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É HORA DE ESCOLHER
A MELHOR PROPOSTA PARA A EDUCAÇÃO
POR QUE A DIRETORIA E O CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADCPII APOIAM O
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE FERNANDO HADDAD?

O Plano de Governo 2019-2022 das candidaturas Fernando Haddad para presidente e Manuela D’Ávila
para vice-presidenta propõe: recuperar as instituições democráticas, um novo projeto nacional de
desenvolvimento e a instauração de um novo período histórico de afirmação de direitos.
A educação é entendida como direito humano fundamental e instrumento de desenvolvimento
econômico e social, sendo-lhe devolvido o status de prioridade estratégica.
As ações propostas demonstram o compromisso com:
• a valorização e qualificação dos profissionais docentes e não docentes;
• a formação de educadores e de gestores;
• a revogação da Reforma do Ensino Médio;
• a expansão da educação integral;
• a concretização das metas do Plano Nacional de Educação (PNE);
• a institucionalização do Sistema Nacional de Educação;
• as políticas de apoio ao fortalecimento da gestão democrática da educação e da escola;
• o aperfeiçoamento do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB);
• um novo padrão de financiamento, a fim de garantir o gasto em educação/PIB de 10% e a
retomada de recursos de royalties do petróleo e Fundo Social do Pré-Sal;
• a atribuição de caráter permanente ao FUNDEB (atualmente um fundo com duração provisória),
com maior aporte de recursos pela União;
• a efetivação do Custo Aluno-Qualidade;
• a oferta e a garantia de condições de permanência e qualidade na educação, abrangendo: a
educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a alfabetização, a inclusão digital e
tecnológica, a educação integral, a educação especial inclusiva;
• a educação do campo, indígena e quilombola, a educação superior nas universidades e institutos
federais, a assistência estudantil e programas de paz e defesa da vida, ciência e cultura e de e de
valorização da diversidade, como contrapontos ao Projeto Escola sem Partido.

POR QUE A DIRETORIA E O CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADCPII
NÃO APOIAM O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DO CANDIDATO DO PSL?

O Plano de Governo 2019-2022 das candidaturas do Capitão da reserva Jair Bolsonaro para presidente
e do General da reserva Hamilton Mourão para vice-presidente é balizado por linhas gerais que incluem
a desobrigação do Estado e a consequente privatização do setor educacional, seguindo a perspectiva
adotada pelo governo inconstitucional de Temer.
Repleto de senso comum, não há em seu programa nenhuma proposta efetiva para resolver os
problemas educacionais, uma vez que, dependentes de recursos da União, a Educação deverá
permanecer sujeita à EC 95/2016 dos gastos públicos que congela os investimentos nesse setor por 20
anos. Não há uma proposta sequer em relação à valorização dos trabalhadores da educação.
As propostas apresentadas são:
• estratégia de integração entre os entes federativos – união, estados e municípios –, para melhoria
dos índices educacionais (mas não há nenhuma indicação do que entende como integração);
• expansão da grade curricular de Matemática, Ciência e Português para melhorar o desempenho
dos estudantes no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) e em outras avaliações em
larga escala;
• “expurgo” da “ideologia de Paulo Freire” das escolas;
• alteração dos conteúdos, métodos e gestão das escolas (sem maior detalhamento);
• qualificação dos docentes, “quando necessário”;
• Ensino Médio voltado para a formação de mão de obra por meio dos cursos técnicoprofissionalizantes;
• a intensificação das parcerias com a iniciativa privada e foco no empreendedorismo na Educação
Superior;
• controle ideológico de estudantes e de professores ao defender explicitamente o Projeto Escola
Sem Partido;
• educação à distância em todos os níveis de escolaridade e principalmente nas áreas rurais.

Fontes:
http://www.pt.org.br/wp-content/uploads/2018/08/plano-de-governo_haddad-13_capas-1.pdf
http://flaviobolsonaro.com/PLANO_DE_GOVERNO_JAIR_BOLSONARO_2018.pdf
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