, 

Katia Mori e Ana Inoue

02-04/10/2009 Conferência Estadual de Educação de São Paulo São Paulo - SP Maria Lucia Meirelles Reis, 

Katia Mori e Ana Inoue

27-29.11.2009 Conferência Estadual de educação do RJ Rio de Janeiro - RJ Beatriz Cardoso

02.12.2009 Palestra Prof. Carlos Roberto Jamil Cury Sede TPE - SP 30 pessoas (parceiros)
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Articulação: poder público
Lei de Responsabilidade Educacional

O Todos Pela Educação vem articulando nos

últimos anos a criação de uma Lei de

Responsabilidade Educacional no Brasil.

Neste sentido, realizou em agosto de 2008,

em parceria com a Unesco e a Comissão de

Educação e Cultura da Câmara dos

Deputados seminário internacional sobre o

assunto, que resultou um texto norteador

legitimado para a criação desta Lei.

O documento ressalta o papel e a

responsabilidade de todos os atores na

efetivação das políticas públicas educacionais.

Dessa forma, a Lei de Responsabilidade

Educacional deve abranger desde gestores da

administração federal até os diretores e

professores das escolas. A proposta visa

estabelecer de forma equilibrada a divisão de

responsabilidade de modo a garantir uma

evolução gradativa, estável e cooperativa em

Ações:

direção ao cumprimento de metas

estabelecidas.

Ao longo de 2009, alguns diferentes projetos

de lei tramitaram na Câmara neste sentido. O

Todos Pela Educação vem acompanhando

esta movimentação e buscando promover as

articulações que possam agilizar este

processo, assim como a promoção da

discussão sobre este tema na mídia de todo o

país e nos eventos promovidos pelo

movimento.

Em 2 de dezembro deste ano, na palestra

proferida pelo professor Carlos Roberto Jamil

Cury, na sede do Todos Pela Educação, um

dos principais temas abordados foi a Lei de

Responsabilidade Educacional, como um

elemento importante para a criação de um

Plano Nacional de Educação: nacional,

federativo, democrático e efetivo.

Data Ação Impacto Direto

02.12.2009 Palestra prof. Carlos Roberto Jamil Cury (Sede do Todos Pela Educação - SP) 30 pessoas

03.12.2009 Envio de Release com conteúdo da palestra de Jamil Cury para jornalistas e parceiros 3.000 contatos

03.12.2009 Inserção do documento base da palestra na biblioteca do site do TPE
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Articulação: iniciativa privada
2º Workshop “Agenda Alinhada do Investimento 

Social Privado em Educação”

Com o objetivo de ampliar e qualificar o

investimento social privado em Educação, o

Todos Pela Educação e o GIFE – Grupo de

Institutos Fundações e Empresas deram

início, em 2008, a um projeto de criação de

uma agenda Alinhada do Investimento Social

Privado na área.

No primeiro ano do projeto foi realizado um

grande workshop que reuniu representantes

de institutos, fundações e empresas visando

discutir pontos comuns aos investimentos

público e privado em Educação, tendo como

eixo central as 5 Metas do Todos Pela

Educação.

Resultados:

O evento resultou em um primeiro panorama

do ISP em Educação, detalhado em 2009 por

meio de uma pesquisa realizada pelo Ibope.

A partir dos resultados da pesquisa, foi

realizado um segundo workshop para debater

os principais obstáculos para o alinhamento e

as soluções para resolvê-los.

O workshop resultou em uma “Carta de

Princípios do Investimento Social Privado

Alinhado em Educação”, construído em

parceria pelo Todos Pela Educação, o GIFE e

seus associados e amplamente divulgada pela

mídia.

Data Local Público Impacto direto

26/6/2009 Auditório Insper Reprensentantes de Institutos, Fundações e Empresas 101

13/8/2009 Todos Pela Educação Reprensentantes de Institutos, Fundações e Empresas 24

Total 125

RESULTADOS
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Técnico: Publicações
Guia de Orientações para o professor: Saeb/Prova Brasil –

4ª série/5º ano Língua Portuguesa e Matemática

O Todos Pela Educação lançou, em julho de

2009, o Guia de Orientações para o Professor

– Saeb/Prova Brasil – 4ª série / 5º ano do

Ensino Fundamental. Divididos em dois

volumes, um dedicado a Língua Portuguesa e

outro a Matemática, os materiais foram

elaborados para orientar professores e

gestores sobre as habilidades cobradas no

Saeb/Prova Brasil.

A iniciativa foi articulada pelo movimento

Todos Pela Educação em parceria com

Fundação Victor Civita, Itaú BBA, Inep –

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira, Secretaria de

Educação Básica do Ministério da Educação,

Ações e Resultados:

com apoio da Abaloar Consultores e Editores

Associados.

Os guias trazem de forma didática as

habilidades e competências que são

esperadas dos alunos da 4ª série / 5º ano do

Ensino Fundamental em Língua Portuguesa e

Matemática.

O material conta com exemplos das questões

que compõem as provas e sugestões do que

fazer em sala de aula para possibilitar o

aprimoramento do aprendizado dos

estudantes. Além disso, há explicações de

como são organizados os níveis da escala do

Saeb/Prova Brasil, na qual é apresentado o

desempenho dos alunos.

Data Ação Público Impacto direto

8/7/2009 Divulgação do Guia para imprensa

escolas, professores, coordenadores 

pedagógicos, educadores, 

jornalistas e parceiros 

12 matérias

8/7/2009 Inserção do Guia na Biblioteca do Site

1º trimestre 2010 Impressão (MEC) dos Guias para serem 

distribuídos para escolas de todo o Brasil 

150.000 guias 
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Técnico: Publicações
Tempo de permanência na escola 

A falta de interesse pela escola é o principal

motivo que leva o jovem brasileiro a evadir. A

informação, amplamente repercutida pela

mídia, é resultado da pesquisa Motivos da

Evasão Escolar, lançada em abril pela

Fundação Getulio Vargas - FGV-RJ – e

patrocinado por Fundação Educar DPaschoal,

movimento Todos Pela Educação, Instituto

Unibanco e Fundação Getulio Vargas – Rio de

Janeiro.

Ações e Resultados:

Coordenado pelo pesquisador Marcelo Neri, o

estudo revela que 40% dos jovens de 15 a 17

anos que deixam de estudar o fazem

simplesmente porque acreditam que a escola

é desinteressante. A necessidade de trabalhar

é apontada como o segundo motivo pelo qual

os jovens evadem, com 27% das respostas, e

a dificuldade de acesso à escola aparece com

10,9%.

Data Ação Público Impacto direto

abr/09 Sugestão de pauta para jornalistas de 

todo o país

escolas, pode público, 

professores, coordenadores 

pedagógicos, estudiosos do 

tema, jornalistas e parceiros 

51 matérias

abr/09 Inserção do Guia na Biblioteca do Site do 

TPE

abr/09 Divulgação para mailing de 

jornalistas/parceiros

3.000 contatos
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Técnico: Publicações
De Olho nas Metas

Com o objetivo de acompanhar a qualidade da

Educação no Brasil, em cada região, estado e

município, tendo como base as 5 Metas, o

Todos Pela Educação deu início, em 2008, ao

trabalho de acompanhamento do cumprimento

de suas Metas intermediárias.

Os resultados desse trabalho estão expressos

no relatório "De Olho nas Metas", lançado em

dezembro de 2009. O relatório, considerado

um dos grandes marcos na história do

movimento, conseguiu levar a toda a

população um retrato claro da Educação no

País e gerar um grande debate sobre a

qualidade do ensino em cada um dos estados

e municípios brasileiros.

O trabalho teve continuidade em 2009, com o

lançamento do segundo acompanhamento

Ações e Resultados:

das Metas do movimento, no dia 9 de

dezembro, no Museu de Arte Moderna (MAM)

em São Paulo, reunindo especialistas de

educação, parceiros e a mídia.

No relatório 2009 estão expressas as Metas 1,

4 e 5, que são calculadas com base em

indicadores anuais. A Meta 3, por ter como

bases dados do Prova Brasil/Saeb, que é uma

avaliação bianual, não consta do relatório

2009.

O relatório foi desenvolvido pela pesquisadora

Regina Madalozzo, doutora em Economia e

professora do Insper Instituto de Ensino e

Pesquisa e supervisionado por Viviane Senna

e Mozart Neves Ramos, respectivamente

coordenadora da Comissão Técnica e

presidente-executivo do movimento.

Data Local Público Impacto direto

09.12.2009 Museu de Arte Moderna (MAM-SP) especialistas de 

educação, poder 

público, profissionais de 

educação, parceiros e 

mídia 

30 matérias

09.12.2009 Inserção do relatório no Site do TPE

09.12.2009

Envio de release com resultados para 

parceiros e jornalistas 3.000 contatos
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Técnico: Publicações
Percepção da população sobre a Educação

CNI / Ibope

Em março de 2009, foram divulgados os

resultados da pesquisa sobre a Educação

Básica Pública no Brasil, realizada ao longo

de dezembro de 2008 pelo Ibope Inteligência

para a CNI - Confederação Nacional da

Indústria, em parceria com o movimento

Todos Pela Educação. De acordo com os

dados, os baixos índices de aprendizagem

são apontados como o sexto principal

problema da Educação no País.

O objetivo da pesquisa era levantar junto aos

eleitores opiniões relacionadas à educação

básica pública no Brasil. Foram realizadas

2002 entrevistas em 141 municípios, com

eleitores de 16 anos ou mais, a partir de um

questionário elaborado de acordo com os

objetivos da pesquisa. Para a elaboração da

amostra foram também utilizados como fontes

Ações e Resultados:

de dados o Censo 2000, PNAD 2006 e TSE

2008.

Entre as conclusões do estudo, está o fato de

que um em cada 10 brasileiros considera a

baixa qualidade do ensino e o fato de os

alunos não estarem aprendendo como os

principais problemas da Educação.

Para os entrevistados, o principal problema da

Educação é termos professores

desmotivados/mal pagos, que aparece em

primeiro lugar, na opinião de 19% dos

entrevistados. Logo em seguida está a falta de

segurança / drogas nas escolas, que é

apontado por 17%. Para 15%, o maior

problema é a falta de escolas; para 12% o

número de professores é insuficiente; e 11%

acreditam que os docentes estão

desqualificados / despreparados.

Data Ação Público Impacto direto

16.03.2009 Divulgação sugestão de pauta especialistas de educação, poder 

público, profissionais de educação, 

parceiros e mídia.

21 matérias

16.03.2009 Inserção da pesquisa no site do TPE

16.03.2009 Envio de release para parceiros e jornalistas 3.000 contatos
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Técnico: Publicações
Percepção dois pais sobre a Educação Ibope

O movimento Todos Pela Educação em

parceria com a Fundação SM promoveu a

pesquisa "A participação dos pais na

Educação dos filhos", realizada pelo Ibope,

com divulgação dos resultados para a

imprensa e público em geral em 11 de

novembro de 2009, durante o lançamento da

mobilização Eu, Você Todos Pela Educação,

no MAM, no Ibirapuera, em São Paulo.

O objetivo desta pesquisa era de ampliar o

conhecimento do Todos Pela Educação, da

Fundação SM e de nosso parceiros e

sociedade sobre a percepção dos pais na

Educação de seus filhos e, como base nessas

informações, desenvolver ações que

contribuam para tornar mais efetiva a

participação dos pais na melhoria da

qualidade da Educação brasileira. Os

resultados desta pesquisa também serviram

como insumo para o aprimoramento da

estratégia de mobilização do Eu, Você, Todos

Pela Educação.

Por meio de ligações telefônicas foi aplicado

Ações e Resultados

um questionário estruturado, desenvolvido

pelo Ibope e aprovado pelo Todos Pela

Educação e a Fundação SM, tendo sido pré-

testado antes de entrar em campo, para

avaliar a sua duração e entendimento das

perguntas do estudo. Foram realizadas 1350

entrevistas, com homens e mulheres de 16 a

69 anos, de 9 regiões metropolitanas dos

estados da BA, CE, DF, MG, PR, PE, RJ, RS,

SP e em municípios do interior com mais de

50 mil habitantes.

Entre os resultados, uma em cada quatro

pessoas acredita que o direito mais importante

ligado a uma boa Educação é ter professores

competentes e motivados. Em segundo lugar,

na percepção da população, está a garantia

de vaga na Educação Básica, seguida pelas

ofertas de reforço escolar, transporte gratuito

para ir à escola e matricular a criança com

necessidades especiais em escola regular.

Em último, entre esses direitos, aparece o de

ter alunos aprendendo o que é adequado à

sua série.

Data0 Ação Público Impacto direto

11.11.2009 Divulgação da pesquisa mídia,parceiros, especialistas de 

educação, poder público, 

profissionais de educação.

15 matérias

11.11.2009 Inserção da pesquisa no site do TPE

11.11.2009 Envio de release para parceiros e jornalistas 3.000 contatos
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Técnico: Publicações
A Educação Profissional e Tecnológica na LDB de 

1996 e sua evolução até 2009

No intuito de melhor conhecer a realidade do

Ensino Técnico no Brasil e sua relação e elo

com a Educação Básica, o Todos Pela

Educação encomendou, em 2009, para

Francisco Aparecido Cordão, especialistas em

Ensino Técnico, um estudo amplo contendo o

histórico a Educação Profissional e

Tecnológica no Brasil desde 1996 até 2009.

No estudo, Cordão traz informações e faz

análise sobre as diretrizes curriculares

nacionais definidas pelo Conselho Nacional de

Educação, o CNE, para a Educação

profissional Técnica de nível médio; o

compromisso com o desenvolvimento de

Ações:

competências profissionais para a

laborabilidade; a organização curricular

fundamental no desenvolvimento de

competências profissionais; as alternativas de

oferta da educação profissional técnica de

ensino médio; o catálogo nacional de cursos

técnicos de nível superior; e a nova

organização da Educação Profissional

segundo a lógica dos eixos tecnológicos.

O estudo, sob o título “A Educação

Profissional e Tecnológica na LDB de 1996 e

sua evolução até 2009“ foi disponibilizado no

site do TPE no mês de outubro de 2009.

Data de lançamento Ação Público

out/09 Inserção do estudo no site do TPE especialistas de educação, poder público, profissionais de 

educação, parceiros e mídia.
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Comunicação 
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Comunicação: Mobilização
Campanha Professores – Nova Escola

Melhorar a qualidade da Educação brasileira

passa, necessariamente, pelo trabalho e pelo

engajamento de bons professores.

Professores que ensinam com qualidade e

que ajudam a criar um país de verdade, com

melhores oportunidades para todos.

Pensando nisso, o Todos Pela Educação

criou, em 2009, uma campanha voltada para a

valorização do professor, veiculada na revista

Nova Escola.

A campanha consiste em histórias reais de

professores que fazem a sua parte para

garantir o direito de seus alunos a uma

Educação de qualidade.

Resultados:

Mês Tema Professor homenageado Cidade /Estado

Maio Alfabetização Patrícia Daniele Cardoso Oliveira Altamira / PA

Agosto Educação Infantil Luciana do Nascimento Santos São Paulo / SP

Setembro Alfabetização Lamisia Oliveira de Vasconcelos Areia / PB

*Especial Matemática Matemática Ademir Pereira Júnior Maringá / PR

Outubro Dia do professor Texto institucional de homenagem ao prof. Brasil

* Especial Leitura Leitura Osana Santos Morais e Ruthnéia Vieira Lima Costa Teresina / PI

Total 6 anúncios
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Comunicação: Mobilização
Cartilhas Educar para Crescer

O Educar para Crescer, da Editora Abril e o

Todos Pela Educação lançaram, em agosto,

três cartilhas para mobilizar pais, mães e

empresas pela melhoria da Educação

brasileira.

As cartilhas estão segmentadas por público:

uma para pais de alunos que estão na escola

pública, outra para pais de alunos que estão

escola particular e uma terceira para

empresários. Em cada cartilha, o leitor

encontra dicas simples de como fazer a sua

parte por uma Educação de qualidade para

todos.

Resultados:

A distribuição das cartilhas foi dividida em

duas frentes: encartes nas revistas da Editora

Abril (Veja, Claudia, Exame, Ana Maria e

Viva!); e produção e distribuição por

empresas, organizações sociais ou pessoas

físicas interessadas em contribuir para a

melhoria do ensino no País.

Data Veiculação Público Impacto Direto

ago/09 Revista Veja Pais e mães, AB 1.281.500

ago/09 Revista Cláudia Pais e mães, AB 505.000

ago/09 Revista Ana Maria Mães, classe C 320.000

ago/09 Revista Viva! Mães, classe C 324.000

set/09 Revista Exame Empresários 217.000

Banco Itaú Pais e mães, AB 2.000.000

Malwee Mães, classe C 3.000.000

Correios Mães, classe C 3.000.000

Faça Parte Mães, classe C 100.000

Total 10.747.500
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Comunicação: Mobilização
Campanha Dia da Educação

Dia 28 de abril, é o Dia da Educação e, em

comemoração à data, o movimento Todos

Pela Educação lançou uma grande campanha

em rádios, jornais, revistas e internet com o

objetivo de chamar a atenção da população

para a importância de uma Educação de

qualidade para todos, dando destaque

especial para a alfabetização.

Desenvolvida voluntariamente pelo Grupo

ABC, agência Africa e Friends Áudio, com o

apoio da ANJ – Associação Nacional de

Jornais, GPR - Grupo dos Profissionais do

Rádio, ABERT - Associação Brasileira de

Rádio e Televisão e AESP - Associação das

Emissoras de Rádio e TV do Estado de SP, a

campanha contou com um spot de 30

segundos e cinco anúncios relacionando a

Educação com os principais cadernos dos

jornais: primeiro caderno, esportes, cidades,

cultura e economia.

Ações e Resultados:

Anúncios Veículos Qtd. de veículos Valoração

Em jornais Jornais de  AC, BA, CE, DF, ES, GO, MA, PA, PE, PR, RJ, RS, SC, 

SE, SP, TO

45 jornais 

R$ 862.600 

Em Revistas Revistas Carta Capital, Elas & Lucros, Época, Isto É, legado e Veja 6 revistas R$ 578.120

Total 51 anúncios R$ 1.440.720 
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Comunicação: Mobilização
Campanhas em parceria

Calendário, cartazes e vinhetas

O Todos Pela Educação busca sempre o maior

número de parceiros para que as atividades

desenvolvidas gerem cada vez mais impacto,

no intuito de mobilizar cada vez mais toda a

sociedade para a importância da questão da

Educação em todo o país.

Resultados:

Parceiro Ações

Fundação Bradesco, ABC Brinquedos, casa do piso Elevado, 
Revista Plurale, Rede Bahia, Ecodesenvolvimento, Skip - Soluções 
de Informática, Undime Paraná, ABTU, ABERT, AESP, Belas Artes 

Logo do TPE no site

Bienal do Mercosul, Festival do Minuto, Seminário Educar 
Educador e 1º Fórum de Idéias - Cambridge University Press

Logo em todo o material de divulgação desses eventos

Rádio 89FM Logo e mensagem do TPE no site

Fundação Educar Dpaschoal Logo TPE na publicação Catavento

Fundação Bradesco e Fundação Educar Dpaschoal

Distribuição do Calendário para pais - Campanha "A importância 
dos pais na Educação" - 50.000 distribuídos para pais (funcionários) 
em cada instituição

Editora Saraiva
Distribuição de 30.000 cartazes para professores com mensagem e 
logo TPE

Rede de Energia Fatura de luz com logo e mensagem TPE

TV Record Vinhetas sobre Volta às Aulas

Tv Tem Vinhetas com seus principais comunicadores sobre Educação

Junior Achiviment e Revsta Undime Veiculação do anúncio institucional "Brasil"

No ano de 2009 o movimento contou com

importantes parcerias com grandes

organizações de diversos setores que se

preocupam com a melhoria da qualidade da

Educação para que seja possível atingir as 5

metas até o ano de 2022.
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Comunicação: Mobilização
“Eu, Você, Todos Pela Educação”

Com diversas ações de articulação político

institucional e de comunicação, o movimento

Todos Pela Educação lançou no dia 11 de

novembro no MAM, em São Paulo, a

estratégia de mobilização Eu, Você, Todos

Pela Educação. Esta mobilização conta com

campanhas de longo prazo com o intuito de

colocar o tema da Educação como uma

questão prioritária no país, e convidar a todos,

a participarem da Educação de crianças e

jovens em todo o país. Para isso, a

mobilização conta com filmes para a TV,

anúncios para jornais, revistas e rádio,

parcerias como a firmada com o Clube dos 13,

e a criação de redes sociais.

A primeira etapa da mobilização visa estimular

e ampliar a participação da família na

Educação de seus filhos e teve início com

duas ações de comunicação. A primeira foram

os filmes veiculados diariamente em rede

nacional pela TV Globo contando com

depoimentos reais da atriz Claudia Abreu, da

apresentadora da Ana Maria Braga e da

emprega doméstica Cilene Oliveira. Para este

primeiro momento ainda serão veiculados, já

no primeiro trimestre de 2010, os filmes de

Alexandre Borges, Letícia Spiller, Mariana

Ximenes, Mauricio Gonçalves, Milton

Gonçalves e Thiago Lacerda.

A outra ação é com o Clube dos 13. Durante

as rodadas do Campeonato Brasileiro, os

jogadores dos times de futebol da série A

entraram em campo com as faixas da

campanha e ao longo das mesmas,

mensagens sobre a importância da Educação

foram veiculadas nos placares eletrônicos e

comentadas pelos locutores esportivos da TV

Globo.

Planejada pelo movimento Todos Pela

Educação para o próximo quadriênio a

mobilização conta com parcerias com a

agência Africa, Clube dos 13, TV Globo,

produtora Conspiração Filmes e diversas

comunidades da internet. A proposta é ampliar

ainda mais as parcerias e os canais de

comunicação, incentivando a participação da

sociedade.

Em 2010 a mobilização Eu, Você, Todos Pela

Educação articulará o tema com as eleições

presidenciais e estaduais. O objetivo é colocar

a Educação em posição de destaque na

agenda política dos candidatos e dos

eleitores.
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Comunicação: Editorial
Assessoria de imprensa

Tipo de Mídia Matérias  Todos Pela Educação

Mídia impressa 214

Rádio 47

Revista 29

Site 212

Televisão 46

Total: 548

Um dos principais objetivos do Todos Pela

Educação é levar a mensagem da Educação

de qualidade a todos os brasileiros, de norte a

sul do País. Cumprir esse objetivo passa,

necessariamente, por uma grande articulação

com a mídia, ajudando a ampliar e qualificar a

cobertura do tema. Com base nessa premissa,

o Todos Pela Educação realiza uma série de

atividades periódicas focadas em jornalistas e

formadores de opinião.

Uma dessas atividades é a Assessoria de

Imprensa. O movimento trabalha diariamente

em contato com veículos de comunicação de

todo o País, ajudando jornalistas em matérias

ligadas à Educação, preparando entrevistas,

sugerindo pautas e indicando fontes.

Resultados:

No ano de 2009 o Todos Pela Educação

participou de centenas de pautas em todo o

país, sendo grande parte delas provocadas

pelo próprio movimento. Dentre os temas que

se destacaram estão:

• Resultados Meta 3 do movimento por

município;

• Resultados das pesquisas sobre o tempo de

permanência na escola, a percepção da

população e a percepção dos pais sobre a

Educação no país;

• Arranjos Educacionais e Adesões dos

municípios;

• Campanha Eu, Você, Todos Pela

Educação;

• Relatório De Olho nas Metas 2009.
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Comunicação: Editorial
Globo Educação

Em junho de 2009, a TV Globo e o Canal Futura

lançaram o programa “Globo Educação”.

Desenvolvido em parceria com o Todos Pela

Educação, o programa tem como objetivo

contribuir para a o debate sobre a Educação

brasileira, investigando a situação atual do

ensino no país e os principais caminhos para

garantir uma Educação de qualidade para

todos.

Em formato de revista televisiva, o programa é

apresentado pela jornalista Helena Lara

Resende e retrata o cotidiano de escolas

públicas brasileiras, mostrando os esforços de

educadores, gestores e alunos para superar

desafios, aperfeiçoar práticas pedagógicas e

melhorar a gestão ou a integração com a

comunidade.

Para cada edição, é escolhido um tema

principal – como alfabetização, educação

integral, participação da comunidade – que

permeia todos os quadros do programa.

Resultados:

O tema é discutido por especialistas, são

apresentados dados sobre ele, informações e

as opiniões de cada um dos envolvidos no

processo escolar: alunos, pais, professores e

moradores da comunidade em que está a

escola.

Toda a produção do Globo Educação é

realizada em parceria com a equipe do Todos

Pela Educação, que participa da escolha das

escolas, indica especialistas, ajuda nos roteiros

de entrevista e disponibiliza dados.

Datas Hora Veículo Público

Todo sábado Às 6h10 Rede Globo Geral

Todo sábado Às 10h30 Canal Futura professores

Todo domingo Às 13h30 Canal Futura professores
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Comunicação: Editorial
Cursos para jornalistas

Como forma de estreitar a relação com os

jornalistas, o Todos Pela Educação realiza

cursos e palestras de atualização sobre a

Educação brasileira, procurando assim não só

atualizá-los sobre o tema, mas também criar

uma agenda de maior articulação entre o

movimento e a mídia.

No ano de 2009, foram realizados nos dias 29 e

30 de outubro cursos para jornalistas de grande

mídia e profissionais de comunicação de

parceiros sobre Prova Brasil e ENEM,

respectivamente, no auditório do Todos Pela

Educação.

Ações e Resultados:

O primeiro contou com aula de Francisco

Soares sobre Prova Brasil, com foco em

indicadores e debate, mediado por Mozart

Neves Ramos, com Maria Pilar Lacerda, Maria

Helena Guimarães Castro e o próprio Francisco

Soares.

O curso sobre ENEM contou com aula de

Reynaldo Fernandes sobre o novo ENEM,

abordando as mudanças e seu impacto,

principalmente para as faculdades. O debate,

que também contou com a mediação do Mozart

e participação de Reynaldo, contou com

Cláudio Moura e Castro e Maria Auxiliadora

Seabra Rezende

Data Tema Público Impacto direto

29.9.2009 Prova Brasil jornalistas de grande mídia e  profissionais de 

comunicação de parceiros 

18 jornalistas e 24 parceiros

30.09.2009 ENEM 22 jornalistas e 20 parceiros
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Comunicação: Editorial
Boletins

O Todos Pela Educação envia boletins de

notícias periódicos a mais de 2.000 pessoas,

entre jornalistas, especialistas, gestores

públicos da área de Educação e formadores de

opinião.

Há três formatos de boletim. O boletim “Notícias

do dia” é um informativo diário com uma

clippagem do que saiu sobre Educação nos

principais jornais do País. O “Sugestão de

pauta” traz diversas matérias produzidas pelo

Todos Pela Educação, que podem servir como

pauta para veículos de comunicação de todo o

país.

O “Todos Pela Educação entrevista” traz

entrevistas semanais com especialistas sobre

temas relevantes para a Educação.

Resultados:

Além dos boletins de notícia, o Todos Pela

Educação lançou, em agosto de 2009, o “De

Olho na Gestão”, boletim mensal produzido em

parceria com a União Nacional dos Dirigentes

Municipais de Educação com o objetivo de

levar informações a gestores municipais de

todo o País.

O boletim aborda temas relevantes para a

melhoria da gestão municipal e o alcance das 5

Metas do Todos Pela Educação.

Por fim, em 2009 foi criado, também, o Boletim

de Parceiros do Todos Pela Educação,

publicação voltada para colaboradores do

movimento e que visa mantê-los informados

sobre as principais ações realizadas, seus

resultados e expectativas.

Data Boletim Público-alvo Impacto direto

jan a dez/09 Notícias do dia

Jornalistas, gestores públicos e 

especialistas da área de Educação
3.000 contatosjan a dez/09 Sugestão de pauta

jan a dez/09 Todos Pela Educação entrevista

ago a dez/09 Boletim "De Olho na Gestão“, 

enviado via UNDIME
Secretários municipais de Educação Cerca de 5.500

jan a dez/09 Boletim Institucional Parceiros 3.000 contatos
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Comunicação: Mobilização
Portal Todos Pela Educação

O Todos Pela Educação conta com um portal

(www.todospelaeducacao.org.br) que reúne os

principais dados da Educação no País, estados,

municípios e escolas, e uma ampla área de

comunicação, em que é possível encontrar o

que é notícia sobre a Educação nos principais

jornais de todo o País, sugestões de pauta,

material para rádio, entre outros.

Em 2009, o portal foi reformulado para dar mais

destaque às notícias produzidas pela equipe

executiva. Com a mudança, o portal passou,

também, a abrigar as páginas do projeto “No ar:

Todos Pela Educação”, tornando-se fonte de

referência para radialistas de todo o Brasil

Resultados:

RESULTADOS ANUAIS

Data Visitas ao site Páginas acessadas Tempo médio de permanência

1o semestre de 2009 98.790 411.805 00:03:43

2o semestre de 2009 117.184 410.374 00:02:49

Total 215.974 822.179 00:03:16
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Comunicação: Rádios
“No ar: Todos Pela Educação”

O Rádio, por ser o veículo que consegue

chegar a todos os brasileiros, de norte a sul do

País, foi escolhido pelo Todos Pela Educação

como veículo prioritário. Em 2008 foi

desenvolvido um projeto de produção e

distribuição mensal de conteúdo para rádio, em

parceria com o Unicef, que tem como objetivo

criar uma rede de radialistas comprometidos

com a Educação.

O projeto teve continuidade em 2009 e, para

melhor atender o público, foi criada uma página

exclusiva para o projeto dentro do portal do

Todos Pela Educação, reunindo, em um mesmo

espaço, materiais de áudio, textos, notícias e

dados.

Resultados:

Mês Tema E-mails abertos

Kit 6 - janeiro Novos Prefeitos e Secretários Municipais de Educação 2168

Kit 7 - fevereiro Volta às Aulas 1412

Kit 8 - março Educação Infantil 1532

Kit 9 - abril Participação da comunidade na escola 1565

Kit 10 - maio Acesso e Permanência 720

Kit 11 - junho Direito de Aprender 738

Kit 12 - julho Férias escolares 880

Kit 13 - agosto Avaliação - Prova Brasil 913

Kit 14 - setembro Alfabetização 987

Kit 15 - outubro Professores 702

Kit 16 - novembro Eu, Vc, Todos Pela Educação 710

Kit 17 - dezembro Férias escolares 798
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Gestão 2009
Presidente

Jorge Gerdau Johannpeter

Conselho de Governança

Ana Maria dos Santos Diniz

Antonio Jacinto Matias

Beatriz Bier Johannpeter

Daniel Feffer

Danilo Santos de Miranda

Denise Aguiar Alvarez

Fabio Coletti Barbosa

Gustavo Ioschpe

Jorge Gerdau Johannpeter

José Francisco Soares

José Paulo Soares Martins

José Roberto Marinho

Luis Norberto Pascoal

Maria Lucia Meirelles Reis

Milú Villela

Ricardo Young Silva

Viviane Senna

Conselho Fiscal

Carlos Mario Siffert

Horácio Lafer Piva

Jayme Sirotsky

Comitê Gestor

Ana Maria dos Santos Diniz

José Paulo Soares Martins

Luis Norberto Pascoal

Milú Villela

Viviane Senna

Equipe-executiva

Mozart Neves Ramos - Presidente-executivo

Priscila Cruz - Diretora-executiva

Judi Cavalcante - Consultor

Alice Andrés – Coord. de Pesquisa e Conteúdo

Carolina Carvalho Fernandes – Campanhas e

Eventos

Andrea Pineda – Assessora de Imprensa

Diana Santana Gomes Ferreira - Logística

Elisângela Fernandes - Jornalista

Pedro Teixeira – Estagiário

Ernesto Martins Faria – Conteúdo Técnico

Expediente Relatório de Atividades 2009

Coordenação Geral

Priscila Cruz/Judi Cavalcante

Redação, Edição 

Elisa Meirelles/ Camilla Salmazi

Diagramação

Elisa Meirelles/ Camilla Salmazi
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Todos Pela Educação

PRINCIPAIS PARCEIROS:

Av. Paulista, 1.294 – 19º andar    São Paulo – SP – Brasil 

www.todospelaeducacao.org.br


