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AVALIAÇÃO DA REDE PÚBLICA NO ESTADO

Ensino médio terá
resultado em 2018
P
ela primeira vez desde que
foi criado, o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb) vai avaliar a qualidade de todas as escolas públicas de
ensino médio.
Isso porque a Prova Brasil foi
aplicada para as escolas de ensino
médio entre os dias 23 de outubro
e 3 de novembro. O resultado será
divulgado em julho do próximo
ano.
Para o secretário de Estado de
Educação, Haroldo Corrêa Rocha,
o Espírito Santo teve ter índices
positivos por conta da criação da
Escola Viva. “Nossa expectativa é
alta, pois todas as 17 Escolas Vivas
fizeram a prova. Na nossa avaliação
interna –Programa de Avaliação da
Educação Básica (PAEB) –, elas tiveram pontuação mais alta do que
as outras escolas”, comentou.
Até então, a Prova Brasil era
aplicada por amostra no Ensino
Médio, com escolas e alunos escolhidos de forma aleatória.
Na última prova aplicada, em
2015, apenas 72.575 estudantes do
3º ano do ensino médio do País foram avaliados.
Com isso, o ranking não era por
escola, e sim por Estado. Em 2015,
o Espírito Santo ficou em quarto.
“A nossa expectativa agora é subir, ficar até em terceiro, segundo
ou primeiro”, disse Haroldo Cor-

rêa Rocha.
Para o diretor do Instituto Interdisciplinaridade e Evidências no
Debate Educacional (Iede), Ernesto Martins, a divulgação do índice para as escolas de ensino médio será importante para que cada
instituição faça um planejamento
para buscar mais qualidade.
“Tendo dados individuais das
escolas, elas vão poder pensar nas
melhorias. Isso vai ajudar que elas
tenham um norte para evoluir
mais. Até então, não temos os dados individuais das escolas de ensino médio”, afirmou.
A Prova Brasil faz parte da Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), uma das três avaliações
que integram o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).
Com a ampliação, a edição de
2017 do Saeb será a maior da história do sistema, com previsão de
mais de 7 milhões de estudantes ao
todo, sendo 2,3 milhões deles no
ensino médio.
As notas dos estudantes de cada
escola só serão divulgadas caso pelo menos 80% dos alunos matriculados participarem do teste. Na última edição da prova, realizada em
2015, a taxa mínima de participação era de 50%.
No caso das escolas particulares
de ensino médio, a participação no
Saeb é facultativa.

ESCOLA DE ENSINO MÉDIO: o Ideb vai divulgar o resultado da avaliação das unidades em julho do ano que vem

Números do Ideb Maioria não alcançou a meta
188 ESCOLAS
de ensino fundamental do Estado atingiram o patamar mínimo de qualidade definido pelo Ministério da Educação (MEC)

1.391
ainda não alcançaram a meta.
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é o nível do Ideb
que o MEC
considera ideal.

GRANDE VITÓRIA
> 2021 é o ano que o governo Federal

espera ter todas as escolas alcançando a média 6.
> 11 é o número de escolas de Vitória na
lista. Ao todo, a rede da capital conta
com 53 escolas. Serra teve nove, assim como Cariacica. Já Vila Velha teve seis.

