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Apresentação
O Todos Pela Educação é um movimento que congrega sociedade civil organizada, iniciativa
privada, educadores e gestores públicos da Educação com a missão de contribuir para a
garantia do direito à Educação Básica de qualidade para toda criança e jovem do Brasil. Para
isso, trabalha apoiado 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
A força do movimento reside na produção de estudos técnicos que servem de base para
ações de comunicação e articulação junto à sociedade civil, iniciativa privada e governos para
melhorar a qualidade da Educação no Brasil até o ano do bicentenário da Independência do
país, em 2022. Para garantir que as 5 Metas sejam atendidas até este prazo, em 2010 o
movimento definiu também 5 Bandeiras para serem trabalhadas nos próximos anos:
Bandeira
Bandeira
Bandeira
Bandeira
Bandeira

Formação e carreira do professor.
Definição das expectativas de aprendizagem.
Uso relevante das avaliações externas na gestão educacional.
Aperfeiçoamento da gestão e da governança da Educação.
Ampliação da exposição dos alunos à aprendizagem.

Desta forma, a atuação do movimento para os próximos anos estará pautada nessas 5
Bandeiras. Notadamente, para este ano de 2011, a campanha de mobilização pelo bom
professor. Neste relatório o movimento apresenta suas ações e principais resultados ao longo
do ano de 2010.

Boa leitura!
Priscila Cruz
Diretora Executiva do Todos Pela Educação
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Conteúdo Técnico
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Conteúdo Técnico: Publicações
De Olho nas Metas 2010
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 anual "De Olho nas Metas",
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.

das Metas do movimento, no dia 8 de
dezembro, no Museu de Arte Moderna (MAM)
em São Paulo, reunindo especialistas de
educação, parceiros e a mídia.
No relatório 2010 trouxe, além das Metas 1, 4
e 5 que são calculadas com base em
indicadores anuais, a Meta 3, que só pode ser
acompanhada bienalmente por ter como
bases dados do Prova Brasil/Saeb, que
acontece a cada 2 anos. A Meta 2 continua
sem um indicador oficial de acompanhamento.

O trabalho teve continuidade em 2010, com
o lançamento do terceiro acompanhamento

Além do relatório anual, foram produzidos outros estudos e dados, entre eles:
- o número de bibliotecas nas escolas;
- a questão da equidade na Educação;
- o número de professores por etapa da Educação Básica;
- Governança na Educação.
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Comunicação
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Comunicação: Mobilização
Campanha Participação Pais

Melhorar a qualidade da Educação passa brasileira passa também pelo engajamento
dos pais no progresso escolar de seus filhos. O acompanhamento da lição de casa, e
do cotidiano dos filhos na escola pode incentivar e melhorar o desempenho escolar
em todas as idades.
Pensando nisso, em 2010 o Todos Pela Educação lançou uma campanha voltada
para a participação dos pais na vida escolar de seus filhos, protagonizada por artistas
e cidadãos comuns, e que foi veiculada na TV Globo durante todo o primeiro
semestre.
A campanha consiste em histórias reais de pessoas que participam da vida escolar
de seus filhos, convidando o expectador a fazer o mesmo.
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Comunicação: Mobilização
“Eu voto na Educação”
O momento de eleição presidencial em 2010 foi oportuno para que o movimento
lança-se a campanha Eleições, enfocando na importância de acompanhar as
propostas de Educação que cada candidato a deputado, senador e presidente
apresentada. Com o mote “Eu Voto na Educação” a campanha consistiu em
mobilizar artistas e formadores de opinião que apontavam a importância de observar
as propostas dos candidatos.
A campanha foi veiculada na TV Globo, com spots em rádios de todo o Brasil (3.000
Rádios).
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Comunicação: Mobilização
Novo site
www.todospelaeducacao.org.br

O Todos Pela Educação conta com um portal 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 2010 o portal foi reformulado e o layout foi otimizado para dar mais vitalidade aos
assuntos e melhorar a navegabilidade entre os vários conteúdos.
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Comunicação: Mobilização
Redes Sociais
Seguindo o novo modelo de comunicação virtual O Todos Pela Educação entrou nas
Redes Sociais conta com um portal 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 2010 o portal foi reformulado e o layout foi otimizado para dar mais vitalidade aos
assuntos e melhorar a navegabilidade entre os vários conteúdos.
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Comunicação: Editorial
Assessoria de Imprensa
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.

No ano de 2010 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;
• Filmes da Campanha Eu, Você, Todos Pela
Educação e Campanha Eu Voto na Educação;
• Avaliação e Desafios para o próximo
presidente;
• Ensino Médio (Educação em Pauta);
• De Olho nas Metas 2010.
Foram concedidas 56 entrevistas.

Resultados:
Tipo de Mídia

Matérias Todos Pela Educação

Mídia impressa

227

Rádio

40

Revista

23

Site

360

Televisão

24

Total:

674
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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 2010 foram realizados nos meses de
abril e junho cursos para jornalistas de grande
mídia e profissionais de comunicação de
parceiros sobre a CONAE (Confederação
Nacional da Educação) e os desafios do Ensino
Médio, respectivamente, no auditório do Todos
Pela Educação.
O 1º Educação em Pauta 2010, sobre a Conae
e o novo PNE, contou com abertura
realizada por Clélia Brandão, presidente do
Conselho Nacional de Educação à época, e
Francisco das Chagas, secretário executivo
adjunto do MEC. Na ocasião, foram realizadas
duas mesas de debate.

Ações e Resultados:

Data

Tema

02/03/2010

CONAE

16/06/2010

Ensino Médio

A primeira, sobre Educação Básica, contou
com César Callegari, então presidente da
Câmara de Educação Básica do CNE e de
Daniel Cara, coordenador geral da Campanha
Nacional Pelo Direito à Educação, mediado por
Mozart Neves Ramos. A segunda mesa foi
sobre Educação Superior e contou os
debatedores Paulo Barone, então presidente da
Câmara de Educação Superior do CNE, e
Antonio Carlos Ronca, membro do CNE, com
mediação de Mário Pedeneiras, também do
Conselho.
O 2º Educação em Pauta, sobre a crise do
Ensino Médio, contou com a participação de
Mozart Neves Ramos e Wanda Engel,
superintendente-executiva
do
Instituto
Unibanco em sua abertura. A apresentação
sobre os principais motivos da alta evãsão e
abandono do Ensino Médio foi realizada por
Engel, Elaine Pazello, diretora de Estudos
Educacionais do Inep e Ricardo Paes de
Barros, do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada, o Ipea. Contamos ainda com os
comentários de Eduardo Rios, pesquisador da
UFMG e de Carlos Artexes, diretor de
Concepções e Orientações Curriculares para a
Educação Básica do MEC.

Público
jornalistas de grande mídia e
profissionais de comunicação de
parceiros

Impacto direto
35 jornalistas e 29 parceiros
36 jornalistas e 24 parceiros
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Comunicação: Editorial
Boletins
O Boletim Notícias do Dia é um informativo diário com as matérias sobre Educação
publicadas nos principais jornais, revistas e sites do País. É enviado a cerca de 2 mil
pessoas, entre professores, jornalistas, pesquisadores e outros formadores de opinião.
- O Boletim do Todos Pela Educação tem periodicidade quinzenal e é enviado a cerca de
11.500 contatos, entre jornalistas, radialistas, deputados, senadores, gestores, educadores
e pesquisadores. Ele traz entrevistas, notícias e reportagens sobre políticas educacionais.
Em 2010 tivemos 126 matérias, reportagens e textos publicados, todos de produção
movimento.
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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 2010 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. Os temas enviados foram:
Mês

Tema

Kit 6 - janeiro

Novos Prefeitos e Secretários Municipais de
Educação

Kit 7 - fevereiro

Volta às Aulas

Kit 8 - março

Educação Infantil

Kit 9 - abril

Participação da comunidade na escola

Kit 10 - maio

Acesso e Permanência

Kit 11 - junho

Direito de Aprender

Kit 12 - julho

Férias escolares

Kit 13 - Agosto

Prova Brasil

Kit 14 - Setembro

Alfabetização

Kit 15 - Outubro

Valorização do Professor

Kit 16 - Novembro

Eu, Você, Todos Pela Educação

Kit 17 - Dezembro

Férias
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Articulação
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Articulação: poder público
O trabalho de articulação política do movimento em 2010 foi focado em ações e projetos
de grande nacional:

- Arranjos de Desenvolvimento da Educação (iniciado em 2009)
Os Arranjos de Desenvolvimento da Educação têm como referência o Plano de Ações
Articuladas (PAR), instituído pelo Ministério da Educação. Composto de quatro eixos –
gestão educacional, formação de professores, práticas pedagógicas e infra-estrutura – e
agregando um conjunto de 52 ações, o PAR é um instrumento para a melhoria e
monitoramento da qualidade da gestão educacional. Cada município brasileiro tem hoje o
seu PAR, que reflete a situação da educação em conformidade com as realidades locais.
A análise compartilhada desse instrumento de gestão permite estabelecer uma visão
sistêmica da situação dos indicadores educacionais para um conjunto específico de
municípios. A partir da análise dos quatro eixos do PAR cada Arranjo concebe uma
espécie de mapa estratégico local.

- CONAE (Conferência Nacional da Educação)
Do dia 28 de março a 01 de abril a Conae reuniu, em Brasília, mais de 3 mil pessoas: 2,5
mil delegados, 500 observadores e mais de 130 jornalistas para debater sobre temas
importantes para a agenda da Educação dos próximos anos. O Todos Pela Educação,
além de participar das reuniões preparatórias ao longos de 2009, enviou 5 delegados e
foi eleito o representante da sociedade civil pela defesa do direito à Educação. Participou
ainda de mesas de discussão, como por exempleo a do CAQi (Custo Aluno x Qualidade).

-Carta-compromisso
A carta-compromisso aponta os principais desafios que nossa Educação precisa
enfrentar nos próximos anos, não apenas aos candidatos que assumiram no ano de
2011, mas também aos governantes futuros. Para tanto, apresenta quatro compromissos
fundamentais que devem ser assumidos para se promover os avanços necessários que a
Educação brasileira demanda. O documento foi assinado por 27 entidades e foi
apresentado pelas instituições e pelos movimentos proponentes no dia 31 de agosto, às
10h, na sede do Conselho Nacional de Educação (CNE), em Brasília.
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Gestão 2010
Conselho de Governança

Equipe Executiva

Jorge Gerdau Johannpeter - Presidente
Ana Maria dos Santos Diniz
Antonio Jacinto Matias
Beatriz Bier Johannpeter
Cesar Callegari
Daniel Feffer
Danilo Santos de Miranda
Denise Aguiar Alvarez
Fabio Coletti Barbosa
Gustavo Ioschpe
José Francisco Soares
José Paulo Soares Martins
José Roberto Marinho
Luís Norberto Pascoal
Luiz Paulo Saade Montenegro
Maria Lucia Meirelles Reis
Milú Villela
Ricardo Young da Silva
Viviane Senna
Wanda Engel Aduan

Priscila Cruz – Diretora Executiva
Andrea Bergamaschi – Coordenadora Geral
Carolina Fernandes – Campanhas
Carolina Flores – Estagiária
Carolina Vilaverde - Estagiária
Camilla Salmazi – Assessora de Imprensa
Diana Lima – Assessora Logística
Eduardo Dias – Redes Sociais
Ernesto Faria – Conteúdo Técnico
Simone Harnik - Jornalista

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
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Todos Pela Educação

PRINCIPAIS PARCEIROS:

Av. Paulista, 1.294 – 19º andar São Paulo – SP – Brasil
www.todospelaeducacao.org.br
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