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Brasil ocupa 60ª posição em ranking de educação em lista com 76 países
Em
primeiro
lugar
está
Cingapura,
seguido
de
Hon
Kong
Na última posição do rankig está Gana.

e

Coreia
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Do G1, em São Paulo
Prova avalia conhecimentos de alunos
(Foto: TV Globo/Reprodução)

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgou nesta quarta-feira (13) um
ranking mundial de qualidade de educação. Entre os 76 países avaliados, o Brasil ocupa a 60ª posição. Em
primeiro lugar está Cingapura, seguido de Hon Kong e Coreia do Sul. Na última posição está Gana.
Enquanto o topo da lista ficou com os países asiáticos, as últimas 15 posições ficaram com os países sulamericanos Argentina em 62º, Colômbia, em 67º, e Peru com 71º lugar.
O ranking foi definido a partir de resultados de testes de matemática e ciências aplicados nestes países. Além
dos resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), foram analisados o TIMSS,
dos Estados Unidos, e o TERCE, aplicado em países da América Latina.
Avaliação
O Pisa avalia conhecimentos de leitura, matemática e ciências dos adolescentes. O Instituto de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação(MEC), é quem aplica a prova
no Brasil.
O Pisa avalia conhecimentos e habilidades que capacitam os alunos para uma participação efetiva na sociedade.
A avaliação em leitura busca saber qual é a compreensão, o uso e a reflexão dos estudantes sobre textos escritos
para alcançar objetivos. Já na matemática a intenção é medir a capacidade de atender suas necessidades no
mundo para, por exemplo, expressar ideias bem fundamentadas.
A principal finalidade do programa é produzir indicadores dos sistemas educacionais. São avaliados alunos na
faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos
países.
Elaborar discussão a partir dos dados trazidos pelos alunos. A partir das informações acima, e dos dados
coletados pelos alunos, elaborar proposta de redação com o seguinte tema “Os desafios da educação
brasileira’. Entrega em 04/09. Redação composta por 20 linhas.
Entregar em folha de caderno. Caneta esferográfica azul ou preta.
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