


Ele diz que “a 

educação será 

prioridade”! Mas, 

sequer as escolas 

interditadas foram 

reformadas nas férias.

Mal iniciou o ano letivo... 

Eu me sinto tão cansada!

O governador Eduardo leite não 

paga o reajuste do Piso Salarial. 

Só fala em “ajuste das contas”. 

Quero saber “e as minhas”?

E esta reforma, o tal 

nem vai destruir a 

escola pública. já 

começou demissão de 

professores 

contratados!

 E as nossas condições de 

trabalho?! Que crise? Já dizia 

Darcy Ribeiro “A crise da 

educação brasileira não é crise; É 

PrO-JE-TO!”  Projeto neoliberal, 

do “mercado” que só visa lucro!

Muitos colegas perderam 

carga horária da sua 

disciplina. Vão ter que correr 

de escola em escola, gastar 

salário em passagem, pra não 

perder o contrato!

Ou serão obrigados a pegar disciplinas 

do Novo Ensino Médio que não têm 

fundamentação científica e pedagógica. 

SALA DE 

PROFESSORAS(ES) 

E FUNCIONÁRIAS(OS)



Essa é a reforma do golpe! 

derrubaram a dilma e 

impuseram essa farsa do nem 

(novo ensino médio).

Isso é coisa de Institutos e Fundações como Lemann, Itaú, Bradesco, 

Fundação Roberto Marinho, Ayrton Senna, Vale, etc... Através do tal 

Movimento Todos pela Educação.

A reforma “fatiou o 

currículo em 5 

pedaços”, chamados 

Itinerários formativos. 

Cada escola escolhe um 

ou dois destes 

itinerários. Quem não 

quiser o que a escola 

escolheu, vai ter que 

procurar outra escola.

Esse Projeto de Vida é 

uma enganação. É para 

conformar os filhos e 

as filhas dos pobres 

com um trabalho 

precarizado como o 

doss entregadores, 

vender brigadeiro de 

porta em porta, pão 

caseiro na sinaleira. 

O NEM é uma reforma para 

beneficiar empresários, 

banqueiros por orientação 

do Banco Mundial. Sabiam?

Eu vi que tem disciplinas com 

nomes bizarros. “Brigadeiro 

Caseiro”, “RPG”, “O que rola 

por aí!”, Muito louco!

Como vai ser, Professora? 

O meu filho está no primeiro 

ano e disse que vai estudar 

Projeto de Vida. No segundo 

Ano, Empreendedorismo. 



é uma brutal redução curricular disfarçada de 

“aprofundamento”. isso Vai aumentar o abismo 

entre escola pública e privada.

na pública tem disciplina 

com nome “bonitinho”, 

vazia de conteúdo 

científico, já as escolas 

privadas mais caras 

oferecem 25 a 30 

opções de disciplinas 

como Física Quântica, 

Designer, Robótica.

Mas não vale para 

todas as escolas?

Gente, que Projeto de Vida é esse? 

Nossos estudantes fora da 

universidade. Mais trabalho, sem 

direito algum,

Como vou trabalhar Projeto 

de Vida se o governo acabou 

com o Meu Projeto de Vida 

que é viver com dignidade? Se 

não tem concurso público, 

não tem carreira, nem piso 

para professores e 

funcionários das escolas.

Pior! Estudantes não têm 

passagem escolar. Muitos vêm 

para a escola se alimentar, no 

Ensino Médio. Na Pandemia, as 

crianças tinham na escola a única 

refeição. Esse é o MUNDO REAL! 

Querem acabar com a escola 

pública! aumentar a legião de 

trabalhadores precarizados, 

dóceis, submissos, que não 

questionem o aumento da 

exploração do trabalho.



 

 É um projeto dos empresários 

e do Governo Leite pra 

abandonar as nossas crianças 

à própria sorte?

Não somente do Leite. Esses 

empresários, através das suas 

fundações estão dentro do Ministério 

da Educação do Lula, também. E 

vendem consultorias para secretarias 

de educação. só estão de olho no 

dinheiro da Educação!

alto lá! Nós não 

somos ouvidas. E 

querem nos usar 

para enganar os 

estudantes com o 

Novo Ensino Médio?

Esse projeto quer 

acabar com as COTAS e 

a universidade, também.

Não podemos permitir! 

$

Eu Vou abrir o jogo 

sobre essa farsa para 

os estudantes. E 

propor que a gente se 

engaje num abaixo-

assinado que já tem 

mais de 130 mil 

assinaturas pela 

REVOGAÇÃO DO NOVO 

ENSINO MÉDIO. É uma 

iniciativa do Deputado 

Glauber Braga, do RJ.

O NEM promete uma 

profissionalização 

rápida, que não é um 

curso técnico. são 

Pacotes caríssimos 

com aulas virtuais, 

que substituem os 

professores.



vamos conversar com outros colegas, com estudantes, com a 

comunidade e participar da mobilização aprovada na assembleia do 

cpers e do 39 núcleo e outras organizações com o Abaixo-

assinado, criação  e participação em Comitês pela REVOGAÇÃO DO 

NOVO ENSINO MÉDIO. 

montou-se uma indústria de 

consultorias para formação de 

professores. E de aulas 

prontas. Uma invasão no 

Instagram e no Facebook.

É o fim da nossa autonomia pedagógica! Vamos cobrar do governo e 

do Congresso Nacional a REVOGAÇÃO do Novo Ensino Médio. 
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Ei, Turma! Chega aqui. 

Antes do recreio, 

nossa aula foi 

História. Agora, vai 

ser a disciplina: 

PROJETO DE VIDA.

Projeto de Vida já 

tivemos no primeiro 

Ano. Tem mais?

Sim. Com a reforma no 

Ensino Médio diminuíram 

aulas de História, 

Filosofia, Sociologia, 

Química, Física, Biologia, 

Artes, Educação Física.

E teve a introdução de 

uma parte chamada 

Itinerários Formativos, 

com novas disciplinas.

conhecimento



 É verdade que tem disciplina chamada “O 

que rola por aí?”, “RPG”, “Brigadeiro 

Caseiro”?, como no Rio de Janeiro?

AQUi, NÃO. Vocês terão novas disciplinas como 

Projeto de Vida, Empreendedorismo, Tecnologia e 

marketing, etc.  Como a nossa é Projeto de 

Vida, eu quero saber mesmo é: QUAL É O 

PROJETO DE VIDA DE VOCÊS?

?

Eu quero acabar 

logo o Ensino 

Médio. Preciso 

trabalhar.

Eu quero fazer 

Medicina. 
Eu, Odonto.

Eu quero 

ser jogador 

de futebol.

Eu, técnico em 

informática.
Eu, advogado. 

Eu quero estudar 

Políticas Públicas 

na UFRGS. 

Fala sério, Galera! 

Eu quero um 

emprego decente, 

pra me sustentar. 

Não como o meu pai 

que foi demitido, 

virou motorista de 

aplicativo. 

dizem que ele é um 

“EMPREENDEDOR”! Só que 

agora, ele trabalha 12 a 

14 horas por dia. Quando 

eu peço grana pra 

comprar um tênis, 

passagem pra procurar 

estágio, ele diz que não 

sobrou. 



Mas tiraram 

períodos de 

Química, Física 

e Biologia, 

também.

Isso é política! 

Tira conhecimento 

científico da gente. 

Mas, na escola 

privada, não. O 

NEM é um projeto 

dos empresários 

que defendem 

faculdade somente 

para seus filhos, 

esse 

empreendedorismo

É uma ilusão! Os 

empresários só 

pensam no lucro 

deles! 

Se liga, Galera!Lá no 

Grêmio Estudantil lemos 

um artigo de um parceiro 

do Lemann – o maior 

bilionário do Brasil. eles 

dizem que não precisa de 

universidade para todos!

O que você acha? 

Se tiraram 

Filosofia, 

Sociologia, 

História, Artes é 

pra gente não 

pensar, não ser 

crítico! 

Lá vem o carinha 

do Grêmio dizer 

que é tudo 

política!

Pra gente da periferia é 

trabalho precário, sem 

carteira, sem direitos, 

com baixos salários. E 

nada de Universidade pra 

filho de pobre! O NEM – 

o Novo Ensino Médio - é 

pra tirar a gente da 

Universidade.



Eu acho 

que você

está certo!

O Novo Ensino Médio é isso 

mesmo! Uma enganação. Eles vão 

acabar com as COTAS na 

Universidade, que foram criadas 

para estudante de escola pública, 

negros, indígenas  poderem cursar 

Medicina, Odonto, Engenharia, o que 

quiserem. 

Diminuindo as 

disciplinas,  aumentará, 

cada vez mais, a 

desigualdade entre 

vocês e os estudantes 

do Anchieta, do 

Rosário. Nem Cotas, 

nem ENEM! Adeus 

vestibular da UFRGS!

Desse jeito vai ter 

muito mais gente 

desistindo de estudar. 

Esse projeto é de 

exclusão!

universidade

federal

você

não!

o nem não prepara nem 

para o mundo do 

trabalho, nem pra 

universidade. Estão 

tirando o direito de 

vocês de acesso a 

conhecimentos científicos, 

humanísticos, 

antropológicos.

O NEM será o fim da 

escola pública de 

qualidade. Já faltam 

muitos professores, e 

mais da metade da nossa 

população não tem o 

Ensino Médio Completo – 

52%. Estamos muito 

longe da Educação ideal. 



para o Brasil atingir uma 

situação equivalente ao Chile, 

seria necessária a inclusão 

de 5,7 milhões de jovens no 

ensino médio, o que exigiria a 

contratação de 510 mil 

professores e a abertura de 

140 mil turmas e de 47 mil 

salas de aula. Esse é o 

tamanho da dívida social 

somente com os jovens do 

ensino médio.” 

Tá claro, Galera? 

O NEM não serve 

para nós 

Estudantes, nem 

para os 

professores. 

Serve apenas para 

os bilionários 

lucrarem com a 

educação.

Nós professores 

e vocês vamos ter 

que lutar muito 

pelo direito à 

escola 

e universidade 

pública de 

qualidade, 

empregos com 

salários dignos 

e direitos.

Então, é 

mobilização 

em todo 

o Brasil!

Nós podemos começar 

aderindo a um 

ABAIXO-ASSINADO 

PELA REVOGAÇÃO DO 

NOVO ENSINO MÉDIO, 

que eu trouxe aqui.

( Desajuste Social , 5.3 Ajuste fiscal, desajuste social – Qual 

Desenvolvimento ?: oportunidades e dificuldades do Brasil contemporâneo/ 

Marcio Pochmann – 1 ed. – São Paulo: Publisher Brasil, 2009)
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Tô dentro!

Show, Galera! 

A gente pode 

passar nas 

outras turmas.

Eu assino.

Eu também.

E em outras 

escolas, 

também, né?

Em casa? Na 

Comunidade, pode?

Agora já temos o nosso 

PROJETO DE VIDA DO 

ANO: REVOGA O NEM! 

NÓS QUEREMOS 

DIREITO A TRABALHO 

DIGNO  E À 

UNIVERSIDADE! Que tal, 

Turma?

Esse abaixo-assinado 

começou no Rio de 

Janeiro. É uma 

inciativa do Deputado 

Federal Glauber 

Braga, que está se 

espalhando pelo 

Brasil.

Nós Professores e 

Funcionários de 

Escola, junto com o 

nosso 39º Núcleo 

do CPERS, aqui de 

Porto Alegre, já 

começamos a 

campanha do revoga 

o nem na assembleia 

do cpers!

GALERA, VAMOS EXIGIR 

DO MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO DO LULA UMA 

CONFERÊNCIA NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO. PARA 

VOCÊS E NÓS PODERMOS 

DIZER A EDUCAÇÃO QUE 

QUEREMOS. COMEÇANDO 

PELAS ESCOLAS, ATÉ 

BRASÍLIA.



Diretoria do 39° Núcleo CPERS 

             POA 2021/2024

Diretora Geral: Neiva Lazzarotto

Vice-Diretora: Patricia Mazzoca 

Secretária: Thamires Silva

Tesoureira: Klymeia Nobre 

Diretoras(es):

Cecilia Santana 

Fatima Terres

Leonor E. Ferreira 

Pedro Jacobs

Silvana Souza

Produção: 39° Núcleo do CPERS/Sindicato 

Porto Alegre  RS

Apoio: INTERSINDICAL 

Março/2023

Ilustrações e projeto gráfico: Leandro Dóro

logomarca e cartaz: Christofer Dalla Lana

"SERIA UMA ATITUDE 

MUITO INGÊNUA 

ESPERAR QUE AS 

CLASSES 

DOMINANTES 

DESENVOLVESSEM 

UMA FORMA DE 

EDUCAÇÃO QUE 

PERMITISSE ÀS 

CLASSES DOMINADAS 

PERCEBEREM AS 

INJUSTIÇAS SOCIAIS 

DE FORMA CRÍTICA"

PAULO FREIRE


