
Vitória é a primeira parada das Caravanas
do Todos Pela Educação

Jornada por todas as regiões do país vai ouvir e mobilizar
candidatos ao governo estadual, comunidade escolar e

influenciadores locais pela causa da Educação Básica pública

O Espírito Santo abre as Caravanas estaduais do Todos Pela Educação, uma
jornada pelas diferentes regiões brasileiras para ouvir e mobilizar atores locais
em nome da causa da Educação Básica pública neste ano decisivo de eleições
gerais. A caravana passa por Vitória nos dias 5, 6  e 7 de abril.

Nesses três dias, a equipe do Todos Pela Educação cumprirá uma intensa
programação que inclui conversas com a comunidade escolar, encontros
individuais com os principais candidatos ao governo estadual e diálogo com
formadores de opinião, entre jornalistas, empresários e influenciadores digitais.
Lideranças do Todos apresentarão aos pré-candidatos aos governos estaduais e
atores políticos, um conjunto de propostas consolidadas no documento
Educação Já 2022.

O documento Educação Já é uma iniciativa coordenada pelo Todos, com a
participação de especialistas, profissionais e organizações do campo
educacional, visando subsidiar o poder público com diagnósticos detalhados e
soluções concretas em dez temas estruturais. A partir de setembro do ano
passado, o Todos fez circular uma versão para debate da agenda de propostas,
em um longo processo de escuta que compôs a versão final do documento, que
será lançado neste mês.

“Essa é uma iniciativa inédita de articulação política e mobilização social em
torno de um assunto que não pode mais ficar para depois”, afirma Priscila Cruz,
presidente-executiva do Todos Pela Educação, que lidera as caravanas ao lado do
diretor-executivo do Todos, Olavo Nogueira Filho. Ela lembra que “o Educação Já
2022 traz contribuições para apoiar a construção de uma agenda sistêmica na
Educação em âmbito estadual e federal”. Olavo Nogueira Filho completa: “Como
força propulsora do desenvolvimento do país, a Educação Básica pública ganhará
força e qualidade com a fermentação do debate nos estados”.

O Espírito Santo é o estado onde os jovens mais aprendem no Brasil: os
capixabas têm o melhor desempenho do Sistema de Avaliação da Educação



Básica (Saeb) no Ensino Médio, em língua portuguesa e matemática, desde
2017. Esses resultados são fruto de políticas educacionais implementadas e
aprimoradas ao longo dos anos, sendo as três principais escolas de tempo
integral, o Circuito de Gestão e o Pacto Pela Aprendizagem no Espírito Santo
(PAES).

Alguns indicadores relevantes sobre a Educação Básica no Espírito Santo ajudam
a estimular esses debates promovidos pela caravana do Todos:

>> O Espírito Santo exibe o 2º maior Ideb do país no Ensino Médio. Já nos Anos
Iniciais e nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o estado tem o 8º melhor
índice.

>> As taxas de atendimento escolar de crianças de 0 a 3 anos (38,7%) e de 4 a
5 anos (96,1%) são apenas levemente superiores às médias nacionais
(37,9% e 94,2%, respectivamente).

>> 91% dos jovens de 15 a 17 anos do Espírito Santo estão na escola – taxa que
é de 92,2% no país. Além disso, entre todos os jovens de 19 anos no estado,
apenas 64% concluíram o Ensino Médio – 10º maior índice entre os estados
brasileiros.

>> Em 2019, antes da pandemia, 49,4% dos estudantes que concluíram o
Ensino Médio no Espírito Santo tinham nível adequado de aprendizagem em
Língua Portuguesa (eram 37,1% no Brasil). Em Matemática, o percentual era
de 16,9% (10,3% no Brasil).

Sobre o Todos Pela Educação - www.todospelaeducacao.org.br

O Todos Pela Educação é uma organização da sociedade civil com o objetivo de

contribuir para melhorar para valer a qualidade Educação Básica no Brasil. Sem

fins lucrativos, não governamental e sem ligação com partidos políticos, é

financiada por recursos privados diversos, não recebendo qualquer tipo de

verba pública - o que lhe garante a independência, necessária para atuar em

prol do que precisa ser mudado. O Todos atua reunindo e estruturando o

melhor do conhecimento e das evidências disponíveis, qualificando o debate e

articulando com o poder público para que políticas públicas educacionais

efetivas sejam realidade em todo o país.

http://www.todospelaeducacao.org.br/



