
Porto Alegre, 10 de janeiro de 2022.

Ofício n.º 01/2022 - BAN

Objeto: Pedido de informações referente a nova organização curricular do Ensino

Fundamental e do Ensino Médio da rede pública estadual de ensino para o ano de 2022.

Exma. Sra. Raquel Teixeira, Secretária de Educação do Estado:

Esta Secretaria publicou, no último dia 30, a Portaria nº 350, que dispõe sobre a nova

organização curricular do Ensino Fundamental e do Ensino Médio da rede pública estadual

de ensino para o ano de 2022.

De acordo com o texto, muitas disciplinas perderam carga horária, e portanto só serão

ministradas em um único ano do Ensino Médio, com um período semanal. É o caso da

Filosofia que consta como componente curricular obrigatório apenas no 1° ano do ensino

médio, com uma aula semanal. Da mesma forma, aparece a Sociologia estando apenas no 2°

ano com uma aula semanal, Educação Física no 1° ano com uma aula semanal e Espanhol

restrito ao 2° ano também com uma aula semanal. As disciplinas de História e Geografia

serão ministradas duas vezes por semana no 1º ano e uma vez por semana nos 2º e 3º anos. Já

as disciplinas de Biologia, Física e Química terão dois períodos semanais, mas apenas nos

dois primeiros anos, não sendo ministradas no 3º ano.

Ocorre que educadores das áreas mencionadas têm externado preocupações diante da

redução destas matérias nas grades curriculares de algumas escolas. Para além de uma

preocupação quantitativa no que tange à carga horária, trata-se de uma preocupação na



formação humanista e saudável dos estudantes, uma vez que tais áreas do conhecimento

formam uma visão crítica da realidade social, bem como a adoção de modos de vida mais

salutares.

Diante da gravidade das informações e buscando evitar prejuízos para a educação

pública, solicitamos à V. Exa, nos termos da LAI, as seguintes informações acerca do

conteúdo acima descrito:

1. Quais os critérios adotados pela Seduc para determinar a redução da carga

horária;

2. Em formato de tabela, toda a carga horária do novo modelo, discriminadas por

disciplinas, em comparação com a carga horária, igualmente discriminada, do

modelo anterior.

Oportunizo-lhe, ainda, manifestação na Comissão de Educação, Cultura, Desporto,

Ciência e Tecnologia desta Casa, a fim de ampliar o debate aqui posto.

Saudações cordiais,

Luciana Genro

Deputada Estadual


