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Siga o CBCE 

NOTAS DE REPÚDIO À MEDIDA PROVISÓRIA DO “NOVO ENSINO MÉDIO” 
 

No último dia 22 de setembro o Governo Federal, via Ministério da Educação, publicou uma medida provisória que impõe algumas 
mudanças para o Ensino Médio da Educação Brasileira. Entre elas, está a transformação das disciplinas de Educação Física, Artes, 
Sociologia e Filosofia em eletivas, retirando a sua obrigatoriedade como componentes curriculares da referida etapa da formação escolar 
de jovens e adultos. De imediato, inúmeras entidades acadêmicas e sindicais de diferentes campos do conhecimento e, sobretudo, da 
educação, se mobilizaram contra a atitude antidemocrática e arbitrária do governo, visto que um grande debate vinha acontecendo em 
torno da questão com a construção da Base Nacional Comum Curricular. Diante do quadro descrito, o CBCE, através da Direção Nacional, 
do GTT – Escola, de diferentes coletivos de professores e das suas secretarias estaduais, vem produzindo uma série de Notas de 
Repúdio, Cartas e também um vídeo informativo sobre a questão. Acessem o nosso site e vejam todos os documentos nas últimas notícias 
publicadas. O próximo passo é a realização de um fórum em Brasília e a busca por uma audiência pública com deputados e senadores. 

PORQUE SE MANTER VINCULADO À UMA ASSOCIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

Segundo Fredric Litto, ex-presidente da Associação Brasileira de Educação a Distância, “a “essência da ciência” sempre foi a comunicação 
entre profissionais, organizados segundo suas áreas de especialização, e reunindo-se presencialmente com regularidade em conferências, 
congressos e simpósios em escala global e local, bem como nos intervalos destes, usando mídia impressa e eletrônica para intercambiar 
informação e conhecimento” (LITTO, 2009). É nesse sentido que a Direção Nacional do CBCE vem reforçar a importância de nos 
mantermos vinculados e associados à uma comunidade científica representativa da nossa área. Antes mesmo de vislumbrar os benefícios 
objetivos e materiais que a associação pode trazer (ex. periódicos impressos, desconto e transporte para eventos, entre outros), queremos 
ressaltar que é através dos recursos arrecadados pelas anuidades de vocês, associados, que conseguimos nos manter proativos e 
participantes nos Conselhos Nacionais de Educação e de Esporte, nas decisões do Sistema Nacional de Esporte, entre outras frentes das 
quais o Colégio sempre faz questão de estar. Associe-se!! Mantenha sua anuidade em dia!! A sua contribuição é para a sua profissão!! 
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