
Bom desempenho da Educação de Canas é
 destaque em Portal da Internet

s conquistas pedagógicas de Canas foram destacadas pelo sistema QEdu, um portal da 

internet que reúne os dados das escolas, baseados nas notas da Prova Brasil, Aquestionários que são respondidos pelos diretores e professores e de um Censo Escolar, 

sobre os dados de infraestrutura e matrículas. 

Os dados destacados pelo portal mostram o bom desempenho de Canas no IDEB, que obteve a 

nota de 5.40, chegando próximo à nota 6.0, que corresponde a um sistema educacional de qualidade 

similar ao de países desenvolvidos e que foi estabelecido pelo Governo Federal para que as escolas do 

país atinjam esta meta até 2022. Já os dados da prova Brasil, aplicada para os anos iniciais da educação 

fundamental, mostram ainda mais o quanto a educação de Canas melhorou. Em 2007 o ensino de 

português foi avaliado como adequado em apenas 16% e o de matemática com 12%. Já em 2011 esses 

índices tiveram um significativo aumento, passando para 41% e 45%, respectivamente. Esses avanços 

podem ser mais bem analisados no quadro abaixo.

Em relação ao fluxo escolar, a aprovação dos alunos é de 93,9 e o abandono escolar é 

de apenas 0.5%. Em relação a capacitação, 100% dos professores e diretores afirmaram 

participar de atividades de atualização desde 2009. De acordo com a diretora de educação 

de Canas, Maria Virgínia Thimóteo Vilela, os índices positivos mostrados pelo portal são 

reflexo das constantes mudanças realizadas desde 2009, que abrangem desde a 

melhora da qualidade da merenda escolar até a implantação de sistemas 

sofisticados de educação. “Ao longo desses cinco anos implantamos muitas 

ações que hoje mostram o quanto estamos no caminho certo. Oferecemos um 

dos melhores salários da região para os professores, implantamos um bom 

cardápio na merenda escolar e o sistema apostilado de ensino”, afirma. De 

acordo com o prefeito municipal Naldinho, em sua administração a educação é 

uma das prioridades. “Tanto professores quanto alunos recebem as condições 

propícias para o ensino, por isso hoje vemos um bom resultado da educação 

municipal. E novidades ainda estão por vir para que a educação de Canas 

melhore ainda mais e consigamos dar boas oportunidades de estudo aos 

canenses”, afirma.
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Notas da Prova Brasil mostram o bom desempenho
de Canas nestes últimos cinco anos:
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