dade que aproxima o Brasil dos países mais
desenvolvidos em termos educacionais. Ele
deve ser estabelecido em três anos, mas
implementado até 2024”, informa a Campanha Nacional.
“O CAQ se faz importante para que o financiamento e o parâmetro de qualidade
não se atenham ao mínimo, mas possam
avançar. Em termos práticos e como prevê
o plano, é preciso um esforço escalonado
de financiamento progressivo para a área”,
afirma Andressa Pellanda.
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Em nota, o FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação) explicou
que o cálculo do VMAA (Valor Mínimo por
Aluno Ano) é realizado de acordo com a
metodologia presente na Lei do Fundeb. O
valor serve de referência para o estabelecimento de um padrão mínimo de qualidade
em âmbito nacional.
Segundo o órgão, que é ligado ao Ministério da Educação, o VMAA é um valor de
referência relativo aos anos iniciais do Ensino Fundamental urbano e é determinado
contabilmente em função da complementação da União. O seu cálculo é obtido pela
razão entre o total de recursos de cada Fundo (incluída a complementação da União)
e o número de matrículas presenciais efetivas nos âmbitos de atuação prioritária,
multiplicado pelos fatores de ponderações
aplicáveis.
“Assim, é de se notar que o VMAA é

calculado a partir das receitas disponíveis
para distribuição, e não a partir dos custos
(prédio, professor, merenda, material didático etc)”, informa a nota.
Segundo o Fundo Nacional, as matrículas consideradas na distribuição dos recursos do Fundeb são as matrículas presenciais efetivas da educação básica pública,
de todos os segmentos de ensino.
“A única possibilidade de consideração
de matrículas de instituições privadas é em
relação às instituições comunitárias, filantrópicas e confessionais, conveniadas com
o poder público para atendimento da educação infantil e especial, atendimento educacional especializado e educação do campo oferecida em instituições credenciadas
que tenham como proposta pedagógica a
formação por alternância”.
Completa a nota: “A definição do VMAA
é realizada anualmente, por ocasião do
cálculo dos parâmetros operacionais do
Fundo para cada exercício. Não é um valor
determinado, mas sim apurado a partir das
seguintes variáveis: receita, número de matrículas e fatores de ponderação”.
Por sua vez, o Ministério da Educação
informa que está trabalhando pela definição de outros dispositivos que permitirão
a implementação do CAQi e do CAQ. Um
grupo discute o SNE (Sistema Nacional de
Educação) que, entre outras coisas, estabelecerá a colaboração entre União, Estados
e municípios para a oferta educacional. O
projeto de lei que institui o SNE está em

