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PERCEBE-SE ATUALMENTE uma crise
educativa, em nÃ-vel mundial, que se torna
cada vez mais preocupante em todo o
mundo. De modo geral, constata-se que o
nÃ-vel mÃ©dio de educaÃ§Ã£o diminui
drasticamente e que o processo formativo
dos jovens enfrenta grandes dificuldades.
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