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Para quem ainda acha que a aprovação automática acabou, é porque certamente não teve a oportunidade de

conhecer ou analisar as medidas que o governo tem tomado (veja tabelas páginas 10 e 11). O que de fato trata-

se de um verdadeiro enigma.  A prefeitura e a SME vêm produzido uma grande farsa em termos de educação!

Grande projeto de Costin e Paes:

Um emaranhado de

documentos, resoluções,

portarias, circulares,

grades de enturmação

regulamentam a

aprovação automática de

forma compartimentada.

Trata-se de uma

estratégia para esconder

que ela ainda vigora.

Como parte dessa

estratégia tentam banir os

alunos de baixo

rendimento das “turmas

normais”. Objetivo?

Impedir que esses alunos

façam as provas que

medem o IDEB e

“atrapalhem” os índices e

metas do município. Os

ditos“projetos especiais”,

Assim como Cesar Maia, Paes tenciona escolas a

aprovarem alunos a qualquer preço

A história se repete. Nossas escolas estão de
novo pressionadas a aprovarem seus alunos sem
qualquer critério. Além de punir escolas que
reprovam, a partir do não pagamento de bônus,
a pressão sobre nossos profissionais aumenta a
cada ano. “Orientações” orais  como
recomendações dos cuidados para não colocar
em risco o 14º se houver reprovação...
Estabelecimento de percentuais máximos de

reprovação, conceito global que não levam em
conta o domínio dos conteúdos básicos e
fundamentais  e desrespeitam as
especificidades das disciplinas,  conversas
individuais (assédio moral com direções e
professores)…
Tudo para esconder que este governo não
mudou em nada a situação de nossas escolas. E
o que mudou, mudou para pior.

Aprovação AutomáticaAprovação Automática

“Nenhuma Criança Reprovada”, mesmo com conceito Insuficiente

que de especial não têm

nada a não ser pelas

polpudas verbas entregues

aos conglomerados

empresariais da educação,

formam o grande tapete que

esconde toda a sujeira.

Com uma simples fórmula:

aprovar a qualquer custo +

aluno ruim ou defasado (com

desvio série idade)

escondido em turmas de

projetos + meritocracia,  a

prefeitura promove a

destruição da educação

pública e retira das escolas a

função de formar indivíduos

para a vida, além de excluir

milhares de crianças e jovens

do direito a qualquer tipo de

aprendizado com qualidade.

Sem reprovação e com alunos com baixo desempenho em turmas

de projetos, a SME esconde os problemas da rede.


