
Por que lutar pela
revogação do Novo Ensino
Médio na sua escola?

#RevogaNovo
EnsinoMédio

1- Acaba com o acesso ao conhecimento 
Todas as disciplinas foram agrupadas em áreas de
conhecimento com redução de carga horária do conteúdo
comum, sendo criados também os Itinerários Formativos, que
visam atender os interesses do capital, possibilitando
"certificados" parciais e com validade locais. O conteúdo das
disciplinas é fragmentado e sem continuidade. 
2- Destrói a educação pública  
A oferta dos Itinerários Formativos pode acontecer via parceria-
público-privada com empresas que têm como objetivo apenas
lucrar com a educação. 

3- Introduz o EaD no Ensino Médio
Os Itinerários Formativos e mesmo as disciplinas regulares
podem ser ofertadas através do Ensino a Distância, com
estudantes tendo que usar recursos próprios para acessar as
aulas. É o fim da escola. 

4- Ataca os professores 
Com a redução de conteúdo e carga horária, os professores
precisam escolher que conteúdo podem apresentar para
atender a ênfase de habilidades e competências. Tudo é
superficial e vomitado para os estudantes. O professor torna-se
um auxiliar. Com a introdução do "notório saber", profissionais
com direitos trabalhistas são substituídos por contratos
precarizados e até mesmo terceirizados. 

5- Não capacita técnica e profissionalmente
É uma farsa que a ênfase em "habilidades e competências"
capacita técnica e profissionalmente. Na verdade, essa ênfase
rebaixa até mesmo o Ensino Técnico  a algum tipo de
capacitação de péssima qualidade. 

6- Prepara uma contrarreforma universitária 
Os cursos realizados através dos Itinerários Formativos poderão
ser aceitos como diplomas parciais na universidade, portanto,
rebaixa o nível superior. 

Junte-se a Liberdade e Luta e organize a
luta pela revogação do NEM na sua escola! 

7- É profundamente excludente 
Um dos braços do NEM é o Projeto de Ensino Integral que, da
forma como foi elaborado, expulsa os jovens mais pobres e que
precisam trabalhar para escolas mais distantes, uma vez que a
PEI não fornece bolsas de estudo para garantir a permanência
estudantil.

A Liberdade e Luta é uma organização de juventude que luta
pelo socialismo e pela revolução, no Brasil e no mundo.
Fazemos parte da Corrente Marxista Internacional e
defendemos a educação pública, gratuita e para todos. Fim dos
vestibulares e vagas para todos nas universidades públicas. 
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