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Compromisso do grupo rbs

O Grupo RBS lançou, em 28 de agosto de 2012, no Rio Grande do Sul e em 
Santa Catarina, sua bandeira institucional “A Educação Precisa de Respostas”, 
com a convicção de que é preciso, e possível, encontrar soluções para elevar 
a qualidade do ensino básico no Brasil. 
 
Na RBS, temos a tradição de nos engajar em causas que contribuam para o 
desenvolvimento coletivo. Assim como nos mobilizamos fortemente em 
campanhas como Amor é a Melhor Herança e Crack, Nem Pensar, partimos 
agora para mais esta causa tão importante para o futuro de nosso país: a 
educação.
 
Por entendermos a urgência deste debate, a educação passa a concentrar a 
política de investimento social da empresa, assim como as ações da Fundação 
Maurício Sirotsky Sobrinho, que serão prioritariamente voltadas aos 
estudantes e à mobilização da sociedade em torno deste tema. 
 
Estamos atuando em três frentes: editorial, com reportagens em nossos 
veículos, publicitária, com campanha em todas as mídias, e institucional,  com 
ações de mobilização junto ao poder público e às comunidades.

A bandeira do Grupo RBS terá nova fase em 2013. O tema da educação 
continuará no foco da linha editorial dos veículos da RBS e novas ações 
institucionais promoverão mobilização e engajamento da comunidade em 
torno da causa ao longo do ano. 
 
A sua participação é fundamental e muito importante para impulsionar a nossa 
causa.  Por isso, queremos convidá-lo para fazer parte desta bandeira, 
divulgando iniciativas, discutindo soluções e mobilizando seus colegas de 
trabalho, amigos e familiares em torno da causa. Atitudes simples podem fazer 
a diferença. Por isso, construímos este material que traz sugestões que 
poderão inspirá-lo.
 

O Brasil precisa reagir. 
A educação precisa de respostas.

Orientado desde a sua fundação pela crença de que uma empresa de 
comunicação deve ter responsabilidade diferenciada para com o público, o 
Grupo RBS decidiu concentrar suas ações e seus investimentos sociais na 
educação, com prioridade nos estudantes e o propósito transparente de 
mobilizar a sociedade no sentido de participar do processo, fiscalizando a 
qualidade do ensino e valorizando a escola, os professores e as práticas 
inovadoras.

Neste contexto, ao completar 55 anos de fundação, o Grupo RBS reafirma o 
compromisso de colocar todas as suas empresas e seus veículos de 
comunicação a serviço da qualificação da educação nos Estados do Rio 
Grande do Sul e de Santa Catarina, por meio das seguintes ações que 
compartilha com a sociedade:

Defender a valorização dos profissionais do ensino;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Divulgar temas relacionados ao ensino com foco prioritário 
no interesse dos estudantes;

Destacar e premiar iniciativas inovadoras e positivas de ensino, 
para que sirvam como referência de qualificação.

Dar visibilidade aos indicadores de qualidade da educação, 
especialmente às avaliações das escolas;

Mobilizar a sociedade para participar ativamente no processo 
educacional, estimulando os pais a se tornarem agentes 
fiscalizadores da qualidade da aprendizagem;

Valorizar a escola como centro de saber e espaço para 
o desenvolvimento individual e coletivo dos alunos;

Abrace você também essa causa.
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Pais
Você, como pai ou mãe,
pode e deve contribuir com a educação.

LIÇÃO DE CASA
• Acompanhe a lição de casa, ajudando e incentivando seu filho para que 

ele chegue às respostas sozinho;

• Quando perceber que seu filho está cometendo um erro em um 
exercício, sinalize para ele com cuidado que é preciso revisar a resposta;

• Não use termos pejorativos, nem ironize o erro. Muitas vezes, a falha 
indica o esforço da criança para compreender o que está estudando.

ESTIMULE
• O hábito da leitura de livros, revistas, jornais e gibis. Leia para o seu filho 

e seja você também um leitor;

• As brincadeiras e os jogos educativos, que favorecem o aprendizado;

• O uso do dicionário, sempre recorrendo a ele quando a criança tiver 
dúvida sobre o significado ou a grafia de uma palavra;

• O uso da escrita por meio de bilhetes, recados e e-mails para se 
comunicar com seu filho;

• O hábito de frequentar exposições de arte, museus, peças de teatro, 
espetáculos circenses e outras atividades culturais que provoquem a 
curiosidade e estimulem o aprendizado.

RECONHECIMENTO E EXEMPLO
• Elogie os trabalhos e o desempenho do seu filho. Deixe claro que você 

dá valor ao esforço dele;

• Seja coerente: suas atitudes devem refletir o que você ensina.

EM CASA

A conversa sobre a escola e o aprendizado deve ocorrer também em casa. 

Os pais precisam estar atentos à qualidade da educação oferecida pelas escolas. 
Uma das formas de acompanhar a qualidade da escola é o ranking do Ideb. No 
site portal.inep.gov.br, você pode consultar a nota e a meta de crescimento 
esperada para a escola de seu filho.

VOCÊ SABE O QUE É O IDEB?
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um indicador da 
qualidade da Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio). É 
calculado com base nos dados de aprovação, reprovação e abandono 
escolar, declarados no Censo Escolar, e nas médias de desempenho nas 
avaliações realizadas pelo Inep nas escolas do país.

Para que o Ideb de uma escola ou rede cresça, é preciso que o aluno 
aprenda, não repita o ano e frequente as aulas.

FIQUE ATENTO
Pais com filhos matriculados na rede pública de ensino podem acompanhar 
o desempenho das escolas, numa escala de zero a dez, pelo site do Inep 
(portal.inep.gov.br). As escolas da rede de ensino privada não podem ser 
consultadas individualmente, somente na pesquisa envolvendo município 
ou Estado.

IMPORTANTE

IDEB
Medido a cada dois anos, o Ideb tem como foco elevar o patamar 
educacional do Brasil, alcançando índices correspondentes à qualidade 
do ensino de países desenvolvidos. A meta é atingir este objetivo em 
2021, elevando as notas das escolas municipais e estaduais.

na escola
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ACOMPANHAMENTO
• Monitore a frequência e a pontualidade do seu 
filho nas aulas, sua participação nas atividades 
escolares e suas notas. Procure falar com ele sobre 
as dificuldades encontradas;

• Converse com outras mães, pais ou responsáveis 
sobre o que vocês observam na escola e procurem 
a direção em caso de problemas ou dificuldades; 

• Ajude seu filho a conservar o livro didático. O material poderá 
ser utilizado por outros alunos futuramente.

PRESENÇA NA ESCOLA
• Participe das reuniões de pais e mestres e conheça o plano de ensino 
da escola de seu filho;

• Leia os bilhetes e avisos que a escola mandar e responda-os quando 
necessário.

VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES
• Apoie o trabalho do professor e ensine seu filho a respeitá-lo;

• Fale com os professores sobre dificuldades e habilidades do seu filho.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado em 1998 com o objetivo de 
avaliar o desempenho do estudante no Ensino Médio, ao final da Educação 
Básica.

A partir de 2009, passou a ser utilizado também como mecanismo de seleção 
para o ingresso no Ensino Superior em algumas Instituições Federais e para a 
distribuição de bolsas do ProUni (Programa Universidade Para Todos).

O Enem pode ser utilizado para solicitar a certificação de conclusão do Ensino 
Médio, para pessoas que não tenham concluído formalmente os estudos, 
mediante obtenção de 450 pontos nas provas objetivas de cada área do 
conhecimento e 500 pontos na redação.

O Que é o enem?

Esteja presente na vivência escolar do seu filho:

2021 2021

2021 2021 2021

Fonte: Saeb e Censo Escolar. Atualizado em 15/08/2012
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CIDADÃO
Você, como cidadão,
também pode contribuir com a educação.

O Plano Nacional de Educação (PNE) servirá como diretriz para todas as 
políticas educacionais do país na próxima década e está tramitando no 
Congresso. Entre outras metas, o Plano prevê, até 2020, alfabetizar todas as 
crianças até oito anos de idade, aumentar as notas do Ideb, elevar a taxa 
bruta de matrícula na Educação Superior para 50%, desenvolver um plano 
de carreira para os professores e ampliar o percentual do Produto Interno 
Bruto (PIB) investido em Educação, que hoje gira em torno de 5%, para 10% 
ao ano.

VOCÊ CONHECE O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO?

O Todos Pela Educação é um movimento financiado 
pela iniciativa privada que conta com o apoio da 
sociedade civil organizada, de educadores e de 
gestores públicos. Criado em 2006, o movimento 
trabalha para que sejam garantidas as condições de 
acesso, alfabetização e sucesso escolar. Além de lutar pela ampliação e boa gestão 
dos recursos públicos investidos na educação. Esses grandes objetivos foram 
traduzidos em cinco metas, com prazo de cumprimento até 2022, ano do 
Bicentenário da Independência do Brasil.

VOCÊ CONHECE O TODOS PELA EDUCAÇÃO?

SAIBA MAIS
Para mais informações sobre o Plano Nacional de Educação, 

acesse o site: www.portal.mec.gov.br

Conheça as cinco metas do Todos pela Educação

Toda criança e jovem de quatro a 17 anos na escola.1

Toda criança plenamente alfabetizada até os oito anos.2

Todo aluno com aprendizado adequado a sua série.3

Todo jovem com Ensino Médio concluído até os 19 anos.4

5 Investimento em educação ampliado e bem gerido.

Esteja atento às políticas públicas da sua cidade relacionadas à educação.
Em ano de eleição, é importante avaliar as melhores propostas dos candidatos.
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FIQUE ATENTO

Saiba quais são os órgãos e as instituições que recebem denúncias, sugestões 
ou esclarecem dúvidas em relação à educação:

Ministério Público:

Atende reclamações sobre serviços deficitários, problemas administrativos 
ou curriculares na escola e dificuldades para transferência de matrícula. 
Você pode acionar o Ministério Público indo até a sede ou preenchendo 
formulário no site.

RS
- Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 - Térreo
SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) - Porto Alegre/RS
- Fone: (51) 3295-1100
- Site: www.mp.rs.gov.br

SC
- Rua Bocaiúva, 1750, Centro 
Centro Executivo Casa do Barão | Edifício Sede do MP - Torre B 
3º andar - Florianópolis/SC
- Fones: (48) 3229-9306 / (48) 3229-9088
- Site: www.mp.sc.gov.br

Conselho Tutelar: 

Recebe denúncias de negligência dos pais ou responsáveis em relação 
à educação da criança. 

RS
Sede do Plantão Centralizado 
- Rua Giordano Bruno, 335, Rio Branco - Porto Alegre/RS
- Fones: (51) 3226-5788 / (51) 3289-8484 
- Site: www.portoalegre.rs.gov.br/conselhos_tutelares

Lista dos Conselhos Tutelares do Estado:
http://jij.tj.rs.gov.br/jij_site/docs/CEDICA/CONSELHOS+TUTELARES.HTM

SC
Conselho Tutelar Florianópolis
- Rua João Vieira, 59, Capoeiras - Florianópolis/SC
- Fones: (48) 3244-5691 / (48) 3223-4340

Lista dos Conselhos Tutelares do Estado:
http://www.tjsc.jus.br/infjuv/con_contutelar.htm

Secretarias Estaduais de Educação: 

Recebem sugestões, dúvidas ou reclamações sobre quaisquer assuntos 
referentes às escolas da rede estadual.

RS
Secretaria Estadual de Educação
- Av. Borges de Medeiros, 1501, Praia de Belas - Porto Alegre/RS
- Fone: (51) 3288-4700 - fax: (51) 3288-4774
- Site: www.educacao.rs.gov.br

SC
Secretaria Estadual de Educação
- Rua João Pinto, 111, Centro - Florianópolis/SC 
- Fone: (48) 3221-6000 
- site: www.sed.sc.gov.br/secretaria/contato

Para problemas nas escolas da rede municipal, você deve
recorrer à Secretaria Municipal de Educação da sua cidade.
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Faça a sua parte engajando-se em projetos que 
possam contribuir para a melhoria da educação. A 
Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho indica uma 
série de entidades com projetos voltados para o tema.

O MEC também oferece um projeto para atuação individual. É o 
Mobilização Social Pela Educação (mse.mec.gov.br), proposta do 
Ministério da Educação aos diversos segmentos sociais para que 
participem do esforço pela implementação do Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE).

FIQUE ATENTOVoluntário
Você também pode contribuir
com a educação como voluntário.

Para garantirmos um futuro melhor para o Brasil, é preciso que a sociedade 
incorpore a educação como um valor social, proporcionando a todos os 
brasileiros uma educação de qualidade.

Equipe de Mobilização Social pela Educação

Ministério da Educação

E-mail: mobilizacaosocial@mec.gov.br

Visite o blog: familiaeducadora.blogspot.com

Como participar:

Confira a lista completa de instituições no site:

www.precisamosderespostas.com.br 
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EsSa é a nossa causa.
Juntos, podemos mudar
a realidade da educação no Brasil.

Confira mais informações sobre o projeto e envie sua pergunta sobre 

a educação através do site:

www.precisamosderespostas.com.br 

Acompanhe também nossas redes sociais:

Twitter:

@nossaeducacao

@Grupo_RBS

@portalsocial

Facebook:

/GrupoRBS

/potalsocial

Instagram:

@Grupo_RBS
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Apoio Editorial:

Ângela Ravazzolo, Editora de Educação do Grupo RBS.

Tania Beatriz Iwaszko Marques, Professora de Psicologia da 
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