COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
53ª Legislatura - 3ª Sessão Legislativa Ordinária
REQUERIMENTO N°
,de 2009
(Do Sr. Jorginho Maluly)

“Requer a realização de Audiência
Pública,
Presidente

com

a

do

Fernandes,

presença
INEP,

da

do

Reynaldo

coordenadora

pedagógica do Colégio São Bento,
Maria Elisa Pedrosa, e do diretor
Jamerson Mansur Peixoto, da “Escola
da

Embraer”,

para

debater

o

resultado do ENEM 2009 e repassar
as experiências dos frutos colhidos
com os resultados do referido teste”.

Senhor Presidente,
Requeiro à V. Exa., nos termos regimentais, ouvido o Plenário
seja realizada uma

Audiência Pública para que sejam convidados o Presidente do INEP,
Reynaldo Fernandes, da coordenadora pedagógica do Colégio São
Bento, Maria Elisa Pedrosa, e do diretor Jamerson Mansur Peixoto, da
“Escola da Embraer”, para debater o resultado do ENEM 2009 e repassar
as experiências dos frutos colhidos com os resultados do referido teste.

Justificação
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Comissão de Educação e Cultura,

A3BAC68E44

desta

O recente resultado do ENEM, divulgado pelo Ministério da
Educação, evidenciou duas realidades. A primeira é o quão está sendo
produtivo a aplicação do teste que se consolidou como uma ferramenta
de acesso ao vestibular e ao PROUNI. Enquanto, por outro lado, torna
visível a disparidade entre escolas particulares e públicas, com raras
exceções. Dados do MEC apontam que apenas 8% das escolas de
ensino médio “top de linha” do País são públicas. Segundo a Folha de
São Paulo, das 1917 melhores escolas, só 151 são públicas. Ainda
segundo a Folha, o 1° colocado do País, Colégio São Bento, tem média
33% acima da melhor pública. A diretoria do colégio Vértice acredita ser
a soma das variáveis: número reduzido de alunos por sala, avaliação
individual, período integral, que levou a escola ao topo das melhores da
capital paulista.
Motivo pelo qual pedimos o apoio dos nobres pares para a
realização da referida Audiência Pública.

Jorginho Maluly
Deputado Federal
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de maio de 2009
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Sala da Comissão,

