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Prezados Associados,
Neste boletim, incluímos transcrição de carta enviada ao Ministro da Educação, Dr
Aloízio Mercadante, afirmando a necessidade de que a discussão sobre a reforma do
Ensino Médio seja conduzida em atmosfera de debate com a comunidade de
educadores, gestores e pesquisadores da área de Educação e reiterando nossa
disposição de colaborar neste processo de discussão democrática e
qualificada. Informamos também a presença do nosso Representante da Região
Centro-Oeste, Professr Ricardo Gauche, em reunião realizada em 10 de outubro
passado em Brasília entre membros do Conselho Nacional de Educação (CNE), SBPC e
Sociedades Associadas para discussão deste tema. Uma síntese da reunião com
destaque para o documento encaminhado pela ABRAPEC, pode ser encontrado
em http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=84573 e
também
no
endereço http://boletim.sbq.org.br/noticias/n574.php.
Informamos também o calendário do IX ENPEC, que será realizado no hotel Majestic
em Águas de Lyndoia em São Paulo em novembro de 2013. A primeira circular
contendo informações sobre o evento será enviada juntamente com o boletim de
novembro de 2012.
Calendário do IX ENPEC:
Envio dos trabalhos: 01 a 29/04/13.
Finalização da avaliação: 22/07/13.
Divulgação dos resultados da avaliação dos trabalhos: 05/08/13.
Recursos: entre 05 e 09/08/13.
Resultado dos recursos: 02/09/13.
Envio dos textos completos: 14/10/13.
Data do evento: 10/11/13 a 14/11/13.
Saudações,

Isabel Martins
Presidente da ABRAPEC
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Divulgando
EVENTOS
1º ENCONTRO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE QUÍMICA (EEAQ)
Nos dias 24 e 25 de janeiro de 2013, na Universidade de Franca – UNIFRAN.
Maiores informações:
http://eventos.unifran.br/eeaq2013
Enviado por: Prof. Dr. Paulo Sergio Calefi
5 º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE OURO PRETO
De 16 a 18 de maio de 2013, no IFMG – Campus Ouro Preto
Maiores informações:
www.eemop5.ufop.br
Enviado por: Comissão Organizadora.
2nd WCNTSE (World Conference on New Trends in Science Education)
De 02 a 05 de julho de 2013, Cracóvia, Polônia.
Maiores informações:
http://wcntse.up.krakow.pl/ ou Konferencja_wcntse@wp.pl
Enviado por: Isabel Martins
9 º CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN EN LA DIDÁCTICA DE LAS
CIENCIAS
09 a 12 de setembro de 2013, em Girona, Espanha.
Maiores informações:
http://www.congresoenseciencias.com/ES/index.php
Enviado por: Isabel Martins

LIVRO
Acesse o livro pelo link abaixo:
http://teoriasetecnologiasdacomunicacao.org/wp-content/uploads/100anosMcLuhanebook.pdf
Enviado por: Ricardo Gauche
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Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado da Educação
Dr. Aloizio Mercadante
Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Ed. Sede e Anexos
70.047-900 - Brasília / DF
Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2012
Senhor Ministro,
Com referência à notícia publicada na grande imprensa de que o Ministério da Educação
instituiu grupo de trabalho para discutir reformas no currículo do Ensino Médio e encaminhar resolução
acerca da matéria ao Conselho Nacional de Educação até janeiro de 2013, a Associação Brasileira de
Pesquisa em Educação em Ciências - ABRAPEC -, vem a público manifestar-se no sentido de que:
(i)
o debate acerca das motivações e das ações para melhoria da qualidade do ensino
médio deva ser respaldado por diagnósticos, análises e avaliações de propostas e iniciativas inovadoras
que tenham sido objeto de investigação e avaliação responsável e competente, sobretudo acerca das
consequências de iniciativas e reformas anteriores que envolveram redução de carga horária e integração
de disciplinas das Ciências Naturais.
(ii)
a composição dos grupos de trabalho inclua e valorize a participação de professores
da educação básica, de gestores escolares e de especialistas da área de Educação, que há décadas se
dedicam ao estudo, pesquisa e avaliação de modelos e experiências educacionais em pequena e em larga
escala e cujos resultados encontram-se disponíveis em publicações especializadas em nível nacional e
internacional.
(iii)
as propostas a serem encaminhadas reconheçam a necessidade de mudanças
concomitantes no sistema como um todo, principalmente daquelas referentes à melhoria das condições de
trabalho do professor em exercício, da remuneração dos professores e da infraestrutura física das escolas.
(iv)
as discussões sobre uma reforma que pretende uma integração das disciplinas das
Ciências Naturais levem em consideração os desafios nela implicados para a formação, inicial e
continuada, de professores que sejam aptos a realizar sua implementação.
v)
as propostas resultantes das discussões sejam amplamente debatidas de modo a incluir
contribuições dos diferentes setores implicados na questão, aumentando assim sua representatividade.
Tendo em vista a importância, complexidade e repercussão de mudanças de caráter tão
abrangente e radical na estrutura do currículo do Ensino Médio, reiteramos nossa disposição de colaborar
em um processo de discussão democrática e qualificada que reconhece o papel fundamental da educação
no desenvolvimento social do país.

Isabel Martins
Presidente da ABRAPEC
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