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Olhar para BNCC é vislumbrar uma 

disputa de agenda 

 ¨ELES... C&A¨ 
PROFISSIONAIS DE 

 EDUCAÇÃO X 



PADRONIZAÇÃO DAS ESCOLAS 

  Princípios de administração são alterados  

 - Padronizar para controlar 

 

Concorrência nas redes – bônus, média etc. 
 

 



Repercussões ... 

1. Mudança do sistema de avaliação do ensino básico (alinhado com a 

BNCC)  

 

OBJETIVOS 

 Controle censitário dos sistemas de ensino PÚBLICO 

 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) - composto 

pela :  

 Avaliação Nacional de Educação Infantil (ANEI)  

 Avaliação Nacional da  Alfabetização (ANA) 

 Prova Brasil - para 5º e 9º anos 

 Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 



 Encaminhamentos enviesados... 

Exemplos:  

 

1. Avaliação Nacional da Educação Infantil (ANEI)  

Maria Inês Fini, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep)  

 

“Não sabemos, por exemplo, qual é a formação necessária do professor  

da etapa, qual é o mobiliário, espaço físico ou o brinquedo adequado.  

Ter essas definições é importante para estabelecer uma  

‘escala de proficiência’ para a etapa de ensino.” 

 

 



2. Sistema Nacional de 

Avalição da Educação 

Básica (SINAEB) – nov/2017 

NÃO NA ÍNTEGRA... 



Repercussões ... Repercussões ... 

2. Avaliação do professor (pendência...) 
  
 ENAMEB  - Projeto de Lei no Congresso 

 

Possibilidades... 
 

- EGRESSOS - formados em licenciatura 
e Pedagogia 

 

- PROFESSORES EM EXERCÍCIO NA REDE  

 

- Certificação específica para as IES  
Formadoras através do ENAMEB 

Programa Nacional de Formação e  

Certificação de Diretores Escolares 



Repercussões ... Repercussões ... 

3. Impacto na produção de Material Didático  PADRONIZADO 
  

 Coorporações Internacionais  – produção de material didático e  sistemas de ensino  

 
 

Exemplo: 

 

- PEARSON  

 
- KROTON – SOMOS EDUCACIONAL 

 

- FUNDAÇÃO LEMANN 

 

- GOOGLE 
 

- PACOTES INSTRUCIONAIS ELETRÔNICOS 



Adoção do modelo de 

gerenciamento PRIVADO na escola 

 

TERCEIRIZAÇÃO DAS ESCOLAS 

 

mudança de concepção sobre o que sejam ESCOLAS 

 

INSTITUIÇÕES SOCIAIS  X ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

  



ESCOLA  - lugar de instrução  - demandas imediatas produzidas pelo MERCADO 

 

DOCÊNCIA  -  técnica de transmissão de conhecimentos e instruções  

(competência exigida  =  ensinar e instruir) 

 
ESCOLA COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS  

 

EMBATE NECESSÁRIO 
MOBILIZAÇÃO DAS ENTIDADES  

 SINDICAIS 

 ACADÊMICAS 

 ESTUDANTES  

 PROFESSORES DA ESCOLA BÁSICA 

 

 



Algumas CONSTATAÇÕES... 

 



a legislação permitirá às empresas subcontratar funcionários para 

realizar as chamadas atividades-fim (tarefas centrais na produção de 

bens e serviços) 

LEI DA TERCEIRIZAÇÃO da  

ATIVIDADE-FIM  

 

Aprovada pelo Congresso e 

sancionada pelo presidente Michel 

Temer em 31 de março de 2017 









O consultor financeiro da BLB 

Brasil, Yuri Areco.  

“Todavia, com o aporte 

estrangeiro, geralmente é 

importado o modelo de 

gestão, controle, 

profissionalização, marketing 

e outros aspectos 

administrativos e financeiros”, 

afirma Areco. 

http://www.blbbrasil.com.br/servicos/gestao-e-financas/
http://www.blbbrasil.com.br/servicos/gestao-e-financas/
https://www.linkedin.com/in/ymareco/
https://www.linkedin.com/in/ymareco/


“O mercado enxerga que ocorrerá uma explosão no ensino básico, como 
aconteceu no superior nos últimos anos”, afirma Zaher (sócio do Grupo SEB)¨. 

 “O Brasil é o grande mercado a ser explorado para a educação.” 
 

(Alan Greenberg, cofundador da Avenues,  rede global de educação básica, fundada 

em Nova York em 2012, e que terá uma unidade em São Paulo a partir do segundo 

semestre de 2018 ) 





 

 

Sandra Maria Tedeschi 

 

sm.tedeschi@uol.com.br 

 

Obrigada 
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