AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS

O SAERJ E A ESCOLA PÚBLICA
Nos dia 25 e 26 de abril teremos, uma
vez mais, a aplicação da prova do SAERJ
para os alunos das escolas estaduais. O
que essa prova significa? Ela irá trazer
algum benefício para as escolas e para
os alunos da rede pública? Infelizmente,
NÃO!
MOSTRAREMOS AGORA QUAIS OS
PROBLEMAS DESSA AVALIAÇÃO:
1º- Essa prova não foi elaborada pelo
seu professor. Não é para avaliar seu conhecimento. Na verdade com essa prova o governo tenta mascarar o abandono
da rede pública estadual e o vexame que
foi a colocação do Rio de Janeiro no IDEB
(Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica)
2º- Alunos com formação diferente
fazem a mesma prova. Ex: Alunos que
não tiveram professor de matemática, de
português, de ciências física e biológicas farão a mesma prova daqueles alunos que tiveram essas matérias regularmente.
3º- O governo ameaça não matricular
no PRONATEC (Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) os

alunos que não fizerem o SAERJ. Não
seria isso ilegal? Você sabia que o MEC
não faz nenhum tipo de exigência dessa
natureza? O governo não pode descumprir lei federal e já entramos no Ministério Público fazendo esse questionamento. Mas, é importante lembrar que os cursos do PRONATEC não dão nenhuma
formação realmente técnica. São cursos
bastante superficiais que na verdade
garantem desvio de verba pública para
empresa privada. Se essas verbas fossem
destinadas às escolas públicas estaduais essas teriam condições de fornecer
uma verdadeira formação técnica no nível do CEFET, CEFETQ. Etc.Isso sim seria investimento na educação de nossos
alunos!
4º- Por último, caro aluno,se você
quiser fazer a prova esse é um direito seu
MAS se você não quiser fazê-la esse também é um direito seu! Não permita que
ninguém o ameace! Se isso acontecer
você pode procurar o Conselho da Infância e Juventude assim como O Sindicato
Estadual dos Profissionais da Educação
(SEPE).Tentar convencer é uma coisa,
ameaçar e coagir é outra bem diferente!
ESCOLHER É UM DIREITO DE TODOS!
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