
Professor(a):__________________________________

  Agentes do projeto e suas ações

Praticar o pensamento crítico;
Compreender textos de diferentes
gêneros e em diferentes
linguagens;
Promover o lazer cultural distinto de
formas de lazer alienante ;
Empreender politicamente em
mudanças sociais ;
Se reconhecer como protagonista
dos processos de mudança na
escola e na sociedade;
Refletir sobre as instituições sociais;
Opinar sobre as mudanças,
percebendo sua voz como
necessária.

PROFESSOR: Explicar
aspectos da Reforma,
aplicar a atividade,
fazendo adaptações que
julgar necessário, tirar
dúvidas, realizar ações
complementares que
considere interessante,
como um debate.

Projeto Pedagógico Transversal
Justificativa | Com o impacto que a implementação do Novo Ensino
Médio” teve na vida dos adolescentes, jovens e adultos, precisamos de
uma reflexão crítica a respeito do assunto.

A partir do caderno de
quadrinhos contra a
Reforma do Ensino Médio,
que pode ser lido em grupo
pelos alunos, juntamente com
o professor,  entregar a
atividade (anexo 1) para a
produção do aluno, com o
auxílio do professor. Pode ser
realizada, também, uma roda
de debates sobre a Reforma. 
.

Auto avaliação individual
 e coletiva.

Grupo de Trabalho Contra a Reforma do  Ensino Médio
Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro

Data:____/____/______

Unidade Escolar: ______________________________

Objetivo Avaliação

Desenvolvimento 
Metodológico.

SEPE RJ (Sindicato Estadual
dos Profissionais da
Educação):): elaborar
quadrinhos e imprimir modelo
para os professores.

.UNIDADE ESCOLAR:
Cópias para os
estudantes.

.

ALUNOS: Ler os
quadrinhos, tirar dúvidas,
participar das atividades
pedagógicas propostas,
opinando conforme sua
visão de mundo e com
base no conhecimento
adquirido. 

. www.seperj.org.br |  @sepe_rj 



Aluno(a):_________________________________________________

Unidade Escolar:__________________________________________

Ano Escolar:________  | Turma: ________ | Data: ___/____/_______

a)     Quais os quadrinhos que, na sua opinião, é o mais divertido e engraçado?
Escolha no máximo 3.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

b)    Qual o quadrinho que mais considera importante para entender a reforma do
ensino médio? Explique sua resposta. 
________________________________________________________________

c)     O SEPE, que produziu os quadrinhos, é contra ou a favor da Reforma? Justifique
sua resposta mencionando um ou mais quadrinhos. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

d)    Qual a sua opinião política sobre a Reforma? (É contra, a favor, acha que tem
aspectos positivos e negativos, acha que em nada muda sua vida, ...)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

.

Grupo de Trabalho Contra a Reforma do  Ensino Médio
Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro

 www.seperj.org.br |  @sepe_rj 

ANEXO I

1 |  Responda as perguntas com base no caderno de
quadrinhos sobre a Reforma do Ensino Médio.

 

2 | Desenvolva um
quadrinho ou uma
charge com o
tema Reforma do
Ensino Médio. 


