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Aos responsáveis, professores e alunos:
É possível o lúdico ser crítico? Podemos rir daquilo que nos me-
nospreza? Esse Novo Ensino Médio, que é a velha política de mi-
galhas para pobres, nos faz mais tristes, porém firmes, tenta nos 
destruir, mas nos faz mais fortes para lutar pela sua revogação. 
A risada crítica, que é a proposta destes quadrinhos, será a mola 
propulsora para um trabalho pedagógico de mudança feita pelo 
estudante e pelo professor, para o estudante e para o professor.
A classe trabalhadora deverá permanecer unida e ciente aos ata-
ques a ela desferidos.  Desta forma, trabalharemos nossa consci-
ência coletiva a favor da equidade! Que os risos sejam instrumen-
tos críticos de percepção social, que tocam nas feridas, mas que 
expõem todo o absurdo que não deveria mais existir.
O Educartum se apresenta como material pedagógico, que pro-
põe refletirmos sobre o Novo Ensino Médio de maneira críti-
ca. Professores, esse material é de vocês! Usem! Se apropriem! 
Adaptem! Vamos promover uma educação artística-histórico-
crítica-libertadora!
Da: classe trabalhadora Para: classe trabalhadora 
Obs: Queremos saber como foi o uso do nosso gibi na sua sala 
de aula. Marque a gente no nosso Instagram em @coletivoedu-
cartum e também no Instagram do sindicato @sepe_rj.

Equipe:
Cartunistas/ Roteiristas: Diego Marinho (Professor Martim) e João 
Paulo Cabrera (Professora Laura). 
Consultor e articulador pedagógico: Alexandre Diuana de 
Menezes Silva.
Colaboradoras: Ana Sandra Costa Santos, Ligia Mefano e Valéria 
de Moraes Vicente Moreira. 

Agradecemos a toda direção, comissão e GT Contra a Reforma 
do Ensino Médio do Sindicato Estadual dos Profissionais da Edu-
cação (SEPE).



Para acessar a proposta 
pedagógica entre no site 

do SEPE RJ
www.seperj.org.br

ou acesse direto pelo Celular:



A tirinha é de 2020, mas, infelizmente, ainda é atual.
@sociologiailustrada
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o Noo
Educartum
continua.
o novo ensino
médio a gente
espera que
não !
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