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Uma seleção mensal dos mais recentes artigos, projetos, ideias, notícias e
eventos sociais que têm inspirado os membros do Lemann Center e da
Universidade de Stanford a se engajar na melhoria da Educação no Brasil.
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Em seu novo artigo publicado pelo Instituto de Política Econômica (EPI), o
Professor Martin Carnoy  discute como estudos americanos e programas de
vouchers internacionais (*) mostram que os riscos para os sistemas escolares
superam os ganhos insignificantes nas pontuações dos testes e seus ganhos
limitados nas taxas de graduação. (*)Tipicamente, os vouchers escolares são
financiados pelo Estado que reembolsa as despesas de alunos para que
frequentem as escolas do sistema privado. Leia o artigo.

O prazo de inscrição para as bolsas do Programa de Visitantes do Centro
Lemann foi prorrogado. Pesquisadores brasileiros, empresários e profissionais
interessados em participar do programa de três meses da Escola de Educação
da Universidade de Stanford durante o ano lectivo de 2017-2018 poderão
enviar as inscrições até 10 de abril. 
O programa possui duas categorias: Visiting Scholars (candidatos com PhD
completo) e Visiting Student Researchers ( candidatos inscritos em um
programa de doutorado). A bolsa para o programa pode incluir fundos de
diversas fontes, inclusive outras instituições. 
As inscrições serão aceitas até 10 de abril de 2017. 
Informações adicionais e formulários de aplicações estão disponíveis no
site do Lemann Center.

Mais de 60 educadores de universidades e departamentos estaduais de
Educação do Brasil participarão da terceira sessão de trabalho para
implementar o programa PED Brasil em suas instituições. O Professor Martin
Carnoy, diretor do Lemann Center, Paula Louzano, Visiting Scholar e
coordenadora do PED Brasil, além da estudante de mestrado da Escola de
Educação de Stanford (GSE) Barbara Born vão viajar para o Brasil para
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participar do treinamento. Rachel Lotan, professora Emerita de Stanford e ex-
diretora do STEP, está liderando a semana de treinamento que focalizará
temas como a base de conhecimento para o ensino e o ensino como profissão,
bem como conteúdos específicos relacionados à implementação do programa.
Fernando Carnaúba e Mila Molina, que também estarão no Rio, lideraram
anteriormente a implantação do PED Brasil em São Paulo. 
PED Brasil é um programa piloto de desenvolvimento profissional de
professores em educação matemática desenvolvido pelo Lemann Center da
Universidade de Stanford baseado nos princípios e práticas do Programa de
Formação de Professores de Stanford (STEP). O PED Brasil conta com o
apoio da Fundação Lemann. Mais sobre PED Brasil.

EDUCAÇÃO NA MÍDIA
The Daily News Trump’s school voucher con job: The President and Betsy
DeVos talk up private school choice — but it doesn't help kids  

"Donald Trump’s speech to Congress Tuesday night hardly mentioned
education, but the little there was, was all about educational choice. The choice
message was directed right at African-Americans and Hispanics. 'I am calling
upon members of both parties to pass an education bill that funds school
choice for disadvantaged youth, including millions of African-American and
Latino children,' he said". Article by Professor Martin Carnoy. (03/01/2017). 

The Progressive  School Vouchers are a “False Road”, and There’s Data to
Prove it 
"The negative impact of voucher programs on students’ educational attainment,
which is the subject of Professor Martin Carnoy’s recent report 'School
vouchers are not a proven strategy for improving student achievement Studies
of U.S. and international voucher programs show that the risks to school
systems outweigh insignificant gains in test scores and limited gains in
graduation rates'  published by the Economic Policy Institute  (EPI). 'When
balancing the pros and cons of voucher programs, the 'ultimate
argument', Carnoy explained to me, is that even if the effects of these programs
are a wash, they divert resources and energy from more helpful programs,
including high quality early childhood education, increased education funding,
and teacher professional development focused on delivering better instruction'."
Jeff Bryant (03/01/ 2017).
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Visiting Scholar Luciano Meira destaca a presença de representantes de
Recife no Centro Lemann. Um evento que ele organizou durante seu período
em Stanford.  

"A delegação da cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, visitou o
Centro Lemann na primeira semana de março. Liderado pelo secretário de
Educação Alexandre Rebêlo, o grupo incluiu Rogerio Morais, Diretor Executivo
do Dep. de Educação, Sergio Cavalcante, CEO da C.E.S.A.R - um dos
maiores institutos de inovação do Brasil -, e Guilherme Cavalcanti, Diretor
Presidente da ARIES - Agência de Inovação e Estratégia do Recife. Eles
vieram trabalhar no desenvolvimento de novas abordagens para fortalecer o
sistema de educação pública em Recife. A visita foi uma oportunidade
emocionante para o grupo que pode interagir com professores, pesquisadores
e estudantes para trocar idéias, experiências e dados e para estudar casos
específicos. Eles prometeram manter a comunidade do Centro informada
sobre o impacto educacional das tecnologias de aprendizagem implementadas
nas escolas do Recife, como robótica e jogos digitais ".
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Pausa para registrar uma semana de trabalho e muita inspiração com o grupo
do Recife.
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O Professor Eric Bettinger fez uma pausa no período sabático para conduzir
uma discussão interativa e envolvente entre alunos, pesquisadores e
professores.

Encerrando o trimestre da série de seminários Topics On Brazilian Education
com uma discussão sobre as reformas educacionais contemporâneas no Brasil
conduzida pelo Professor David Plank. 

Visita ilustre do mais novo integrante do departamento de Tecnologia da
Informação (TI) da Escola de Educação de Stanford. O dispositivo que ainda
não tem nome está sendo testado nas dependências do prédio CERAS em
Stanford.

Contact Information: 
520 Galvez Mall Room 112, CERAS Building Stanford, CA 94305, USA 

(650) 497-6551
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