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As denúncias feitas pela APP-Sindicato con-
tra o novo modelo imposto pelo empresário Re-
nato Feder, secretário da Educação para a Edu-
cação de Jovens e Adultos (EJA) se confirma-
ram. Ao final do primeiro semestre deste ano, 
as informações são de cancelamentos de matrí-
culas, desistências e reprovações em massa de 
estudantes. Com a alegação de tentar resolver o 
problema, a Secretaria da Educação e do Esporte 
(Seed) está agravando ainda mais a situação ao 
impor processos de reclassificação e aproveita-
mento de estudos.

Até o final de 2019, estudantes da EJA tinham 
a opção de se matricular por disciplinas indivi-
duais e frequentar as aulas respeitando seu ritmo 
de aprendizado e disponibilidade de dias e horá-
rios. Mas, a partir deste ano, sem ouvir a comu-
nidade escolar, a Seed acabou com essa prática 
flexível, obrigando o(a) estudante se adaptar a 
oferta de ensino por blocos, cada um com quatro 
disciplinas, semelhante ao ensino regular, onde 
a frequência precisa ser diária.

De acordo com a secretária Educacional da 
APP-Sindicato, professora Taís Mendes, com essa 
mudança, muitos(as) estudantes da modalidade 
não conseguiram se adequar às novas regras e fo-
ram reprovados(as) por falta, pelo sistema. “Nós 
denunciamos que a proposta da Seed causaria 
reprovação das pessoas que não conseguem es-
tudar neste modelo imposto. Fomos ao Ministé-
rio Público, ao Conselho Estadual de Educação, 
e está acontecendo”, disse a dirigente.

De acordo com as orientações divulgadas pe-
la Seed, com a alegação de tentativa de resolver 
o problema das matrículas, as escolas deverão 
aplicar provas de reclassificação para enquadrar 
os(as) estudantes na nova sistemática. Pela pro-
posta do governo, após fazer uma prova com 40 
questões, o(a) estudante que não concluiu a fase 
do Ensino Fundamental da EJA poderá ser ma-
triculado no Ensino Médio da modalidade.  Pelas 

Gestão Feder provoca reprovações 
em massa e esvaziamento da EJA

“A Seed precisa 
garantir a oferta 
do sistema flexível 
e por disciplinas 
individuais, pois 
é o que atende 
a realidade de 
muitas pessoas 
que trabalham 
em turnos 
diferenciados, por 
exemplo, que não 
tem condição de 
ir na escola todos 
os dias, e também 
às pessoas que 
não conseguem 
acompanhar quatro 
disciplinas ao 
mesmo tempo”.

Material é exibido em outdoors 
espalhados por diversos municípios 
e na programação dos principais 
canais de televisão aberta do estado

APP-Sindicato já havia denunciado que mudanças impostas trariam problemas e exige a volta da 
oferta de ensino flexível

A nova campanha publicitária da APP-Sin-
dicato em defesa da escola pública já está cir-
culando por todo o Paraná. Com o nome “Nem 
precisa quebrar a cabeça para fazer uma es-
cola pública de qualidade”, a ação inclui ou-
tdoors espalhados por vários municípios e 
vídeo veiculado durante a programação dos 
principais canais de televisão com abrangên-
cia estadual. O vídeo pode ser assistido nas 
emissoras Band (Maringá e Curitiba), RPC e 
CATVE. As redes Tarobá (Band Cascavel/Lon-
drina) e RIC TV não aceitaram exibir o material.

A ação auxilia o sindicato e profissionais 
da educação a conscientizar a categoria, a co-
munidade escolar e estudantes sobre o avan-
ço dos ataques à escola pública, como o apro-
fundamento de políticas de cortes, terceiriza-
ções e ataques a direitos dos(as) profissionais. 
A campanha faz a defesa e valorização dos(as) 
servidores(as), fortalecimento da escola pú-
blica, aumento do investimento dos recursos 
públicos na educação pública, respeito ao di-
reito de escolha das comunidades escolares e 
autonomia para estudantes.

O presidente da APP-Sindicato, professor 
Silva Hermes Leão, enfatiza que a comunicação 
é importante para dialogar com a sociedade 
das lutas da categoria. “A APP-Sindicato con-
sidera muito importante os espaços e conces-
sões públicas como um espaço de visibilidade 
e expressão dessa comunicação no intuito de 
alcançar a opinião pública e a sociedade para 
que possamos defender os direitos da catego-
ria, mas também dialogar na defesa de uma 
escola pública de qualidade no estado e país”.

Entre os eixos da campanha estão a saú-
de dos(as) trabalhadores(as), a luta contra a 
extinção de cargos e terceirizações de funcio-
nários(as) de escola, a luta pelo aumento de 
investimento na educação pública, com valo-
rização dos(as) servidores(as), manutenção e 
ampliação de direitos, melhoria na estrutura 
das escolas e luta contra a reforma da Previ-
dência estadual, principalmente o aumento 
do desconto para aposentados(as).

Campanha da 
APP-Sindicato em 
defesa da escola 
pública é veiculada 
em todo Paraná

determinações, estudantes com idade inferior a 
18 anos também serão retirados da EJA e matri-
culados no ensino regular.

“Nada disso vai funcionar para atender os es-
tudantes da EJA e oferecer educação com quali-
dade. A Seed precisa garantir a oferta do sistema 
flexível e por disciplinas individuais, pois é o que 
atende a realidade de muitas pessoas que traba-
lham em turnos diferenciados, por exemplo, que 
não tem condição de ir na escola todos os dias, e 
também às pessoas que não conseguem acom-
panhar quatro disciplinas ao mesmo tempo, co-
mo é exigido no sistema por blocos”, disse Taís.

De acordo com a dirigente, que é integrante 
do Conselho Estadual de Educação, a APP-Sin-
dicato está debatendo o tema com o Conselho 
e com a Secretaria da Educação, cobrando a 
revisão das orientações divulgadas e que se-
ja assegurada a modalidade de ensino flexível 
para os(as) estudantes da educação de jovens 
e adultos.
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Estudantes adultos não se adaptam em novo sistema imposto pelo governo


