
A Escola no Brasil do Futuro.

Inauguramos em 2023 um novo ciclo político em nosso país, conseguimos, após

amargos 7 anos, entre o Golpe da Presidente Dilma e o Governo Bolsonaro, derrotar a agenda

neoliberal em nosso país. Nós, estudantes secundaristas, fomos fundamentais para acumular a

força necessária para que isso acontecesse. Desde as ocupações contra a EC 95, que impôs o

Teto de Gastos à Educação Pública e contra a Reforma do Ensino Médio, passando pela

campanha Ele Não, pelos Tsunamis da Educação e, mais recentemente, nossa mobilização

através da campanha “Se Liga Hein” e os atos de rua que tomaram o país, onde fomos

protagonistas na mobilização de mais de 2 milhões de jovens a tirarem seus títulos de eleitor.

Número este, que foi, justamente, a diferença entre Lula e Bolsonaro no segundo turno. Nós,

enquanto a parcela da população que mais rejeitava, e ainda rejeita, Bolsonaro, fomos

cruciais para darmos início a esse novo capítulo da história de nosso país.

A partir deste Seminário de Educação, nos propomos a conseguir fortalecer nossa

opinião sobre os pontos mais sensíveis para nós estudantes acerca da Educação do nosso país.

Por muito tempo, passamos sendo reativos, lutando contra os retrocessos postos pela agenda

neoliberal e também conservadora de Bolsonaro e seus aliados, com a chegada de um novo

tempo, é urgente que possamos pensar, formular e dizer qual escola queremos e qual é o seu

papel para a construção do Brasil do Futuro.

REVOGAR  O "NOVO" ENSINO MÉDIO, EM DEFESA DOS NOSSOS

SONHOS!

Presenciamos na pele, ao longo de 2022, as disparidades da implementação do

Novo Ensino Médio em nosso país, fruto de desigualdades históricas e regionais de

nosso Brasil, dentre elas, as mais latentes, limitações impostas pela infraestrutura

precária das escolas fazendo com que fosse inviável possibilitar um maior número de

itinerários formativos, para além dos dois obrigatórios e, a partir disso, possibilitar

que o estudante, de fato, escolha entre os itinerários com os quais se afeiçoa. Essas

limitações foram potencializadas, ao passo que o MEC de Bolsonaro, desde a

pandemia, sistematicamente limitou através de sucessivos cortes o investimento na



reforma de escolas, fazendo com que estas não estivessem aptas para receber os

estudantes conforme os padrões sanitários da época, que se faziam necessários,

tardando o retorno presencial e, também, não garantia a estrutura necessária para a

oferta de diferentes itinerários .

Além do mais, alguns outros pontos são conflitantes com o que defendemos

para formação integral do estudante, dentre eles, o Projeto de Vida que, na prática, em

vez de ser cumprido de forma total, com o que está na BNCC, as aulas desta

disciplina se tornam refúgio dos professores que têm aulas remanescentes e além,

tomam um caráter extremamente meritocrático e mercantilista a partir do Eixo

Econômico. Defendemos, sim, a Educação Financeira, mas que esta esteja vinculada à

realidade do povo brasileiro, majoritariamente trabalhador, enquanto, na prática, a

partir deste eixo, se vende para toda uma geração, a ilusão do empreendedorismo, não

estando vinculada à formação econômica a classe social destes estudantes.

Além do mais, é de suma importância o debate aprofundado sobre os

Itinerários Formativos, como já apresentado, há uma limitação objetiva no que tange a

estrutura para a oferta de diferentes itinerários para além de Linguagens e suas

tecnologias e Matemática e suas tecnologias, mas além, é fundamental que se combata

o "notório saber" condicionado pelos itinerários, não se é possível debater o processo

de ensino-aprendizagem por áreas sem que esteja associada a uma formação global

dos trabalhadores da Educação e que a questão dos cursos de Licenciaturas e

Bacharelados seja objeto de adequação ao tempos em que vivemos.

Para mais, defendemos, sim, que o estudante possa se aprofundar no que faz

sentido a ele, entretanto, a escolha dos itinerários não pode ter como contrapartida o

esvaziamento da sua formação enquanto cidadão e do currículo base, salientamos aqui

a importância da oferta das Ciências Humanas e as Artes no currículo obrigatório, as

quais cumprem um papel fundamental na formação do estudante também enquanto

ser pensante.

Por fim, reiteramos o que vimos denunciando desde 2017, o Novo Ensino

Médio não foi devidamente debatido com os setores educacionais e, hoje, as

limitações que se apresentam são fruto desta ausência de diálogo, portanto,

defendemos:

1. Revogação do Novo Ensino Médio e Construção de uma Comissão

Tripartite Paritária para a construção dessa nova Lei.



Partindo do pressuposto que sua revogação perpassa pela construção de um nova Lei,

com isso defendemos:

EM DEFESA DO FUNDEB, DO SNE E POR UM PNE 2.0

Já apontado pelo novo Governo com uma das prioridades em sua agenda, a

Educação Infantil e Fundamental carecem de uma atenção especial, principalmente na

universalização da Educação Básica e a erradicação do analfabetismo, aspectos que

retroagimos com o apagão pedagógico fruto da negligência do MEC de Bolsonaro

durante a pandemia. Com a aprovação do Novo e Permanente FUNDEB fruto de

grande mobilização dos estudantes e demais setores da educação e o novo ciclo

político em nosso país, o cumprimentos destes pontos, expressos no PNE que está na

iminência do vencimento, ganham um novo fôlego para seu cumprimento. Entretanto,

próximo ao prazo de validade, faz-se necessário o balanço destes quase 10 anos do

PNE, valorizando espaços como o Fórum Nacional de Educação e sua necessária

redemocratização e o Conselho Nacional de Educação.

É de suma importância, também, a retomada de uma conquista histórica do

movimento estudantil, que foi desmantelada pela agenda neoliberal da educação

implementada no último período: a retomada dos 10% do PIB para a educação para

que, inclusive, possam ser retomadas obras paralisadas.

A construção de um Brasil soberano perpassa pela educação que, para além de

seu caráter emancipador e inclusivo, precisa ser subsidiada. Sendo assim,

defendemos:

2. Construção de um PNE 2.0

3. Garantia dos 10% do PIB para Educação

Para que, assim, possamos visualizar no horizonte para onde o Brasil e nossa

Educação pretende caminhar, portanto se faz fundamental ampla mobilização da rede

do movimento estudantil para a conquista destes pontos.

O êxito deste PNE 2.0 perpassa também pela interlocução de políticas

públicas para Ensino Básico, do Ensino Superior e a Pós-Graduação e suas

respectivas redes responsáveis, a partir da:

4. Aprovação do Sistema Nacional de Educação - SNE.



Salientamos a importância de construção de metas mais avançadas, por

exemplo, a garantia das Escolas em tempo integral e também para o Ensino Superior e

Pós-Graduação, para que todo secundarista possa sonhar em ser universitário e

pós-graduando. A efetivação delas também perpassa pela consolidação de políticas de

ações afirmativas como a necessária:

5. Renovação da Lei de Cotas, tendo esta o percentual de reserva de vagas

associado ao extrato da nossa sociedade a partir do Censo do IBGE e contemplando

os Institutos e Colégios Federais, ampliando suas vagas, além da necessária

universalização do Ensino Superior.

A já mencionada conquista do Novo e Permanente Fundeb, essencial para

concretização destas políticas públicas sugeridas está sob ameaça, mesmo após muita

luta dos setores da educação, conquistamos a aprovação e a consequente

constitucionalização do FUNDEB. Entretanto, com o então PLP 16/21, que impôs um

teto ao ICMS nos combustíveis, a Educação Básica sofreu um profundo revés, a agora

Lei Complementar 194/22 provocou um rombo de 19,2 bilhões no FUNDEB,

segundo o Todos pela Educação. É de suma importância:

6. Criação do Fundo de compensação para o FUNDEB, alternativa a qual

foi barrada no Congresso Nacional, para que ele possa ser cumprido na sua

integralidade e, assim, subsidiar os avanços necessários para a Educação em nosso

país.

EDUCAÇÃO DIGITAL - A ESCOLA DO BRASIL DO FUTURO

Ao longo da pandemia, ganhou-se força em decorrência do Ensino Remoto o

debate acerca da conectividade para garantia, na época, do acesso à Educação, agora,

no pós-pandemia e a partir, por exemplo, da aprovação da Lei da Conectividade, que

garante internet e aparelhos para navegar para 18 milhões de estudantes e 1,5 milhão

de professor, provocou um importante debate: a inovação e a conectividade na salas

de aulas.

Ainda no primeiro semestre de 2023, ocorreu o veto presidencial à

obrigatoriedade das aulas de robótica nas escolas públicas, para além da

inconstitucionalidade, pois deveria ser apreciado pelo CNE, surgiu o debate: como se

pode obrigar as aulas de robótica num país onde ainda existem escolas de taipa?

Essa pergunta, fruto das contradições de um país de dimensões continentais e



profundas desigualdades não anula, por exemplo, a necessidade que, ao passo que se

estruture as escolas, também se garanta a implementação do 5G em mais de 85% das

Escolas do Brasil até 2028, como cláusula do Leilão do 5G.

Ambas as demandas são fundamentais para a construção da Escola do e no

Brasil do Futuro, uma escola conectada com o Século XXI.

A pandemia da COVID-19, aliada a negligência do MEC de Bolsonaro fez

com que a comunidade escolar e as secretarias estaduais e municipais de educação se

desafiassem a combater a evasão e abandono escolar após o retorno presencial, apesar

dos números e o real impacto da irresponsabilidade do antigo Governo Federal ainda

serem imprecisos, dois fatores condicionaram os altíssimos índices ainda que

preliminares: o agravo da crise econômica e do desemprego, e a ausência de

assistência do poder público, fizeram com que muitas crianças e jovens tivessem que

escolher entre estudar ou ajudar na renda familia e a colocar o alimento na mesa de

casa.

O pós-pandemia jogou a luz sob um outro grave problema, a escola brasileira,

apesar dos avanços que teve com a contribuição de intelectuais, como Paulo Freire e

Anísio Teixeira, tem no seu processo de ensino-aprendizagem fortes características

que fazem com que se remonte ao surgimento da escola na Revolução Industrial,

desde a disposição das cadeiras, todas elas enfileiradas a, por exemplo, o papel do

professor, na raiz deste substantivo, professar, que foi potencializado pelo notório

saber força pelo Novo Ensino Médio.

O estudante brasileiro, está cada vez mais descrente da Escola e da

Universidade, ao ver muitos profissionais com seus diplomas se submeterem ao

subemprego e também, ao ser bombardeado pela propaganda neoliberal do

"empreendedorismo" e da construção de sua jornada de herói.

Para além disso, temos uma escola conectada com as suas necessidades e que

também não está conectada aos seus sonhos e nem ao seu dia a dia, fazendo com que

o jovem brasileiro prefira ser "trader"ou fazer "dropshipping" a concluir seu Ensino

Médio e sonhar em entrar na Universidade.

Essas reflexões fazem com que seja urgente o fortalecimento da Educação

Digital e a reformulação do processo de ensino-aprendizagem é fundamental para

enfrentar o projeto neoliberal e tecnicista da Educação e para a reindustrialização do

nosso país, onde vemos o índice da participação da indústria no PIB cair

verticalmente.



Portanto, é fundamental:

7. o aperfeiçoamento dos artigos vetados do Projeto de Lei 4513/20, que
institui a Política Nacional de Educação Digital e a sua regulamentação.

MERENDA: UMA LUTA CONTRA A FOME

Durante a pandemia, travamos em muitos estados a luta para que as escolas

permanecessem abertas, oferecendo merenda seca aos estudantes, pois é sabido que

muitas crianças e adolescentes têm sua única refeição rica em nutrientes e calorias na

escola. A pandemia evidenciou ainda mais a importância da merenda escolar para a

vida destes brasileiros. Desde 2017, o repasse federal para a Merenda Escolar não

sofre reajuste, sendo a verba de 0,32 centavos por estudante no Ensino Médio e 1,07

reais para as creches, fazendo com que se tornem cenas comuns a distribuição de

bolacha água e sal e que muitos estudantes tenham que dividir um único ovo cozido

em dois. Portanto, é fundamental, como forma de combate à desnutrição infantil e à

insegurança alimentar o reajuste da merenda escolar, assim como a:

8. Retomada da agricultura familiar no PNAE e a ampliação deste para

superar a defasagem do Programa causada pela inflação. Sendo o reajuste mínimo

necessário de 34%, o qual foi vetado por Bolsonaro. Além do mais, é fundamental

que a alimentação desses estudantes também seja garantida no contraturno com a:

9. Instituição de uma política nacional do Bom-Prato Estudantil e

gratuidade para estudantes de baixa renda nas redes de restaurantes populares

municipais quando a refeição intercalar estudo e trabalho/estágio;

PASSE LIVRE - POR UM BRASIL SEM CATRACAS

A formação do estudante se dá para além da sala de aula, o acesso à cultura,

arte e lazer está fortemente ligado ao acesso à cidade. Com o bloqueio do Meio-Passe

aos finais de semana em cidades como São Paulo, se impossibilita que esses

estudantes, especialmente de baixa renda, tenham acesso ao centro da cidade e ao que



ele oferece, sendo um agente da gentrificação e de distanciamento do jovem aos seus

direitos. Outro eixo fundamental é a garantia do direito à meia-entrada em todo o país.

Para além disso, muitas cidades sequer tem o Passe-Livre ou o Meio-Passe em

dias regulares de aula, sendo esse um fator que a muito tempo denunciamos que

colabora com a evasão e abandono escolar.

Sendo assim, é fundamental a institucionalização do:

10. Instituição do Passe Livre Nacional, sendo ele intermunicipal e

intermodal, durante todos os dias da semana

DEFENDER O ENSINO TÉCNICO PARA DESENVOLVER O BRASIL!

O Ensino Técnico sempre esteve no centro da disputa do projeto de sociedade

e educação do nosso país. De um lado, de 2003 a 2016, testemunhamos a expansão

dos Institutos Federais promovido pelos Governos progressistas, o que possibilitou a

interiorização do Ensino Público de qualidade aos mais distantes locais de nosso país.

Os IFs e CEFETs, a partir do Ensino Médio Técnico Integrado, tornaram-se referência

no nosso país, por chegar o mais próximo da formação integral do estudante,

enquanto cidadão e profissional, sendo também o berço da iniciação científica. A

Rede Federal, por exemplo, é responsável pela produção de mais de 95% da Ciência e

Tecnologia do nosso país, sendo ela também um exemplo na interiorização do ensino

de qualidade.

Por outro lado, mais recente, a partir do Governo Temer e a inclusão do

itinerário formativo de Formação Técnica e Profissional na Rede Regular, conquistada

pelos setores da Indústria e do Comércio, o Novo Ensino Médio, possibilitou também

que esse fosse ofertado por OS, Organizações Sociais, leia-se empresas, como nas

escolas-piloto de Santa Catarina, o que ocorre desde 2017. Esse modelo apresenta

sérias ameaças ao que defendemos para formação do estudante e é a porta de entrada

de uma agenda mercantilista e tecnicista da Educação.

Passamos, também, durante o Governo Bolsonaro, por um processo de

intervenção nos Institutos Federais, a exemplo do IFSC, IFRN e CEFET/RJ, fomos

fundamentais para garantia da posse dos reitores eleitos, defendemos a importância da

gestão democrática e no respeito às decisões da comunidade estudantil.



Acreditamos na necessidade da construção de um Projeto Nacional de

Desenvolvimento Sustentável no nosso país, o qual passa, essencialmente, pelo

desenvolvimento de Ciência e Tecnologia próprias, sendo um eixo fundamental para

garantia da nossa Soberania Nacional, mas também sendo este o estímulo à formação

de mão de obra qualificada para o fomento da Indústria Nacional e desenvolvimento

das forças produtivas de nosso país.

Entretanto, o que vemos na Rede Regular, a partir do Novo Ensino Médio, vai

na contramão do que defendemos, é um importante avanço que os filhos da classe

trabalhadora saiam do Ensino Médio também com um diploma de Técnico ou de

curso profissionalizante, mas, com o que vem sendo feito, tendo boa parte das horas

do itinerário sendo ofertadas em muitos estados do país via EAD, retirando matérias

esvaziam este propósito e precarizam sua formação.

11. Estruturação de escolas-polo que possam ofertar este itinerário de

forma qualificada e que sejam ofertados a partir da tutela do Estado.

12. Criação de Convênios de Estágio para estudantes da rede técnica

13. Recomposição orçamentária dos Institutos Federais e CEFETs.

14. Expansão da Rede Federal de Escolas Técnicas

15. Instalação de Restaurantes Estudantis em todos os CEFETs em

Institutos e Colégios Federais.

16. Revogação da Emenda Constitucional 95 - Teto de Gastos.

EDUCAÇÃO E TRABALHO

Durante o período pandêmico, muitos estudantes começaram a trabalhar, por

razão do próprio sustento e de suas famílias. Estudantes na qual sua maioria são de

escolas públicas, moradores de periferias e pobres, impactando no aumento da evasão

escolar, onde, muitos, por não ter o que comer, tiveram que escolher entre estudar ou

se alimentar, fazendo com que muitos jovens entrassem precocemente no mercado de

trabalho e se rendessem ao subemprego de maneira repentina e sem os mínimos

direitos, como é o caso de estudantes que trabalham com aplicativos de entregas,

dando a visão de que estão se tornando empreendedores, entretanto, esses empregos

estão cada vez mais se mostrando sem nenhum tipo de direitos.



INVESTIMENTOS PARA A EJA

A pandemia e os governos neoliberais provocaram sucessivos retrocessos na

EJA. Transformando a Educação de Jovens e Adultos em “o Ensino” esvaziando a

formação do indivíduo enquanto cidadão. Com isso, presenciamos um “boom” na

oferta de cursos supletivos, que prometem aos estudantes, a conquista do diploma em

menos de 6 meses. O fortalecimento da EJA, é fundamental para garantirmos o pleno

acesso desses jovens e adultos não só à Educação mas a outros direitos.

Defendemos:

17. Ampliação dos recursos para a EJA e a garantia das aulas noturnas .

NÃO EXISTE BALA PERDIDA

A vida escolar dos estudantes está diretamente ligada a fatores sociais.

Estudantes das periferias enfrentam diversas vezes a insegurança pública, com a

ostensividade da polícia militar e a criminalização das periferias.

Em 2022, estudantes da comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, não

conseguiram fazer na data correta o ENEM e ainda tiveram que travar um importante

luta, para garantir que pudessem refazer a prova em outra data. Isso porque houve, no

dia da aplicação da prova, uma operação policial que impediu os estudantes de saírem

de casa, bem como, os trabalhadores também ficaram sem conseguir ir aos seus locais

de trabalho. Esse exemplo só demonstra como o racismo também está diretamente

ligado ao ambiente social, seja de escolas localizadas nas periferias, ou estudantes

moradores de comunidades.

A forma como a polícia entra nas comunidades, ignora completamente a

existência de jovens estudantes e trabalhadores que ali moram. A instituição

militarizada vê os moradores de comunidade a serem inimigos, que devem ser

combatidos. Como agentes públicos, há de se cobrar responsabilidade social.

Precisamos refletir sobre um novo modelo de segurança, tanto por pensar na

educação como uma prioridade, inclusive no combate às desigualdades sociais, mas

também para encerrar um ciclo de violência que o Estado insiste em perpetuar e que,

constantemente, faz um jovem negro tombar. Não pode ser naturalizado que uma

escola tenha luto pela morte precoce de estudantes pela violência policial ou do crime.

Precisamos debater sobre a desmilitarização da polícia militar, sobre o investimento

em uma polícia que priorize a inteligência, investigação, não a ostensividade, que



MEIO AMBIENTE

A luta pelo clima é uma responsabilidade que caiu no colo da nossa geração.

A irresponsabilidade com que o capitalismo sempre tratou os espaços da nossa fauna

e flora, em especial no Brasil, a mata atlântica e a floresta amazônica, precisam não

ser apenas denunciadas, mas combatidas em movimento. A pauta ambiental não deve

ficar à disposição dos interesses dos grandes capitalistas e dos interesses

internacionais.

A batalha contra as mudanças climáticas não pode ser desatrelada da luta

anticapitalista, afinal, o modelo econômico causa destruição, poluição e não reflete os

reparos e compensações necessários nem para amenizar. Não nos é suficiente créditos

de carbono, incentivos fiscais ou medidas insuficientes que, na prática, servem mais

para amenizar a imagem das instituições do que para resolver as consequências da

produção desenfreada. É necessário que a luta anticapitalista reflita sobre um novo

modelo de produção, que não mantenha o debate ecológico como marginal.

Os garimpos influenciam diretamente na vida dos estudantes indígenas e a

grilagem também afeta a vida dos estudantes de comunidades. As milícias que

constroem em áreas de proteção ambiental, e como os governos são coniventes com

isso, também evidenciam como é necessário lutar por uma regulação mais séria das

questões ambientais e entrar na pauta das lutas estudantis.

O último governo, de Bolsonaro, bateu recordes de desmatamento, e sua

relação com milícias, madeireiros e garimpeiros, tem relação direta com isso. Os

estudantes foram fundamentais para a derrota deste projeto de extermínio dos nossos

povos originários e da natureza do nosso país; não à toa, lideranças estudantis

chegaram a ser perseguidas por garimpeiros no Norte do Brasil.

As consequências climáticas podem chegar a um ponto irreversível, e os

estudantes do país terão um papel central em anunciar isso, mas também em cobrar e

apresentar um projeto alternativo, que reflita distribuição de renda, e um novo modelo

de produção. Embora tentem vender essa ideia, não existe planeta B, e não podemos

adiar a luta pelo nosso amanhã.

A defesa do meio ambiente deve vir da base, para a conscientização da nossa

geração sobre os verdadeiros culpados da crise climática e também sobre a



importância de defender nosso planeta, pois significa defender nossas vidas. Portanto,

defendemos:

18 A implementação da Educação Ambiental no currículo base.

ESCOLA NÃO É QUARTEL - POR UMA EDUCAÇÃO ANTIFASCISTA

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), considerado a

marca do Governo Bolsonaro na área da educação, foi um programa falho, autoritário

e inconstitucional. Foi lançado em 2019, com o objetivo de ser implantado em 216

escolas até 2023, a resistência pedagógica, estudantil e institucional tornou-se parte do

programa fracassado. Ainda assim, 130 escolas espalhadas pelo Brasil tornaram-se

cívico-militares, melhor dizendo, tornaram-se antidemocráticas e impositivas.

O programa não resolve os problemas da educação, mas demonstra

nitidamente a posição ideológica do ex-presidente da República na tentativa de

militarizar a educação brasileira. O período letivo é o mais importante para as crianças

e adolescentes, sendo este o que faz parte do conhecimento individual, do que somos,

o que queremos, o que gostamos e o que vamos ser.

O espaço escolar deve ser de pluralidade, conhecimento e respeito: diferentes

sonhos, gostos, cortes de cabelo, peso, tons de pele, movimentos e ritmos se

encontram para traçar a escola que queremos. Diferente das escolas cívico-militares,

que impõem regras comportamentais e visual dos militares, colocando em cheque a

individualidade e os diferentes pensamentos críticos que compõem a escola,

sobretudo, a pública.

“Para garantir que nossa bandeira verde e amarela jamais seja vermelha”,

essas foram as palavras do então Ministro da Educação Abraham Weintraub, pouco

tempo depois Weintraub deixara de ser ministro, com um MEC falido de projeto e

com cortes bilionários na rede técnica de ensino. Cinco ministros da Educação

passaram pelo MEC no Governo Bolsonaro e todos tinham como prioridade o

cumprimento da meta de implementação das escolas militares.

A resistência estudantil teve um nível elevado de importância para que o então

Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, eleito em 2022, anunciasse o fim

da diretoria do Ministério da Educação, responsável pelas escolas cívico-militares em

sua primeira semana de mandato. Defendemos portanto:



19. desmonte total das escolas militares e a readequação destas à Rede

Regular, nossas escolas não são quartéis e a nossa liberdade democrática não está à

venda.

A construção de uma Educação Inclusiva para todas as pessoas, que

contemplem a pluralidade da nossa sociedade é fundamental e se dá a partir de dois

principais eixos:

A partir da garantia que o estudante possa exercer seu pleno direito em

acessar a educação, a partir do fortalecimento da Permanência e da Assistência

estudantil, desde a já importante e anteriormente mencionada Merenda Escolar, mas

também ao incentivo à formação continuado do estudante a partir, por isso

defendemos:

20. A implementação da Bolsa Escola.

Para além disso é fundamental a:

21. Constitucionalização do PNAE para que este não esteja constantemente

sob ameaça por ser uma política de Estado.

A permanência nossa enquanto estudante também está associada a nossa

Saúde Mental, sendo fundamental o:

22. Cumprimento da Lei 13395/19 que prevê que as escolas públicas

contem com profissionais da psicologia e serviço social.

O respeito à pluralidade de mais de 40 milhões de estudantes secundaristas e

o combate às opressões é um eixo fundamental para não só o combate ao abandono e

evasão escolar, mas também na construção de uma sociedade livre de machismo,

racismo, LGBT+fobia e capacitismo.

É também fundamental também entender as escolas enquanto território e

como um espaço de combate ao ódio e ao fascismo, recentemente vimos o aumento

de episódios de violência e ameaças estimuladas por grupos de extrema direita nas

Escolas. As salas de aula de forma alguma deve ser um espaço hostil, devendo ser

espaços de segurança à nossa integridade e aos nossos corpos, sendo fundamental o

combate ao assédio dentro das escolas, e que abrigue nossa diversidade e pluralidade.

Sendo assim defendemos:

23. Garantia do direito ao uso do nome social de pessoas transsexuais e

travestis nas escolas



24. O cumprimento da Lei, 10.639/03, que obriga o ensino de História e

Cultura Afrobrasileira e Africana

25. O cumprimento da Lei 4968/19 que garante a distribuição de

absorventes nas escolas públicas para pessoas que menstruam.

26. Instituição da disciplina optativa de Noções Básicas da Lei Maria da

Penha nas escolas estaduais

27. Institucionalização de uma política nacional de fomento aos Grêmios

Estudantis.

28. Garantia da inserção de PCDs nas escolas regulares, com o apoio e

estrutura necessária para assegurar sua acessibilidade e permanência

29. Combate aos Grupos de Ódio “chans” nas redes

30. Inclusão do ensino de Libras, a segunda língua oficial do Brasil, no

currículo base das escolas.


