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SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES

webconferência sobre ensino médio realizada pela APEOESP na manhã desta terça-feira, 
13/09, no Hotel Jaraguá, Capital, produziu um excelente debate sobre este nível de ensino, 
tendo como referências as novas diretrizes curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional 
de Educação e o projeto Rede de Ensino Médio Técnico do governo estadual de São Paulo.  

O evento, veiculado em tempo real pelo site do Sindicato, contou com palestras do 
professor Gaudêncio Frigoto (Faculdade de Educação da UERJ e da UFF), deputado federal 
Newton Lima (membro da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados), Neu-
sa Santana Alves (Presidenta do Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Paula Souza) e 
professor doutor José Fernandes de Lima (relator das novas diretrizes curriculares para o 
ensino médio do CNE). 

Mais de duas centenas de professores e diretores da APEOESP participaram dos debates 
formulando várias questões sobre os novos projetos, as potencialidades e problemas do 
ensino médio tendo em vista as necessidades dos filhos e filhas da classe trabalhadora.  To-
dos foram unânimes em defender mais investimentos à educação pública, valorização dos 
profissionais da educação e garantia de um ensino médio que prepare os jovens para os 
desafios da sociedade em que vivemos. 

O evento será compilado em um DVD a ser enviado para todas as subsedes. A orienta-
ção é ampliar este debate nas regiões e nos HTPCs, envolvendo o maior número possível 
de professores, embasando-os para as atividades em  defesa de um ensino médio que 
articule ciência, cultura, trabalho e tecnologia e prepare os estudantes para a continuidade 
dos estudos, para o mundo do trabalho e para o exercício da cidadania. 

Para quem não assistiu ou queira rever, a íntegra da webconferência ficará disponível no 
site da APEOESP – www.apeoesp.org.br – pela próxima quinzena. 

Webconferência sobre 
ensino médio reúne 
centenas de professores

Conforme aprovado na reunião do CER realizada em 19 de agosto, as subsedes 
têm até o dia 19 de outubro para informar a composição do Conselho Fiscal à Sede 
Central. Os nomes dos professores, cinco titulares e cinco  suplentes, devem ser elei-
tos em reunião de Representantes e enviados à Secretaria Geral através do e-mail 
ednapereira@apeoesp.org.br. 
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