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Contexto Nacional

Lei 13.005/2014 - Plano Nacional de Educação - não vem sendo cumprida

‣4 anos de vigência

‣Somente 1 dispositivo cumprido

integralmente

‣Entre aqueles com prazo entre 

2015 e 2018, somente 30% 

tiveram avanços

‣Entre aqueles com prazo em

2024, a maioria está distante de 

ser cumprida.

Por quê?



Impactos da Emenda Constitucional 95/2016 e das medidas de austeridade 
para o direito à educação

‣Inviabiliza o cumprimento do Plano 

Nacional de Educação (Lei 13.005/2014) 

e a implementação do CAQi/CAQ

‣Pressiona outras políticas em uma 

perspectiva de adequação orçamentária, 

inclusive o Fundeb [único veto à LOA 

2018]

‣Diminui o valor mínimo destinado à área, 

em proporção das receitas e do PIB



Impactos das medidas de austeridade para o direito à educação

Com a sanção da EC 

95/2016, o gasto mínimo 

com educação deve ser 

igual a 18% da Receita 

Líquida de Impostos (RLI) –

conforme a previsão da 

Constituição Federal –, com 

referência ao ano de 2017. A 

partir de então, o valor será 

congelado neste patamar, 

sendo somente reajustado 

pela inflação. Com isso, o 

valor mínimo destinado à 

educação cairá em 

proporção das receitas e do 

PIB.



No primeiro ano de vigência da EC 95/2016, o valor destinado à Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino (MDE), aprovado pela Lei Orçamentária Anual de 2018, não atinge 

nem o teto de investimentos previsto, apresentando quase R$ 5 bilhões a menos que em 2017 

(já considerando o reajuste inflacionário).

Lei Orçamentária Anual 2018 | Comparativo histórico



http://www.direitosvalemmais.org.br/


Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 | Veto ao art. 24

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/08/temer-veta-gastos-extras-para-cumprir-plano-nacional-de-educacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/08/temer-veta-gastos-extras-para-cumprir-plano-nacional-de-educacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/08/temer-veta-gastos-extras-para-cumprir-plano-nacional-de-educacao.shtml


Lei 13.005/2014 - Plano Nacional de Educação

Quanto deveríamos estar investindo?

‣CAQi/CAQ:

‣Qualidade

‣Financiamento

‣Gestão/fiscalização

‣Justiça federativa

‣Sistema Nacional de Educação

‣Regime de colaboração solidária 

subsidiária

http://www.custoalunoqualidade.org.br/
http://www.custoalunoqualidade.org.br/


Propostas dos candidatos ao governo de SP | Eleições 2018

• Somente 7 falam algo relacionado a financiamento da educação (“EC 

95”, “privatização”, “eficiência”, “financiamento”) e somente 1 programa 

tem um eixo dedicado a propostas de financiamento de forma específica

• Somente 3 citam o Plano Estadual de Educação ou o cumprimento de 

“metas educacionais”

• A maioria das propostas são genéricas e grande parte tem propostas 

tratam dos assuntos a seguir, apesar de não serem explícitas quanto à 

viabilização (inclusive do ponto de vista orçamentário):

- Aumento da oferta de educação integral

- Valorização dos profissionais da educação

- Reformas de infraestrutura

- Inserção de tecnologias



I. Não às reformas do governo Temer

V. mulheres, negros: 

“campanha nacional pela obrigatoriedade da implantação de 

creches pelo Estado”

VII. Contra o imperialismo: 

“Fim das privatizações, cancelamento de todas as privatizações 

realizadas sem indenização aos aproveitadores, controle operário das 

empresas estatais” 

“Estatização da saúde, da educação e de todos os serviços 

públicos fundamentais”

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/20228

02018/250000615435//proposta_1534256459395.pdf

Edson Dorta - PCO

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/2022802018/250000615435/proposta_1534256459395.pdf


João Doria - PSDB

1. Educação integral, com direito ao aprendizado pleno

2. Oferecer uma nova escola para as nossas crianças e os nossos jovens

3. Professores valorizados e bem formados

4. Gestores profissionais e preparados para trabalhar em prol de uma gestão 

por resultados

5. Alcançar as metas educativas das políticas públicas e da própria sociedade 

organizada

6. Esforços que vão além do ensino médio, seja na oferta de uma educação 

profissional e tecnológica, seja no acesso ao ensino superior

7. Dívidas educacionais do passado com a sua população: alfabetização de 

nossas crianças

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/202280201

8/250000612596//proposta_1534219680547.pdf

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/2022802018/250000612596/proposta_1534219680547.pdf


Luiz Marinho - PT

1. Todas as ações serão voltadas para um duplo objetivo: satisfazer as necessidades do povo e retomar a geração de empregos

2. Pacto pela educação: pais, os alunos, o Ministério Público, os empresários, a sociedade como um todo

3. Sistema Único de Educação, combatendo as desigualdades sociais, regionais e os preconceitos de gênero, raça e sexualidade

4. Sistema de acompanhamento: combate à evasão e o abandono escolar

5. Será adotado um novo padrão arquitetônico de funcionalidade para as escolas

6. Criar os “Territórios CEUS” em parceria com os Municípios e União

7. Será dada atenção prioritária à educação inclusiva

8. Aprofundar os programas de êxito das gestões Lula-Dilma, como o “Ciências Sem Fronteiras” e a política de cotas / Plano 

Estadual de Permanência Estudantil / Assistência estudantil

9. Plano de expansão da rede física de escolas

10. Reativar as Escolas Rurais no ensino fundamental

11. Politica pública de Educação em Direitos Humanos

12. Ensino de História e Cultura da África, dos Afrobrasileiros e dos Povos Indígenas

13. Politica estadual para a alfabetização de adultos / EJA no sistema prisional

14. Programa de Residência Educacional 

15. Cumprimento das 21 metas do Plano Estadual de Educação, entre as quais encontram-se a valorização salarial e profissional do 

magistério

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/2022802018/250000623884//proposta_1534437242303.pdf

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/2022802018/250000623884/proposta_1534437242303.pdf


Major Costa e Silva - DC

1. Cumprir e fazer cumprir a Constituição

2. Priorizar a EDUCAÇÃO, como vetor fundamental para o desenvolvimento do Estado, avanço social e cidadania 

plena

3. Assegurar que o ensino fundamental tenha as funções de capacitar os alunos para Aprender a Conhecer, 

Aprender a Fazer, Aprender a Ser e Aprender a Conviver, como definido nos Pilares da ONU para a Educação

4. Ensino Inclusivo

5. Cidadãos do mundo: uso de equipamentos de informática, internet e banda larga

6. Oferta de cursos técnicos e profissionalizantes

7. Ensino integral no ensino fundamental e médio

8. Vagas nos cursos superiores nas Universidades Estaduais, sobretudo em período noturno

9. Disciplina Educação Moral e Cívica (EM)

10.Valorização das carreiras em educação no Serviço Público Estadual

11. Municipalização do ensino fundamental

12.Combate à doutrinação ideológica nas escolas

13.Culto aos heróis da nossa história

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/2022802018/250000612133//proposta_15342164

31414.pdf

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/2022802018/250000612133/proposta_1534216431414.pdf


Marcelo Candido - PDT

1.Educação em tempo integral

2.Modernização do ensino com inclusão de novas tecnologias c

3.Capacitação permanente dos Professores 

4.Ensino médio/profissionalizante 

5.Ampliação do acesso a universidade pública 

6.Assistência Estudantil (moradia, bolsa permanência, alimentação 

e transporte) 

7.Incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico com 

investimento em pesquisa e extensão

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/

2022802018/250000623562//proposta_1534344427060.pdf

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/2022802018/250000623562/proposta_1534344427060.pdf


Marcio França - PSB

1. Valorização, formação, carreira, condições de trabalho dos profissionais da educação

2. Formação inicial e continuada

3. Aperfeiçoamento da gestão escolar, com gestão sustentável

4. Ampliar a rede de creches

5. Alfabetização das crianças até os 7 anos

6. Aumentar as vagas no Ensino Médio (tempo integral e formação técnico-profissional)

7. Integração das universidades com a rede estadual de ensino 

8. Ampliar o ensino de jovens e adultos 

9. Implantação da Base Curricular Comum 

10.Suporte às escolas para elaborar o Projeto Político Pedagógico

11.Integrar educação, saúde, assistência social, cultura e esporte 

12.Novas tecnologias e a inovação como ferramentas pedagógicas e de gestão

13.Inclusão

14.Avaliação contínua



Marcio França - PSB

15. Executar o Plano Estadual de Educação e acompanhar os municípios na elaboração e 

execução de seus Planos Municipais de Educação

16.Manter bem as escolas, com infraestrutura física e tecnológica adequadas

17.Aumentar a segurança nas escolas e desenvolver uma cultura da paz

18. Gestão democrática

19. Acompanhamento e intervenção nas dificuldades dos alunos no processo de 

aprendizagem

20. Intercâmbio entre cidades e países para os alunos do ensino médio

21. Melhoria da qualidade do ensino, tornando a escola mais atrativa aos estudantes

22. Educação ambiental

23. Apoio e formação dos conselheiros 

24. Estimular a educação integral, oferecendo oficinas de música, teatro, dança, esporte, 

robótica, cinema, etc., para o contraturno escolar.

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/2022802018/25000061514

1//proposta_1534250258305.pdf

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/2022802018/250000615141/proposta_1534250258305.pdf


Paulo Skaf - MDB

1. Ações de valorização do magistério

2. Atualização do currículo 

3. Investir na melhoria da degradada infraestrutura das escolas

4. Avaliação do aprendizado dos alunos e o desempenho das políticas públicas 

5. Ensino em tempo integral

6. Plano de adequação da estrutura física

7. Transformar a sala de aula tradicional em sala ambiente de aprendizagem

8. Expandir as ações para desenvolver habilidades socioemocionais 

9. Estimular a realização de olimpíadas de matemática, língua portuguesa e ciências 

10. Promover competições esportivas e programas culturais entre as escolas

11. Elaborar programas de incentivo à leitura para alunos e professores

12. Garantir o reforço escolar



Paulo Skaf - MDB

13. Percursos variados para a escolha do jovem

14. Massificar a oferta do Ensino Médio articulado com o ensino técnico 

15. Ensino Técnico (ETECs e FATEC’s): melhorias, combate à evasão

16. Tecnologias e mídias digitais, de forma planejada e pedagógica

17. Introduzir novas tecnologias de gestão para a otimização das atividades administrativas

18. Seleção objetiva e meritocrática para ocupação dos cargos nas diretorias de ensino

19. Fortalecer a formação dos diretores das escolas

20. Valorizar a Carreira do Professor e dos servidores da Educação, programa de qualificação

21. Segurança nas escolas

22. Avaliação do desempenho de cada aluno, com apoio especial às escolas que apresentem pior 

desempenho 

23. Definir metas claras de desenvolvimento institucional das escolas 

24. Estabelecer parcerias com ONGs e instituições 

25. Construir um efetivo regime de colaboração entre estado e municípios

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/2022802018/250000604077//proposta

_1533858422740.pdf

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/2022802018/250000604077/proposta_1533858422740.pdf


Lisete Arelaro - PSOL

1. Revolução a partir da educação

2. EIXO FINANCIAMENTO: auditoria de contratos públicas e privadas, reversão de 

privatizações, mudanças tributárias regressivas, rever desonerações fiscais, 

serviços públicos, salário dos servidores, orçamento participativo, combate à 

sonegação

3. Valorizar os trabalhadores da educação 

4. Aumentar a vinculação constitucional estadual de 30% para 32% na manutenção 

e desenvolvimento da educação pública do Estado de São Paulo

5. Ampliar os investimentos para as três Universidades Paulistas e para o Centro 

Paula Souza para 11,5% do ICMS

6. Aumentar as vagas para a formação técnica e superior 

7. Criar o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA) estadual

8. Diminuir a média de alunos por turma



Lisete Arelaro - PSOL

9. Combater com busca ativa a evasão de alunos

10. Construir escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio; realizar reformas e 

manutenção

11. Ampliação da escola em tempo integral

12. Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, com o devido Apoio 

Educacional Especializado (AEE)

13. Educação libertadora e para as diversidades

14. Destinar 50% de vagas do ensino superior estadual para os que realizaram seus estudos 

em escolas públicas

15. Planejar ações e interações entre as Universidades Públicas, as Faculdades e Centros 

Universitários Municipais com a rede pública de ensino de educação básica e criar as 

Universidades Livres

16. Implantar o Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) a partir do segundo ano de governo e o 

Custo Aluno Qualidade (CAQ) no quarto ano de governo

https://www.lisete.com.br/wp-content/uploads/2018/07/PROGRAMA-DE-GOVERNO-Versao-

Final.docx.pdf

https://www.lisete.com.br/wp-content/uploads/2018/07/PROGRAMA-DE-GOVERNO-Versao-Final.docx.pdf


Rodrigo Tavares - PRTB

1. IPP - Identificação Precoce das Potencialidades

2. FOCO NA AULA – fortalecer os regimentos escolares reestabelecendo a autoridade do 

professor 

3. OTE – Ocupação Territorial Escolar – levar o Responsável pelo Aluno para dentro do 

Equipamento Escolar. 

4. MONITORAMENTO TOTAL - Instalação de câmeras de monitoramento em todas as 

escolas estaduais

5. CENTRO POPULAR DO AUDIOVISUAL – CPAV - aquisição de equipamentos e montagem 

de estúdio

6. VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES – recomposição salarial (por perdas inflacionárias) de 

forma gradual e escalonada, mais a inflação do período

7. ESCOLA MAKER – Instalação de 30 escolas Maker ao longo de 4 anos

8. LIGUAGEM E ABORDAGEM – Utilização de games educativos e aulas remotas de reforço 

em linguagem jovem e dinâmica. 

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/2022802018/25000061546

4//proposta_1534259651361.pdf

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/2022802018/250000615464/proposta_1534259651361.pdf


Rogério Chequer - NOVO

1. Alavancar a eficiência do sistema - parceria com os seguintes segmentos: Iniciativa Privada, com organizações 

sociais, fundações e ONGs Governo Federal; cooperação entre Estado e Município

2. Avaliações com maior frequência

3. Reforço escolar

4. Internet na sala de aula como ferramenta de ensino

5. Melhorar salários e bonificação dos professores

6. Melhorar material

7. Analisar parcerias para otimizar contratações de produtos e serviços : 1. Reformas 2. Construção de escolas 3. 

Transporte 4. Merenda 5. Zeladoria 6. outros

8. Disseminação de melhores práticas: núcleo de inteligência de melhores práticas no Brasil e exterior

9. Diretores: maior aproximação com a Secretaria 1. Treinamento 2. Premiações 3. Disseminação de melhores práticas 

10.Aproximação das famílias com a escola 

11.Formação em tempo integral através de: (a) Escola em período integral (b) Atividades no contra turno

12.Reforço das creches - Parcerias com os Municípios - Priorizar acesso a famílias mais 

13.Ensino Superior: gratuito porém iremos analisar parcerias para que estudantes de alta renda contribuam 

financeiramente 

14.Parcerias para ampliação da oferta de cursos técnicos alinhados com as novas demandas profissionais

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/2022802018/250000601939//proposta_15336804906

92.pdf

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/2022802018/250000601939/proposta_1533680490692.pdf


Toninho Ferreira - PSTU

1. Revogação de todas as reformas que retiram direitos!

2. Aumento geral dos salários e aposentadorias

3. Estatização das principais empresas sob controle dos trabalhadores

4. Fim da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Teto dos gastos públicos

5. Reestatização das empresas privatizadas, sob o controle dos trabalhadores

6. Fim do genocídio da juventude negra! Reparação histórica já! (cotas)

7. Fim do feminicídio! Pelos direitos das mulheres! Fim de toda exploração e 

opressão (creches públicas e gratuitas em tempo integral para todos os filhos da 

classe trabalhadora)

8. Pelo fim da LGBTfobia! Pelos direitos das LGBT’s (não ao Escola Sem Partido)

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/2022802018/250

000609174//proposta_1534022626639.pdf

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/SP/2022802018/250000609174/proposta_1534022626639.pdf
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