
 

 

  
Caro amigo Ir. Paulo Fossati, 
  
Agradeço e cumprimento você e a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil 
(Anec) pelo trabalho excepcional no fortalecimento da educação brasileira e na contribuição 
diária em um melhor projeto para as novas gerações de brasileiros. 
 

Comprometido e admirado pelo esforço que vocês da Anec fazem, gostaria de reforçar os 10 
compromissos centrais assumidos no meu plano de governo: formação e carreira dos 
professores, gestão escolar, financiamento da educação, fortalecimento do papel do Ministério 
da Educação como articulador das ações de estados e municípios, definição de uma base 
nacional curricular comum em todo o país na rede de ensino fundamental público, políticas 
focadas na primeira infância, reforma do ensino médio, aperfeiçoamento da educação 
profissional, melhoria dos sistemas de avaliação e fortalecimento do ensino superior. 
 

A educação no Brasil está em estado de calamidade. Temos um enorme atraso a ser 
superado na educação básica de nossos alunos. Temos centros de excelência em pesquisas, 
na produção de conhecimento e na formação profissional versus um ensino fundamental 
deficiente e ultrapassado.  Precisamos de mais educação, de professores mais qualificados 
nas redes públicas, de escolas comprometidas com o aprendizado de seus alunos e de uma 
política governamental verdadeiramente comprometida com o alcance da qualidade do ensino 
básico.  
  
Para isso reunimos as pessoas mais qualificadas do Brasil para propor caminhos de 
superação desse desafio, ao meu ver, o mais importante entre todos.  O quadro que nós 
vamos encontrar a partir do ano que vem será extremamente complexo, mas, eleito, não 
medirei esforços para que esses compromissos sejam cumpridos.   
 

A política não pode ser uma atividade dissociada da vida cotidiana, da vida real das pessoas. 
E a educação tem um papel fundamental na difusão dos bons valores, na formação ética e 
plena de cidadãos. 
 

Por isso, o meu projeto de Brasil leva a minha fé e as verdades que tenho professado por todo 
o país.  A cada dia, a cada instante, por onde eu passo, tenho mais confiança de que nós 
temos um projeto extraordinário para que os brasileiros voltem a ter esperança, vivam com 
maior saúde, com mais segurança e, sobretudo, melhor educação. 
 

Tenho certeza de que vocês viram quão extraordinária é a nossa proposta pela apresentação 
da professora Maria Helena Guimarães de Castro durante o Fórum de Mantenedoras 
realizado em Brasília no último dia 22 de setembro. O nosso diagnóstico é claro e as nossas 
propostas factíveis. 
 

Conto com o apoio de vocês para, juntos, levarmos a educação brasileira ao patamar que os 
brasileiros precisam e merecem. 

 

Um fraterno abraço, 

Aécio 

 


