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Educação para Todos 

é, desde sempre, 

Aprendizagem para Todos 

• Educação, produtividade e crescimento

económico

• Retorno do investimento na educação

• Competências cognitivas e produtividade

• Anos na escola, não bastam



Medir escolaridade é mais 

fácil que medir aprendizagem

• Dados importantes sobre o rendimento 

escolar

• É sempre difícil medir o que se aprende na 

escola

• Saber fazer a ligação entre aprender e auferir

• Resultados cognitivos e resultados 

económicos



Educação para Todos, 

as MDGs e a FTI
• Educação como direito

• Declaração Mundial de1990 sobre EPT

• Opção em duas fases: escola para todos, 

depois aprendizagem

• Educação para todos deu-nos o ensino 

primário universal

• O ensino primário universal fez enormes 

progressos



Países centrados na escolaridade 

sem aprendizagem podem 

falhar no crescimento

• Processo em duas fases pode afastar os 

países da meta

• Falta de atenção ao fundamental

• Excessiva atenção ao acesso cria 

problemas

• Falta de atenção à aprendizagem resulta 

em desistência e restringe a frequência 

escolar



Países devem alinhar políticas para 

elevar os resultados da aprendizagem 

• Todos os países, ricos ou pobres precisam de 

alinhar as políticas educativas de aprendizagem

• Os países precisam de melhores instrumentos 

para progredir no alinhamento

• Instrumentos inadequados impedem o 

progresso

• Capacidade insuficiente impede o progresso 



Russia Education Aid for 

Development (READ)
• READ ajuda a reduzir a diferença e a melhorar 

instrumentos para aquilatar resultados de 

aprendizagem 

• Reforçar instrumentos e processos de avaliação

• Reforçar capacidade

• Melhorar a qualidade da educação  

• Alinhar políticas para melhorar a aprendizagem



Conclusões

• Educação para Todos

• Aprendizagem para Todos

• Condições para Garantir Aprendizagem 

para Todos

• Instrumentos e Capacidade

• Alinhamento

• Redução de Pobreza e Maior Crescimento


