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Vamos transformar o dia 2 de agosto em dia de luta pela qualidade 
da educação pública, contra a BNCC do governo golpista, pela revogação 

da lei do ensino médio e contra a privatização do ensino público.

Dia 2 de agosto, todos contra a 
privatização do ensino médio

VAMOS DERROTAR A BNCC DO GOVERNO GOLPISTA
O governo golpista de Michel Temer quer impor uma 

Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio que re-
tira disciplinas, rebaixa a qualidade do ensino e privatiza o 
ensino médio ao permitir que 40% do currículo do ensino 
regular e até 100% de EJA sejam ministrados a distância 
por grupos privados.

A Base Nacional Comum Curricular dos golpistas con-
cretiza a reforma do ensino médio que foi feita por medida 
provisória em 2016/2017, sem nenhuma discussão com a 
sociedade. Não vamos aceitar!

Agora, Temer quer usar professores e estudantes das 
redes oficiais de ensino de todo o Brasil para legitimar 
o rebaixamento da qualidade e a privatização do ensino 
médio, ao convocar um dia de “debates” em 2 de agosto.

Da mesma forma que o governo golpista quer “debater” 
em apenas um dia com professores, estudantes e pais um 
documento de mais de 500 páginas, por meio do Conse-
lho Nacional de Educação (CNE), também convocou cinco 
audiências públicas de cartas marcadas para legitimar sua 
proposta. Nessas audiências, a regra é destinar apenas três 

minutos para cada entidade se posicionar. Em São Paulo, no 
dia 8 de junho, no Memorial da América Latina, liderados 
pela APEOESP, professores(as), estudantes, movimentos e 
entidades impediram a realização desta farsa. E em todos 
os locais onde as audiências se realizam o posicionamento 
é contra esta proposta de BNCC formulada por um governo 
golpista e ilegítimo.

No dia 2 de agosto devemos ir para as portas das 
escolas e para as ruas denunciar essa farsa e esclarecer a 
comunidade.

A APEOESP enviará para as subsedes um panfleto sobre 
a BNCC e a reforma do ensino médio. As subsedes devem:
a)  Contratar carros de som para veicular mensagem que 

será enviada.
b)  Organizar panfletagens antes e durante o dia 2 nas es-

colas e em outros locais que considerarem adequados.
c)  Participar das atividades dentro das escolas para denun-

ciar o projeto do governo e distribuir o panfleto.
d)  Divulgar nas mídias locais as iniciativas e o posiciona-

mento da APEOESP frente à BNCC.

As centrais sindicais brasileiras estão convocando para 
10 de agosto o Dia do Basta!

A mobilização é para dizer basta aos retrocessos, à retira-
da de direitos, à criminalização dos movimentos sociais, aos 
ataques à democracia, ao arrocho salarial, ao desemprego, 
terceirização e todas as medidas que o governo golpista de 
Temer vem tomando para beneficiar empresários, banqueiros, 
setores privilegiados da sociedade, em detrimento dos direitos e 
necessidades da classe trabalhadora e da maioria da população.

Nossa categoria, por meio da APEOESP, vai participar 
massivamente do Dia do Basta. No dia 10 de agosto, mo-

bilizem as escolas e as comunidades: todos à manifestação 
em frente à FIESP, na Avenida Paulista, às 10 horas.

No momento, cabe às subsedes entrarem em contato 
com as representações da CUT em suas regiões, convidar 
outras entidades e movimentos para realizarem reuniões 
preparatórias para que esse dia de mobilização seja um 
completo sucesso em cada região e em nível estadual.

Vamos, como sempre, articular nossas questões especí-
ficas com as reivindicações gerais da classe trabalhadora e 
com a defesa intransigente da democracia, contra o golpe 
e pela revogação de todos os retrocessos.

10 de agosto: a APEOESP vai participar do dia do Basta!

Secretaria de Comunicação


