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Em SP, 35 mil professores terão aula de reforço
Motivo é queda de

desempenho dos alunos em
matemática

Donizeti Costa

SÃO PAULO.
Aproximadamente 35 mil
professores de matemática do ensino
médio precisarão passar por aulas
de reforço no estado de São Paulo.
A informação foi dada ontem pelo
secretário de Educação, Paulo
Renato Souza, durante a divulgação
dos resultados obtidos em cinco mil
escolas de São Paulo. A decisão foi
motivada pela queda, em 2009, do
desempenho dos alunos segundo o
Sistema de Avaliação e Rendimento
Escolar do Estado de São Paulo
(Saresp). O índice é calculado
levando em conta o resultado dos
exames realizados pelos alunos de
2009, seguindo uma escala
internacional de proficiência.

A queda de rendimento da
disciplina foi detectada na terceira
série do ensino médio.

Também foram constatadas

dificuldades em outras avaliações
feitas pela secretaria, como a Prova
dos Temporários e os exames do
Programa de Valorização pelo
Mérito.

Parte desse resultado ruim é
atribuído à dificuldade, constatada
mundialmente, na passagem do aluno
da aritmética (que lida basicamente
com números) para álgebra (quando
são incorporados incógnitas e o
universo simbólico da matemática).
Essa mudança ocorre geralmente na
sexta série.

Cursos tratarão de metodologia
de ensino Os cursos, previstos para
ocorrer a partir de março e
promovidos pela Escola Paulista de
Formação de Professores, terão 240
horas de duração com atividades
presenciais e à distância. O foco
principal será na metodologia de
ensino.

—Tenho certeza que esse grande
esforço, focado nas próprias
demandas dos professores e nas

dificuldades captadas nas diversas
avaliações, vai melhorar a efetividade
do ensino de matemática — disse
Paulo Renato.

No entanto, apesar dessa
dificuldade registrada no
aprendizado de matemática, a
avaliação apresentada por Paulo
Renato Souza foi positiva. Segundo
ele, as cinco mil escolas estaduais de
São Paulo superaram amplamente a
meta estabelecida pelo Idesp (Índice
de Desenvolvimento da Educação do
Estado de São Paulo), que era de
2,58, mas ficou em 2,79 em 2009
— um crescimento de 9,4% em
relação ao período letivo anterior.

Também os números do Saresp
não decepcionaram. A média de
língua portuguesa na quarta série do
ensino fundamental, por exemplo,
subiu 10,4 pontos — passando de
180, em 2008, para 190,4 em 2009.
Matemática também apresentou
melhora na quarta série, subindo
10,8 pontos (foi de 190,5 para 201,3
comparando os dois anos).


