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Educação Paraisópolis
agenda da reunião 26/out/2017

FÓRUM MULTIENTIDADES DE PARAISÓPOLIS: articular e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria da  qualidade de vida na comunidade como um todo 

Desde 1994

• Concurso de redação Mostra Cultural 2017  - perfil sócio-

econômico dos jovens participantes

• Falta de interesse dos jovens pela continuidade da formação 

acadêmica

 Reprovação x abandono: anos finais EF e ano final EM

 Processos seletivos para E.M. 2018 (Crescer Sempre, ETEC, Alef 

Peretz, Escola da Comunidade) – inscrições, provas, interesse dos 

alunos 

• Defasagem acentuada dos jovens em Matemática: 

 Dados Prova Brasil 2015 e Saresp 2016

 Talk show com professores de EF II e EM: reais necessidades dos 

alunos, sugestões de melhoria



Concurso de redação MC 2017
• 230 inscritos, 4 escolas

• 40 finalistas: passeio histórico cultural a Santos 



Concurso de redação MC 2017: perfil dos inscritos 

• idade: 14-21 a (media 17 a)

• 31% moram fora de Paraisópolis

• ETEC: 77% moram fora de Paraisópolis

• 4,2 pessoas moram na casa (incluindo 

aluno)

• 1,8 pessoas da casa trabalham

• renda familiar mensal:

• 4%   abaixo de R$ 500

• 38% faixa R$ 500 a R$ 1000

• 48% faixa R$ 1000 a R$ 3000

• 7%   faixa R$ 3000 a R$ 6000

• 3%   acima de R$ 6000

• 73% moram em casa própria, 27% alugada

• casa tem: 

• 12% dois cômodos

• 19% três cômodos

• 31% quatro cômodos

• 37% cinco ou mais cômodos

• 32% das famílias tem carro

• eletrodomésticos: 

• 84% micro-ondas

• 69% DVD

• 44% smart TV 

• 17% home theater

• 69% tem computador em casa

• 96% informaram celular

• 18% dos inscritos trabalha:

• 85% em meio período

• 17% Jovem Aprendiz

• 54% até R$ 500/mes

• 40% R$ 500 a R$ 1.000/mes

• alunos noturnos: 77% não trabalha 

regularmente

• local de nascimento: 40% em Paraisópolis

• 56% estão em Paraisópolis há 10 anos ou 

mais

• 16% recém chegados a Paraisópolis 

(menos de 1 ano)



Jovens de Paraisópolis: reprovação e abandono da escola

# alunos reprov. abandono reprov+abandono

8o EF 2016 (*) 480 (***) 11.9% 10.2% 22.1%

9o EF 2016 (*) 809 13.8% 7.5% 21.4%

3o EM 2016 (**) 589 15.8% 6.8% 22.6%

Notas:

(*)  EF = EMEF CEU + D. Veremundo + Paulo Freire + Perimetral + M.Zilda + Etelvina

(**) EM = EE M.Zilda + Etelvina (obs: não inclui ETEC)

(***) entraram EF de 9 anos iniciado em SP em 2010

Fonte: qedu.org.br



Jovens de Paraisópolis: Matemática 

Prova Brasil 2015 - 9o ano EF

% alunos que aprenderam o 

adequado na competência 

Resolução de Problemas

% alunos que aprenderam o 

adequado na competência 

Leitura e Interpretação de 

Textos

escolas de Paraisopolis com EF II: 

EMEF CEU + D. Veremundo + Paulo 

Freire + Perimetral + M.Zilda + 

Etelvina

2% até 15% 10% a 35%

SARESP 2016 - 3o ano EM

% alunos que aprenderam o 

adequado em Matematica

escolas de Paraisopolis com EM: 

EE M.Zilda + EE Etelvina 

(não inclui ETEC)

0,4% a 1,3%

Referencia: rede estadual de SP 4,8%

Fonte: qedu.org.br


