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A política nacional tem fracassado em colocar o Brasil em uma posição            
privilegiada no mercado mundial. Isso tem atrasado o nosso desenvolvimento e gerado            
um alto índice de desemprego. No final das contas, as pessoas são altamente             
prejudicadas, porque perdem renda e não encontram perspectivas de melhora para si e             
para seus filhos. Não podemos mais culpar somente as demais esferas de governo,             
porque isso não nos tem levado a nada.  

A cidade precisa se reinventar e ser protagonista das ações que possam melhorar             
a vida das pessoas. Por mais que os recursos que ficam na cidade sejam escassos, muitos                
outros instrumentos ela pode utilizar para sair do marasmo e encontrar seus próprios             
caminhos: as parcerias público-privadas, o desenvolvimento tecnológico, um olhar de          
negócios para o turismo, os modelos de economia verde e criativa, e,            
fundamentalmente, uma revolução no modelo educacional, com mais e melhores          
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investimentos em educação voltada para a criatividade e a inovação. Nós precisamos            
preparar os nossos jovens para um mercado de trabalho que hoje já é muito diferente               
do que conhecíamos até agora. Somente com foco no desenvolvimento das pessoas, por             
meio da educação e do empreendedorismo, conseguiremos criar um ambiente diferente           
e mais favorável.  

É preciso fazer uma verdadeira revolução na educação. Os países mais           
desenvolvidos já tem em suas escolas um modelo educacional que privilegia o desejo de              
cada aluno, com um sério estudo vocacional, direcionando seus estudos desde o início             
para aquilo que será sua maior habilidade para o mercado de trabalho. As escolas              
precisam seguir o modelo imposto pelo Ministério da Educação, mas o Município pode             
introduzir estas ferramentas no contra-turno, fazendo uma escola com tempo integral e            
permitindo conectar os estudos com as vocações e projetos de desenvolvimento           
econômico, cultural e esportivo de nossa cidade. Além disso, é preciso investir em             
tecnologias que permitam conectar nossas salas de aula com o que há de mais moderno               
em todo o mundo. Dessa forma, nossa gestão vai fazer uma escola integrada e integral. É                
preciso dar mais autonomia financeira à comunidade escolar, que ao invés de esmola,             
irá, conosco, ter maior orçamento para aplicar em seus projetos. Assim como em outras              
áreas, na educação, a sociedade será convidada a participar de forma mais efetiva, pois              
se queremos dar um salto na educação de nossa cidade, é preciso que cada um de                
diretamente a sua contribuição. Estabelecer metas para que a performance e a evolução             
dos alunos de Vitória possam ser analisadas e melhor trabalhadas ao longo do tempo.              
Nossa educação será moderna e uma referência para o país 
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Ampliar o número de escolas em tempo integral e consolidá-las com o mesmo             
modelo das que já funcionam em Tabuazeiro, Fonte Grande e Ilha do Príncipe. Manter o               
trabalho e os bons resultados do programa “Vitória Alfabetizada”, na direção da            
erradicação do analfabetismo adulto, com fortalecimento do programa EJA (Educação          
de Jovens e Adultos), conectado com a formação profissional. Conseguimos na nossa            
primeira gestão alcançar a maior cobertura de vagas na educação infantil, através da             
construção, reforma de escolas e gestão. Esse processo que levou Vitória ao primeiro             
lugar em educação no Brasil será consolidado, atingindo a universalização do           
atendimento na educação infantil de 0 a 6 anos. 
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