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APEOESP impede audiência
sobre o BNCC do ensino médio

O

s professores e as professoras de São Paulo, por meio da APEOESP, mais uma vez
mostraram sua força nesta sexta-feira, 8 de junho, no Memorial da América Latina.
Presentes de forma massiva, juntamente com representações estudantis e
outros movimentos, literalmente ocuparam todo o espaço do auditório onde
se realizaria uma audiência pública destinada a legitimar o processo espúrio
de formulação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio,
impedindo a sua realização.
A BNCC é parte da fragmentação da educação básica e da intenção do
governo golpista de Temer de privatizar a educação, nesse caso iniciando
pelo percentual de 40% do ensino regular (com ensino a distância) e 100%
da Educação de Jovens e Adultos.
Impedimos a audiência porque não compactuamos com uma farsa destinada a dar uma aparência de “debate democrático” a um processo autoritário
de decisões tomadas nos gabinetes do governo golpista.
A BNCC é a concretização da antirreforma do ensino médio, consolidando
um modelo de "apartheid educacional" no Brasil, instituindo uma escola boa
para ricos e uma escola pobre para os filhos e filhas da classe trabalhadora.
A proposta de ensino profissionalizante que nela está prevista, por outro lado,
praticamente estabelece esta etapa como fase final de estudos para os filhos e
filhas da classe trabalhadora, não os preparando adequadamente para a continuidade de sua formação em nível superior e, pelos cursos que se pretende
oferecer, predestina-os a determinadas profissões, como eletricistas, esteticistas,
secretários(as) e outras.
O ensino profissional que almejamos para nossos jovens deve conjugar
ensino, ciência, tecnologia, cultura, enfim, propiciar-lhes uma formação integral e integrada, como profissionais, cidadãos e cidadãs plenos de direitos.
Nenhuma disciplina a menos!
Não à privatização!
Por um ensino médio que atenda os interesses dos filhos e filhas da classe
trabalhadora!
Segue no anexo cartaz para ser reproduzido pelas subsedes e distribuído
nas escolas.
Secretaria de Comunicação

Em 8 de junho, no Memorial da América Latina

IMPEDIMOS A AUDIÊNCIA PÚBLICA
DA BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO
PORQUE:
 Seria uma farsa para legitimar a BNCC do governo golpista de
Temer para concretizar a reforma do ensino médio.

 Ajudaria na política de fragmentação da educação básica.
 Daria a falsa impressão de “debate democrático” em um assunto
que está sendo decidido nos gabinetes do governo.

 Acobertaria a política de privatização de 40% do ensino médio
regular e até 100% de EJA com educação a distância.

 Legitimaria a desregulamentação do magistério, por meio da contratação por “notório saber” no ensino médio profissionalizante.
Não à antirreforma do ensino médio!
Nenhuma disciplina a menos!
Por um ensino médio que atenda os interesses
dos filhos e filhas da classe trabalhadora!

Estamos na luta para impedir a concretização de mais esse
ataque contra a educação pública brasileira.

