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CONECTAS DIREITOS HUMANOS, associação cívil sem fins lucrativos 

qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Públíco 

OSCIP, inscrita no CNPJ/MF sob o nO 04,706,954/0001-75, com sede na Rua 

Pamplona, 1197, casa 4, São Paulo ISP, por seu Diretor Executivo e bastante 

representante nos tennos do estatuto social, Sr. Oscar Vilhena Vieira, 

brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o n° 112.967, residente e 

domiciliado na Rua Gabriel de Resende Passos, 433, l° andar, São Paulo/SP 

(doc, 1/2); CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DO CEAR.\. - CEDECA/CE, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no 

CNl'J sob o n,o 0,816.416/0001-82, com sede à Rua Deputado João Lopes, n,o 

83, Centro, CEP 60.060-130, Fortaleza/CE, por seu Presidente e bastante 

representante legal nos tennos de seu estatuto, o Sr, Ruy de Carvalho 

Rodrigues Júnior, brasileiro, solteiro, professor universitário, domiciliado na 

Rua Andrade Furtado, n, 45, Apt 102, Coeó, CEP 60.190-070 - FortalezalCE 

(doc 3/4); CENTRO DE DIREITOS H('MANOS - CDH, associação civil 

sem fins lucrativos, inscrita no Cl\'PJ sob o n, 03,895,316/0001-87, com sede 

na Rua Araújo, 124 - 3° andar, São Paulol SP, neste ato representado por seu 

Diretor Presidente e bastante representante legal nos termos de seu estatuto, 

Fernando de Oliveira Camargo, brasileiro, solteiro, portador da cédula de 

identidade RG, }3,577,683-1, inscrito no CPF n. 171.488,818-54, residente e 

domicíliado na Rua Maranhão, 43, apto, 31, HigienópoIís, São Paulol SP (doe, 

5/6); UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE 

EDUCAç.~O - UNCME, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, 

inscrita no CNPJ/MF n° 06.354,628/0001-71, com sede na SCS Quadra 06, 

Edifício Carioca, s/n, sala 612, Brasília, Distrito Federal, por seu Presidente e 

ba~1ante representante legal nos tennos de seu estatuto social, Se Paulo 

Eduardo dos Santos, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de 

identidade RG n° 11.085,746, inscrito no CPF nO 058.27L518-07, residente e 

domiciliado na Rua 03, Quadra 20, Casa 06, Brasília, Distrito Federal 
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Parágrafo .to - Os associados terão seu direito a voto suspenso caso venham a ser eleitos para ..' o', ,,!iu~ .. 
assumir'função na administração da ASSOCIAÇÃO, I <f:' ',;' l,q.b~

'-,! ~,\I~i . II ,... 
Artigo 10° - São deveres dos associados: I ~ '1 l"') .... , :. : " ?J'-\,

'~~ , .'.,1- cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 
~~ -",;~.,l/

~""",,,,,,. , ~ u- acatar as decisões da Assembléia Geral; 

m - contribuir para a consecução dos objetivos da Associação e zelar pelo seu bom nome. 

crv- estar comprometido com a defesa e promoção dos direitos humanos; 

v - comparecer às Assembléias ou reúniões para as quais sejam convocados; e 

VI - zelar pela conservação do patrimônio social da Associação. 

Artigo 11 - Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações 
assumidas pela ASSOCIAÇÃO" 


Artigo 12 - Os associados perdem seus direitos: 
n 
I - se deixarem de cumprir quaisquer de seus deveres; 

U - se infringirem qualquer disposição e~tatutária, regimento ou qualquer decisão dos 

órgãos sociais; 


fi- se praticarem atos nocivos ao interesse da Associação; 


o 
'. 	 ÍV - se praticarem qualquer ato que implique em desabono cu descrédito da Associação ou 

de seus membros; e 

v - se praticarem atos ou valerem-se do nome da Associação para tirar proveito 
patrimonial ou pessoal, para si ou para térceiros. 

Artigo 13 - Em qualquer das !tipóteses previstas no artigoJ2, além de perderem seus direitos, 
os associados poderão ser excluídos da ASSOCIAÇÃO por decisão do Conselho 
Deliberativo, cabendo recurso à Assembléia Geral, que decidirá sobre a exclusão ou não do 
associado, em Assembléia especialmente convocada para esse fim. 

Capítulo m - D" Administração 

Artigo 14 - São órgãos da ASSOCIAÇÃO: 

I - Assembléia Geral; 
.,

nU -Diretoria Executiva; 


DI - Conselho Consultivo; e 
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CAPÍTULO I 

DA D'EN:OMINAÇÃO, OBJETIVOS, SEDE E DURAÇÃO. 

Art. 1c - O Centro de Defesa tia Criança e do Adolescente do Ceara, tarnbém 
designado pela sigla CEDECA, é urna associação civil, sem fins lucrativos Ou 

econômicos, -com sede e foro no municípiO (1e Fortaleza, LClpital do estado do Ceará, e 
abrangência em todas as cIdade do Estado do Ceara. 

Parágra fo primeiro - Sua duraçã o é por tempo indeterminado. 

Parágrafo ~egllndo - A entidade e sem fins lucrativos 1': não distribui resultados, 
dividendos, bonificações, partIcIpações ou parcelas de sell patrimônio, sob nentll1m 
forma ou pretexto. 

Art. r - (] CEDECA tem por objetivo desenvolver ações jurídicas e sociais de interesse 
das crianças e dos aclolescentes, visando a implementação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e a con~titLlição de relaçô€s sociais mais humanas e justas, 

Parágrafo ünico- Atua o CEUECA, especialmente, como Centro de Defesa e Promoção 
dos Direitos da Criança e do Adot.escente, podendo propor, dentre. outras, Açõ e Cíveis 
fundadas em Interesses difusos, coletivos e individuaJ5 Indisponíveis das criança s.:> d os 
adolescentes, 

Art. 3;j - Para atingir seus objetivos, o CEDECA poderá: 
a) Pr.nmover estudos e pesquisas, cursos e semin.:iríos, bem como publicar e 

divulgar livros e periódicos; 
b) Atuar corno órgão de defesa e proteçJo eJa pessoa 11Uman <J em todas as suas 

dimensões; 
c ) Desenvolver outras atividades Que se fizerem necessánas. 

Parágr,';lfo único - O CfDECA rader<~ celebrar convênios com entidades nacIonais e 
íntemacionais para atividades conjuntas de apoio ou assessoria. 

CAPíTULO 11 

- DOS ASSOCIADOS 

Art. 4 () - São associados do CEDECI\ aqueles que assInam a Ata de undação e os que 
tivE.~rern sua so/icita~ao de filiação aprovadél por unanirr idade pela Diretoria. 

Paragrafo primeiro - Sornente pessoas fisicas podem ser associadas ao CEDECA. 



.. 


P rágrafo segundo  O CEDECA não remunera, nem c 
por qualquer forma ou ítulo, a eus diretores, conselhe 
b meltores ou f>qu lvalentes. 

antagen. ou benefíCio" 
5, assoc.iado , instituidores, 

Art . 5° " São direitos dos associados: 
a) Participar das atividades do CEDEC.l\ ; 
b) Votar e ser votado para qualquer cargo do CEDECA; 
c) Obter informações sobre atividades desenvolvidas e sobre a administração da 

entidade . 

Art. 6" - São deveres dos associados : 
a) Cumprir e fazer cumprir os estatutos e Regimentos Internos; 
b) Participar das Assembléias Gerais; 
c) Colaborar para a consecução dos objetivos do CEDECA, 
d) Exercer o argo para o Qual for eleito. 

Art . 7° - Os associados n~o respondem, nem mesmo Subsldlanamente, pelos encargos 
da Inc;t"ituIÇão. 

Art. 8° - O de~lrgdrnento compulsório do associado dar-se-a: 
a) Por vontade propna do aSSOCIado, através de declaraçao escrita à Diretona; 
b) Quando houver comportamento tncomp tivel com os objetivos do CfDFCA ou 

animo Idade em relação às ativ idades desenvolvidas pela entidade; 
c) Por demonstração de desinteresse manifesta pela ausên ia injustificada a três 

convocações consecutivas. 

Pa rágrafo único - Nos casos dos i ens b e c cabe decisão à Diretoria, sendo garantida 
a ampla defesa e a possibi lidade de recurso à Assembléia Geral. 

CAPITULO /11 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 9° - São órgãos do CEDECA: 
ó) Assembléia Geral 
b) Diretoria 
c) Conselho Fisca l 

SEÇÃO I 

DA A EMBLÉIA GERAL 

Art . 10 - A Assembléia Geral e o órgão maximo e soberano do CEDECA. 

ara rafo único - Assembléia Geral será dirigida pelo President 

Art. 11 - A Assembléia Gera l sera realizada ord lnarlam nte a cada (12) doze 
meses,podendo ser convo ada extraordinariamente a qualquer tempo pela DiretOria ou 
por (1/5) um qUinto os associados . 



se éiaGeral sera de pelo 
, em segunda o nvo~'çao, 

Parágrafo primeiro - O quorum para a realização d 
menos a metade do associados na primeira convocaçã 
com qua lquer número. 

Paragra fo segundo - As decisões da Assembléia Geral serão tomadas por maIOria 
sim ples dos resentes. 

Parágrôfo terceiro - Nas Assem bleias para deliberação de destituição de membros da 
re toria e do Conselho Fiscal e alterações estatutánas será eXigido o voto concorde 

-c 2/3 dois terços dos presentes em Ass mbléia convocada para esse fim, não 
pOdendo ela deliberar, em prmleira convocação, sem a maiona absoluta dos 
dssociados , ou com m nos de um terço dos asso iados nas convocações segumtes. 

,c\rt. 12 - A Assembléia Geral, ordlnána Oll ext raordinária, será c nvocada ~om 
antecedência m fn ima de 15 (quinze) dias -raves de edital afixado na sede da entidade 
e por correspondência pessoal, aos qua is deverão consta r data , horário, loca l da 
Assem b léia e sua pauta. 

Art. 13 - Com pete à Assembléia Geral: 
d) Eleger e desti uir aDir toria e o Conselho Fisca l; 
b ) Retormar os estatutos; 
) Apro ar o Regimento I nterno e suas modificações; 

d ) p l" iar ba lanço fi nanceiro em que e n erra, acompanhaclo do parecer do 

Conselho Fiscal , bem como a previsão orçamentári para o exercicio qu ~e 


inicia ; 

e) Ap re iar as i niciativds da Diretoria relativas ' admissão ou desligamento (Jo 

aSSOCiado,: 
f) Apreciar, em última instância, recursos dos associados; 
g) Apreciar e aprovar os pa receres do Consel ho Fiscal; ___ o ••_.~ 

h) DelIberar sobre quaisquer assuntos que não sejam da compet~ ncia de-~h'(j !l~, 'rir/Oli, 

órgãos do CEDECA; .r.;() • ~ o~ 
I) Aprov r a dlretnzes de ação para o CEDECA. . '!' 1l' (~ " . 

' <O \~-:.. 'é 
I ..:~ ? 

- ( Reg Til Do; cdt ~ 9,
SEÇAO II 1Jlj . aeLJ~[ dC'oHXnJUtIr/iCIl1 • 

I .... )) ~Oll ro d ~o JUD/or 
~ Subi, /{ goooello M. d' 

DA DIRETORIA .~ Melo AImor ~ 
.•~ X2je. 

. • Q.."'1,-. ~o->
Art. 14 .- A DiretOria sera eleita pela Assem blela Geral dentre os aSSOCiados Dara~ - 
mandato de dois anos, sendo composta por Presidente, secretário e Tesoureiro, sendo 
vedado a qualquer membro da Diretoria, inclusive os atuais, sua reeleição por mais de 
dois mandatos consecutivos. 

, arágrafo unico - A DIretoria se reun irá pelo menos uma vez a cada dOIS meses , 

.I\rt . 15 - Compete a Diretorin : 
a) Estabelecer diretnzes de ação para o C DECA ubmete -Ias à Assembléia Geral 

para apreclaçãoi 

b) Ap rovar o planejamento das atividades do CEDECA, bem como o orçamento; 

c) Fazer cumprir os Estatu tos e as decisões da AssembléIa; 

d) Acompanhar e aval;ar a execução das metas e programas da entidade;Q/ 



::-r OI' 

e) Deliberar sobre a admissão ou deshgamellto de ass da 
Assel ll bleía Geral ; 

f) Apreciar parecer do Conselho Fiscal; 
g) Pronunciar-se em nome do CEDECA; 
h, Aprovar o regiment interno e suas modificações . 

Art. 16 - A Dlre Ona pode contratar funclonárros, assessona e serviços para <" 
implan tação dos objetivos do CEDECA. 

I _ . ágrato nmelro - A Diretoria pode delegar poderes aos funClon nas ou assessore~ 
do C DECA pa ra a fiel consecução das atividades da entidade. A relação entr os 
fun :1 nanas e n 5 SSOrf'S corn a Diretoria dO CFDECA será regulam ntada pelo 
Regi" ento Interno, respeitada o que detemlina esse Es atuto 

Art. 17 Compet ao Presidente: _ 
a) Dar cumprimento às deCIsões da Assembléia Geral e da Diretona ; /' ~ .. ~ 
b) Preparar relatorio anual das atlv 'dades do CEDECA para apreCIação e apf ~~çãº. , " 7", 

, • ..,. 'Q 

dêl Assembléia Gera l; ..J ~ 
c) Representa r o CEDECA judicial e ext raJudicíalmenle; f ~ '6 
d) Convoca r e pres idir as reunrões da Diretoria; , • 'é 
e) Supervisiona r a execuçao dos planos, programas, projetos e metas!;~ fi' 6/ .: .i! '" h Õ 
f ) Co nvocar as elel ões na fomld do E tatu o. ?'" s:,l"ofllbaZ:,'J/frldifàl 7' 

~ . K~lttJbt " JIJn,Oi 
. 18 - Comp te ao Secretário; ~,(' ~(} kJniotçf(} M. .cJJ 

a) 5 cr tariar 5 reun iões da D iretoria e da As e blél3 Geral; "'~~ ~~ . ')!1~., _'fO(o..~eb) La vrar as Atas das Reuniões; 
c) Organ izar e manter arquivos com nomes e endereços dos aSSOCiados; 
d ) - ubstitu ir o Presidente em suas f Itas ou impedimentos . 

. . ,t. 19 - Compete ao Tesoureiro: 
a) Zelar pelo patrimôniO do CEDECA; 
b) Controla l- as receitas e despesas da entidade; 
c) Organizar e manter contabIlidade do C DECA de acordo com a legislação em 

v igor; 
d) Elaborar os b- lanços e as prev i ões orçamentárias . 

Art . 20 - A movImentação da conta ban . n a, espeCia lmente a emIssão de cheque~ , 

de erá ser feita mediante as assinaturas conJlmtas do tesoureiro e do presidente ou do 
tesoureiro e de um procurador nomeado com poderes especificas. Nesse caso, a 
procuração será ou torga a conjun tamente pelo tesoureIro e o presidente. 

SEÇÃO 111 

0 0 CONSELHO FISCAL 

Art 21 - O Conselho Fiscal será composto por trê pe soas, dentre o aSSOCIados, 
eleitos pel AssembléIa Geral , com mandato de dOIS anos . 

Art. 22 - Compe e ao Conselho Fls ai: 
a) Fiscalizar as cont s do CEDECA; 
b) Sugerir à Diretoria medidas ou processos que visem reduzir custos; 

CjV 
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c) 

Art . 23 .- O Conselho Fiscal reunir se-á ordinariamente a cada 6 (seis) meses e 
extraordinanameMe quando ju gar necessáno ou por convocação da Diretoria ou da 
Assembléia Geral. 

Art . 24 - Os membros do Conselho Fiscal escolherão entre SI um Coordenador, a qu rn 
competira convocar e pre id ir AS reuniões. 

CAPíTULO IV 

DAS El.EIçÕeS 

Ar . 25 - As eleições para a Diretoria e o Conselho Fiscal serão realizadas a ~ ada dOIs 
anos pe la Assemb léia Gera l, sendo pos ivel a reeleição. 

arágrafo único - O processo eleitoral s rei nOr! atizado pelo r"Qim 

CA PÍ TULO V ~ ~ '!i { 
i t. : ~ " 

- ~ ffcg Tu
DAS FONTES DE RECURSO E 00 PATRIMONI9 ri, 8", j, ~ '~drp. 

::. ~ Iv< .... ~ JU1trIk 
• _ ~u6,1 , 41 cI~ !.Ie1o J' Cf! 

Art.26 - Constituem fontes de recurso do CEDECA: ;~6 A lG6c.rto.4f IJI1/Qfc!e 

a) as contribu ições dos associados ; ,~ ~ , 
b) 35 doações , subvenções ou legados, como os rendimentos Produzldo~r ~~ 

bpns; 

c) rerelta proveniente de contratos, convênios ce lebrados; 

d) rend imentos fina nceiros e outras rendas eventuais. 


Art . 27 .. a patrimônio do CEDECA será onstl tu ido por bens móveIs, imóveis, 
veicu las, e suas posslveis rendas. 

Parágrafo úl1!Co - Em caso de disso lução ou extinção, o CEDECA destinara o ev ntllal 
patrimônio IIQu luO remanescenle a entidade registrad no Conseltlo Na(.loncl l da 
AS!>lstên id Social ou entidade pübll a, a critério da IOsr-ltuição. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28 Os cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal serão exercidos gratu itamente. 

Art . 29 - É vedada a distribu i ão de bonificações de qua lquer espécie aos associados. 

Art. 30 - A dissolução do CEDECA som nte po era ser decidida em Assembléia Geral 
xtraordinána , convo ada especialmente pa ra este Im, só podendo ser instai a com 

d presença de 2/3 dos associados. 

http:lG6c.rto.4f
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parágr to único - A dissolução do CEDECA só se dara mediante aprovação de 2/ 3 (doIs .lo 

terços) dos presentes. .. 
Art. 31 - O CEDECA aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado 
operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território 
nélClona I. 

Art. 32 - C.abe recurso â Assemblêia Geral de todas as deCisões da Dlretorf<. . 

Nome: Ruy de Carvalho Rodngues Junior 
Cargo: Presidente 
Nacionalidade: Brasilei o 
Estado Civil : Solteiro 
RG: 1571347 - S8 SSP/ CE 
CPF: 410548.733 - 72. 
Endereço: Rua Andrade Furta 0,45/102 - Cocó, cep: 60190-070, Forta leza Ceará 
Profissão: Professor '1 

As.;na'ura g ,ts i :-li L, 7 } 
Nome: Marcos AntônIO Paiva Colares 
Cargo : Secretário 
Nacionalidade: Brasileiro 
Estado Civil: DivorCiado 
RG: 7573 OAB/ CI:O' 
CPF: 101.733.823 04 
Endereço: Av. Antônio Sales, 2187/1106 - Dionísio Torres, c p: 60 135- 101, FortaleZa, 
Cearà 
Profissão: Advogado 

A ssinat ra: 

Cargo: TesoureIra 
Nacio nalidade: Brasilcir 
Estado Civil : Solteira 
RG: 1192480 - 86 SSP/ CE 
CPF : 323.482.663 - 34 
Endereço: Rua Barao de Aracati, 270;302 - Meireles, cep: 601 5-080, Fortaleza , 
Ceará 
Profissão: Advogada 

Assinatura : 
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3a série do Ensino Médio 

Na 3" série do ensino médio também não ocorreram mndanças significativas que 
permitem identificar alteração no resultado. A média nacional de 2003 foi 266.7. Nesse 
estágio. os alunos interpretam textos publicitários com auxílio gráfico. correlacionando-o 
com enunciados verbais e informações em gráficos sobre boletius meteorológicos 
divulgados em jornais. No Saeb de 2001, a média fOÍ de 262,3 pontos. 

De acordo com os intervalos de confiança calculados pelo procedimento estatístico 
mais rigoroso, é possível constatar um aumento da média de 19 pontos no Maranhão. 

Considerando procedimentos estatísticos menos rigorosos, houve aumento 
significativo na média de desempenho, em Leihua .. também no Brasil (4,3). na Região 
Nordeste (7,1) e no Estado de Roraima (16,5). 

O indicador mínimo de proficiência para os concluintes do ensino médio é de 350 
pontos. Em torno desse número, pode-se afirmar que o aluno consolidou habilidades de 
leitura competente e condizente, tanto para a continuação dos estudos quanto para o 
ingresso 110 mercado de trabalho qualificado. 

Médias de desempenho - BR, Regiões, UFs e Anos (20m e 2003) 
3a série EM - Lingua Portuguesa 

BlIASIL 262,3 266,7 4,3 

NORTE 247,8 250,9 3,1 
Roudõnla 2M,7 260,1 ·0.5 
Acre 247,0 263,1 16,1 

AnUl7.Dllas 240.8 253,7 12.9 
ROf'dÜna 240,6 257,1 16.5 

Pal'á 253.1 248,7 -4,4 

Amapá 252,5 259.2 6.7 

Tocantins 237,4 235,2 ~2,1 

NOKI)ESTE 246,8 255,9 7,1 
Maranhão 246,1 265,1 trl,O 

Piaui 256,8 259,0 0,2 

CeÁITá 254.0 262.8 8,H 
Rio ('.orando do 
Norte 245,1 252,4 7,2 

Paraíba 244,1 250,6 6,5 

Pornambuco 245.0 253,1 8,0 

A1"ll0as. 246,7 255,5 8,9 
., 

Sergipe 248,2 253,0 4,8 

Bahia 250,0 25:1,0 3.0 
SUDESTE 267,2 271,5 4,3 
'N1iJla..~ Gerais 266.5 273.1 6,5 
Espírito Santo 265,8 269,9 4,1 
Rio de Janeiro 272,5 279.2 6,~ 

São Paulo 266,1 268,6 2,5 
SUL!') 271,6 276,8 5,3 
Paraná 260,5 269,3 8,8 
Santa Catarina 
Ri" Grande do Sul Z85J.4 ..•.. , 28~.,9, ., 0,5 
'_"'",''''''''"_'-''''- '"C 

** 

*. 
* 
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Médias de desempenho - BR, Regiões, UFs., Anos (2001 e 2(03) 
3" série EM - Língua Portuguesa 

~~l~iii~~~~;;'lt'll"I.~_~l" 
(t~~~~~R~J't~~,~~~~", . _, __ P?~ '_ 
CENTRO-OESTE 269,6 270,3 0,8 
/;'teto Grosso do Sul 275,1 n:l,9 -1,2 
Mato Grosso 266,4 268,0 .1,6 
Goiás 261,9 266,2 4,3 
Distrito Feder-a1 282,9 278,0 -4,8 
Fonte: ME01nepiDeeh . 

., Difrmmça sJgnificativa rnI' procedimentos eF.lfitÍ,<;ticoli mAis rigorosos. 
*'" Diferença significativa }XII procedimentos esltlli.<;tim.~ meno;; rigoro&J,"_ 

(t Correçiio de médias pare 2001 e 2003: exdusão dos msulladú.'l de se paro possibilitl:U' 6 cornpluuçao 
dos resultarlos da Região Sul antre o.s anos, 

A mesma situação da disciplina de Língua Portuguesa foi identificada na 38 série do 
ensino médio, em Matemática. A média nacional de desempenho passou de 276,7, em 
2001, para 278,7, em 2003. Com essa média, os estudantes demonstrem ter capacidade de 
fazer uso de algumas propriedades e caxacteristicas de figuras geométricas planas e 
resolução de funções logarí1micas e exponenciais. 

Considerando os intervalos de confiança calculados pelo procedimento estatístico 
mais rigoroso, não é possível verificar ocorrência de mudanças. Já os procedimentos 
estatísticos menos rigorosos pessibilitam identificar aumento signifiClitivo na média de 
desempenho, em Matemática, no Amazonas (11.7) e Maranhão (13,9), 

Pode-se afirmar que a média com razoável qualificação pedagógica para o estudante 
concluinte do ensmo médio li de 375 pontos. Nesse patamar, consideram-se desenvolvidas 
as habilidades imprescindíveis para esse nível de ensino. 

BRA,SlL 
NORTE 
Rondônia 
Acro 
Amazonas 
Romil1lli 
Pará 
AITlllpá 
Toc:<inhns 
NOKJ:mSTE 
~·faranhão 

Piauí 
Ceará 

Médias de desempenho - BR, Regiões, eF. e Anos (2001 e 2003) 
3" série EM - Matemática 

276,7 278,7 2,0 

255,1 258,0 2,9 
275.2 271,6 -3,6 
258,4 274,5 16,1 

243,8 255,5 11,7 
253,0 262,2 9,2 
259,3 257,4 -1,9 

255,6 269,8 14,2 
255.0 246,6 -8,5 
264,1 266,1 2,0 
257,1 271.0 13,9 
270,7 268,5 -2,1 

266,7 271,2 4,5 
Ri;; G~';;"de do Norte 259,1 261l.5 1,4 
Paraíba 21)5,9 261,5 -4.4 
Pernambuco 260.4 264,5 4,1 

A,lagoas. 261,3 21.3,0 1,7 

SergiI'~ . 267,0 259,2 -7.9 
Bahia 267,6 266,3 '1.3 

""''''"''''''''''''''''',',*, " . 
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LeJenda: Construção de competências e desenvolvimento de habilidades na resolução de \ 
pnlblemas em cada um dos estágios (reswno). MAT. - 4" série 

, 

Desenvol\lem algumas habilidades de i.nlarpretação de' problemas, 
,aproxim811do-6e do 9Sperado pare a 4" série. Entre outras habilidades, 
resolvem problemas do cotidiano envolvendo adição de números 

lqjtllrl_di;irÍ()! I'llciOIUÚll CQDl o mesmo número de casas decimais, calculam O resultado 
de uma adição' e $llbf;ração envolvendo números de até 3 algarismos. 
Inclusive com recurso e resel'Vl\. de \U1lII multiplicação com um algarismo. 

Interpretam e sabem resolver problemas de forma competente. 
Apresentam as habilidades compatíveis com li série. Reconhecem e 

,resolvem operações com uúmeros racionais, de soma, subtração, 
; multiplicação e divisão, Além das habilidades descritas para os estágios 
; anteriores, resolvem problemas que utilizam a multiplicação envolvendo 
a noção de proporcionalidade, envolvendo mais de uma operação. 

, incluindo o sistema monetário B calculam o resultado de uma divisão por 
: número de 2 algarismos, inclusive com resto. 

8~ série do Ensino Fundamental- Língua Portuguesa e Matemática 

r:rltico 

Percentual de estudantes nos estágios de construção de competiincias 

20,1 
64,8 

22,0 

63,8 

i. Em 2001, eram cerca de 25% de estudantes nos mais baixos níveis da escala do 
Saab, Esse indicador para 2003, teve um acréscimo de um pouco manos de 2%. 
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ADPF ~o 71 

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

Aos 31 dias do mês de maio de 2005, fica encerrado o 20 volume dos 
presentes autos, às folhas 500, com o presente termo. O 30 volume se 
inicia às folhas 501, com o Termo de Abertura de V Seção de 
Processos do Controle Concentr~aSJO...-I2.a,-=::::=~~-:rr-"q
Analista Judiciário, lavrei este termo. E eu, ~~~-'r++I"~~
Coordenadora de Processamento Judiciário do Plenário. 

'~ . 
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