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Resumo

O texto que segue foi construído a partir de uma análise crítica de um dos elementos do Programa
Alagoano de Ensino Integral – pALei , o chamado Projeto Integrador, e sua funcionalidade enquanto
ferramenta de iniciação científica em turmas do Ensino Médio ( primeiros e segundos anos ). Para
tanto a experiência a ser analisada e conceituada parte da Escola Estadual Professora Edleuza
Oliveira da Silva, classificada como Escola de Referência e situada no município de São Miguel dos
Campos no Estado de Alagoas e que no primeiro semestre do ano letivo de 2018 trabalhou com a
temática: “Revisitando os clássicos da literatura brasileira”.

PALAVRAS-CHAVE: Integrador – Científica – pALei - Pesquisa

ABSTRACT:

The text that follows was constructed from a critical analysis of one of the elements of the Alagoan
Program of Integral Education - pALei, the so-called Integrator Project, and its functionality as a tool for
scientific initiation in high school classes (first and second years). To this end, the experience to be
analyzed and conceptualized is part of the State School Professor Edleuza Oliveira da Silva, classified
as a School of Reference and located in the municipality of São Miguel dos Campos in the State of
Alagoas and that in the first semester of the academic year of 2018 worked with the thematic:
"Revisiting the classics of Brazilian literature".
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Introdução

Assegurar a permanência dos estudantes brasileiros com idade entre 15 e 17 anos, é um desafio
constante, levando em consideração que 1,5 milhão desses jovens encontram-se atualmente fora da
escola. Tendo em vista essa triste realidade da educação brasileira, em relação aos estudantes do
Ensino Médio, o país conta com a promoção da Educação Integral, assegurada na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/96), que introduziu a perspectiva de ampliação do
tempo escolar diário nos artigos 34 e 87, sendo mais detalhada no Plano Nacional de Educação (PNE
– Lei nº 13.005), que traz um direcionamento importante nesse sentido ao fomentar a Educação
Integral. Ela prevê que a oferta de Educação em tempo integral alcance, no mínimo, 50% das escolas
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da Educação Básica, até 2024, visando,
assim, superar as fragilidades nesta área educacional, dá uma ressignificação ao ensino-
aprendizagem, e, assim, melhorar os índices educacionais, além de promover o protagonismo juvenil,
pois

O acesso ao conhecimento, às relações sociais, às experiências culturais
diversas podem contribuir assim como suporte no desenvolvimento singular do
aluno como sujeito sociocultural, e no aprimoramento de sua vida social.
(DAYRELL,2001).

Porém, é preciso ressaltar que somente faz sentido pensar na ampliação da jornada escolar se a
concepção de educação integral representar uma ampliação de oportunidades que promovam
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situações de aprendizagens significativas e emancipatórias.

Em Alagoas, a partir de 2015, a oferta da Educação Integral foi implantada por meio do Programa
Alagoano de Ensino Integral - pALei, juntamente com a proposta de mudança do currículo no Ensino
Médio, tendo por base um olhar diferenciado para o educando, objetivando principalmente valorizar o
aspecto humano, além de investir em um trabalho interdisciplinar a partir da estruturação de
ambientes por área do conhecimento, fazendo com que a dinâmica e o processo de
ensino-aprendizagem passem a ser construídos entre a turma e o professor, tendo sempre o olhar
direcionado tanto para o mercado como para a formação acadêmica, alinhando o currículo tradicional
a atividades complementares que estimulem o protagonismo juvenil.

É a partir de um dos elementos do pALei, o Projeto Integrador, que este artigo está sendo
desenvolvido, tomando como lócus de investigação, a Escola Estadual Professora Edleuza Oliveira da
Silva, a fim de discutir a linha de trabalho dos professores, sob a orientação da coordenação
pedagógica, junto aos alunos da 1ª e 2ª série do Ensino Médio, que traçaram uma linha de iniciação
científica nas aulas de Projetos Integradores, tomando como base obras de autores alagoanos. Será
relatado que os mesmos se apropriaram do objeto de pesquisa e a partir daí, desenvolveram seus
projetos de pesquisa, nos dando a certeza de que é possível e preciso trabalhar a pesquisa científica
no Ensino Médio nas diversas áreas dos componentes curriculares e que a ampliação da jornada
escolar possibilita esse trabalho. E, assim, transformando a Escola em um espaço significativo e de
transformação para os nossos educandos.

O texto que segue está organizado em três subtemas, a saber: o Programa Alagoano de Ensino
Integral – pALei – caracterização e especificidades; A reorganização do currículo e um maior
protagonismo dos estudantes e Projeto Integrador e o trabalho de iniciação científica – a experiência
da Escola Estadual Professora Edleuza Oliveira da Silva.

O Programa Alagoano de Ensino Integral – pALei : caracterização e especificidades

A Constituição Federal de 1988 no artigo 205 afirma que a educação é um direito capaz de conduzir
ao pleno desenvolvimento da pessoa. Quando se refere ao termo pleno desenvolvimento implica uma
educação no âmbito da sua integralidade, ou seja, a educação caracterizada pela formação humana
do indivíduo na sua totalidade, a qual abrange as seguintes dimensões: sociais, emocionais,
simbólica, física e intelectual. Tonet (2012) assim define:

Propor-se a formar hoje, o homem integral sem apontar claramente, a
supressão das condições materiais que impedem essa formação é o mesmo
que querer construir uma casa sem os alicerces. A formação integral do
indivíduo supõe o acesso à riqueza material e espiritual necessário à plena
realização dele. E supõe este acesso de uma forma ativa e não meramente
passiva. E mesmo este acesso, numa forma adequada as necessidades
humanas e não às necessidades de reprodução do capital. (TONET, 2012,
p.55).

Ao longo de décadas, o Ensino Médio, que legalmente é considerado a última etapa da Educação
Básica, tem sido visto por alguns pesquisadores como o mais problemático, ele chega a ser citado
como “o nó da relação social implícita no ensino escolar nacional” (CURRY, 1991).

Historicamente, foram várias tentativas de reestruturação e consolidação através de medidas e
reformas que não obtiveram o êxito desejado, e o ensino integral, em vários estados do país, inclusive
em Alagoas, foi relegado a segundo plano.
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Conhecida por apresentar baixos índices educacionais, além de dificuldades nítidas no processo de
ensino aprendizagem dos educandos, Alagoas, a partir de 2015, desponta para a implantação de uma
política pública que, dentre tantos objetivos, ressaltara a mudança do citado estado no cenário
brasileiro educacional, resgatando a dignidade do aprender e transformando vidas de milhares de
estudantes, dentre eles a categoria juventude[1], tão desprovida de programas que tenham como
proposta atender as necessidades e realidade de tal grupo. A juventude é uma categoria socialmente
produzida e leva-se em conta que as representações sobre ela, os sentidos que se atribuem a esta
fase da vida, a posição social dos jovens e o tratamento que lhes é dado pela sociedade ganham
contornos particulares em contextos históricos, culturais e sociais distintos. Pais (1990) afirma que

Com efeito, a juventude começa por ser uma categoria socialmente
manipulada e manipulável e, como refere Bourdieu, o facto de se falar dos
jovens como uma unidade social, um grupo dotado de interesses comuns e de
se referirem esses interesses a uma faixa de idades constitui, já de si, uma
evidente manipulação ( PAIS,1990, p.140).

Objetivando mudar a triste realidade que há décadas vem se arrastando e trazendo consequências
extremamente negativas, buscando atender a realidade dessa categoria destacada no texto é que o
então governador do estado de Alagoas José Renan Vasconcelos Calheiros Filho em 22 de abril de
2015 através do Decreto Nº 40.207, instituiu o Programa Alagoano de Ensino Integral.

Surge a partir das necessidades específicas das instituições de ensino médio
da rede estadual alagoana e do desejo da equipe gestora[2] de redesenhar o
currículo de uma das etapas de ensino que até então não havia tido um olhar
que contemplassem a realidade, os sonhos e o futuro dos jovens inseridos no
contexto escolar. (SILVA, ROCHA e NASCIMENTO, 2016).

O objetivo geral do programa é assegurar o desenvolvimento integral dos estudantes do ensino
médio, considerando suas diferentes necessidades e promovendo a formação de sujeitos capazes de
se inserir de forma crítica e autônoma na sociedade. Além do mencionado, existem as especificidades
que merecem ser elencadas:

1. Elevar a qualidade de ensino;
2. Formar indivíduos autônomos, solidários e competentes;
3. Preparar o jovem para o exercício da cidadania, para o mundo do trabalho e vida acadêmica.

Quando se refere a esfera do trabalho não se pode perder de vista a relação do jovem
com sua condição econômica, que na grande maioria nas escolas públicas, está
associada a situação de pobreza, portanto um dos maiores desafios é aliar a
necessidade própria de sobrevivência com o chamado projeto de vida.

Para jovens de classes populares, as responsabilidades da “vida adulta”,
especialmente a “pressão” para a entrada no mercado de trabalho, ou ainda, a
experiência da gravidez a maternidade ou a paternidade, chegam enquanto ainda
estão experimentando um tipo determinado de vivência do tempo de juventude
(CARRANO e FALCÃO, 2011).

1. Intensificar as oportunidades de socialização da instituição, garantindo à comunidade escolar a
interação com diversos grupos e valorizando a diversidade, enfatizada nos discursos de Dayrell
(2007):
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A sociedade é uma dimensão central na vida juvenil que a escola não pode
esquecer. Nas interações com os amigos, os jovens “trocam ideias”, produzem
valores, hierarquizam relações e recriam os tempos e espaços escolares.
Nessas interações, os jovens elegem os “amigos do peito”, circulam entre
turmas e “galeras”, sem um tempo predefinido, no lazer ou no uso do tempo
livre. Na escola, ela está presente também nas brechas da rotina escolar em
que os jovens criam e recriam os tempos e os espaços expressando aspectos
das culturas juvenis (DAYRELL, 2007, p. 1111).

1. Promover a participação das famílias e dos vários segmentos da sociedade civil no processo
educativo dos estudantes, fortalecendo a relação entre escolas e comunidades nos diferentes
territórios.

2. Proporcionar ao estudante acesso e alternativas de ação nos campos social, cultural, esportivo
e de informação.

A partir de então, pressupõe que no contexto de educação integral, a instituição escolar

torna-se responsável em organizar tempos, espaços e recursos educativos capazes de promover o
pleno desenvolvimento integral dos seus estudantes. Evocamos a compreensão de espaços, tempos
e de juventudes afastando-nos de enquadramentos conceituais unitários, compactos e seguros para
dar vazão a paisagens culturais e identidades multifacetadas, como é o caso dos jovens, seus tempos
e seus espaços ( PEREIRA, S. A; GARBINI, E. M; BASSO, R.)

A reorganização do currículo e um maior protagonismo dos estudantes

Uma das maiores inquietações no âmbito da educação tem sido a própria escola, desde o seu espaço
físico até a aula que tem sido ministrada, infelizmente, em muitos casos, a escola não tem atraído,
pelo contrário, tem afastado, principalmente por em pleno século XXI, diante de uma sociedade
contemporânea ainda prevalecer aspectos restritos a sociedade antiga. Dayrell (2007) chega a afirmar
que

A educação da juventude, a sua relação com a escola, tem sido alvo de
debates que tendem a cair numa visão apocalítica sobre o fracasso da
instituição escolar, com professores, alunos e suas famílias culpando-se
mutuamente. Para a escola e seus profissionais, o problema situa-se na
juventude, no seu pretenso individualismo de caráter hedonista e
irresponsável, dentre outros adjetivos, que estaria gerando um desinteresse
pela educação escolar. Para os jovens, a escola se mostra distante de seus
interesses, reduzida a um cotidiano enfadonho, com professores que pouco
acrescentam à sua formação, tornando-se cada vez mais uma “obrigação”
necessária, tendo em vista a necessidade dos diplomas. Parece que
assistimos a crise da escola na sua relação com a juventude, com professores
e jovens se perguntando a que ela se propõe”. (DAYRELL, 2007, p. 1106).

De forma bem abrangente, a escola tem sido literalmente enfadonha, ao mesmo tempo em que
educadores tem se sentido desafiados a reconstruir, repensar os espaços educativos objetivando
responder aos desafios que a juventude nos coloca (DAYRELL,2007).

Partindo desse pressuposto e objetivando de forma ampla o combate a visão apocalíptica do espaço
escolar contemporâneo é que entra em cena um dos elementos que, na sua reestruturação, pode
agregar ao contexto trazendo consequências positivas para os envolvidos no processo, estamos
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fazendo referência ao currículo e a necessidade de seu redesenho tendo em vista a realidade social
já outrora descrita.

A educação vivenciou décadas de um currículo engessado, voltado para atender uma educação
tipicamente bancária na perspectiva freiriana e sendo assim, a instituição escolar passa a ser um
lugar onde o mundo é tratado como objeto e não como ambiente, lugar de vivência (CHARLOT,
2013). Daí a necessidade extrema do processo de ressignificação do currículo. Acerca dessa
discussão, Arroyo enfatiza que:

O foco mais próximo é no currículo. Por quê Na construção espacial do
sistema escolar, o currículo é o núcleo e o espaço central mais estruturante da
função da escola. Por causa disso, é o território mais cercado, mais
normatizado. Mas também o mais politizado, inovado, ressignificado (
ARROYO, 2013, p. 13 )

Ao longo de décadas, a organização curricular do ensino médio se caracterizou pela fragmentação do
conhecimento em disciplinas isoladas e hierarquizadas, trazendo como consequência a valorização
de algumas áreas específicas em detrimento de outras, o que consequentemente deixaria o ato de
aprender menos prazeroso, oportunizando a memorização de conceitos ou o treinamento pela
repetição.

As escolas públicas, em sua maioria, são pouco atraentes, não estimulam a
imaginação criadora e oferecem pouco espaço para novas experiências,
sociabilidades, solidariedades, debates públicos, atividades culturais e
informativas ou passeios que ampliem os territórios de conhecimento
(CARRANO, 2010, p. 145)

Com o passar do tempo, a partir das novas exigências da sociedade contemporânea, o que antes era
desenvolvido passou a não mais atender à realidade posta e nesse conjunto surge o desafio de
pensar qual a organização curricular favoreceria, na atualidade, e atribuíra significado e sentido pleno
às experiências e vivências compartilhadas e adquiridas no espaço escolar.

Partindo desse pressuposto e diante da realidade já descrita, nos deparamos com as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio[3] (Parecer CNE/CEB 05/2011 e Resolução CNE / CEB
02/2002), que elegem as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como base da
proposta para a reorganização do currículo do ensino médio.

A integração entre as dimensões do trabalho, ciência, tecnologia e cultura na
perspectiva do trabalho como princípio educativo tem por fim propiciar a
compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos
sociais e produtivos, devendo orientar a definição de toda proposição
curricular, constituindo-se no fundamento da seleção dos
conhecimentos, disciplinas, metodologias, estratégias, tempos, espaços,
arranjos curriculares e alternativos e formas de avaliação ( BRASIL, 2011,
p.20. Grifos dos autores).

O programa alagoano de ensino integral, enquanto política pública de estado[4], é lançado dentro de
uma nova perspectiva onde o eixo estruturante da proposta pedagógica para promover um ensino
integral de excelência é a reorganização do currículo em torno de uma matriz curricular que permitirá
um maior protagonismo.
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Projeto Integrador e o trabalho de iniciação científica: a experiência da Escola Estadual
Professora Edleuza Oliveira da Silva

Um dos grandes desafios no Ensino Médio tem sido a proposta de trabalho de pesquisa voltado para
a produção científica, e tal fato não pode ser apenas ignorado até porque nossos docentes são
carentes na área em questão, não foram instigados na sua formação inicial. Perrenoud chega a
afirmar que

Isso se complica ainda mais pelo fato de que vários cursos de formação inicial
estão baseados mais em uma visão prescritiva da profissão do que em uma
análise prescritiva de sua realidade. Naturalmente, nada nos obriga a adaptar
a formação inicial à realidade atual de uma profissão. A formação não tem
nenhum motivo para abordar apenas a reprodução, pois deve antecipar as
transformações. Logo, para fazer as práticas evoluírem, é importante
descrever as condições e as limitações do trabalho real dos professores. Essa
é a base de toda estratégia de inovação (PERRENOUD,2008, p. 17 ).

Partindo desse pressuposto, adentramos na prática docente que passa pela etapa de reconstrução
objetivando atender às novas demandas. Referente a prática docente, Tardiff explicita que:

Mas a prática docente não é apenas um objeto de saber das ciências da
educação, ela é também uma atividade que mobiliza diversos saberes que
podem ser chamados de pedagógicos. Os saberes pedagógicos
apresentam-se como doutrinas ou concepções provenientes de reflexões
sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, reflexões racionais e
normativas que conduzem a sistemas mais ou menos coerentes de
representação e de orientação da atividade educativa [...] ( TARDIF, 2014, P.
37 ).

É dentro desse contexto de realidade e necessidade a partir de um redesenho curricular, que o
programa alagoano de ensino integral apresentou a proposta inovadora dos chamados Projetos
Integradores (PI) que deve contribuir para o desenvolvimento de aprendizagens essenciais à
formação integral dos sujeitos e suas capacidades que englobem uma formação geral e profissional.

Os Projetos Integradores são projetos de cunho científico, cultural ou social, relacionados com o
contexto social mais próximo dos estudantes e devem estimular a investigação de um tema e
possíveis soluções para problemáticas identificadas durante a investigação. Sua culminância deve
resultar em um produto ou evento a ser apresentado para toda a escola.

De forma dinâmica e sistematizada, a Escola Estadual Professora Edleuza Oliveira da Silva,
instituição de ensino integral, situada na cidade de São Miguel dos Campos, estado de Alagoas,
distante cerca de 60 Km da Capital, desenvolveu no primeiro semestre do ano letivo de 2018, nos
chamados Projetos Integradores a temática: Revisitando os clássicos da literatura brasileira. O
trabalho foi iniciado com a apresentação dos autores para os alunos, além da realização de pesquisas
bibliográficas e sobre suas obras publicadas.

Em seguida realizou-se a escolha da obra que cada turma iria trabalhar no decorrer do projeto e a
partir daí, foi feito a leitura e estudo mais aprofundado da obra escolhida, resultando no estudo de
caso sobre determinado capítulo ou fato da obra que chamou a atenção dos discentes. Essa atividade
proporcionou um procedimento investigativo que gerou pré-projeto, apresentação para banca
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avaliadora, reescrita e apresentações artísticas e culturais. Para melhor entendimento, faz-se
necessário explicitar a organização e desenvolvimento de tal ação. Ver tabela 1.

TURMA AUTOR
TRABALHADO

OBJETO DE
PESQUISA

1º A/ Ensino Médio
Integral Monteiro Lobato Jeca Tatu e suas faces.

1º B / Ensino Médio
Integral Jorge Amado

As diversas Tietas
evidenciadas na obra
“Tieta do Agreste”.

1º C / Ensino Médio
Integral Machado de Assis

- A Cartomante;

- A mão e a luva;

- Desencantos.
1º D / Ensino Médio
Integral Graciliano Ramos - Vidas Secas.

2º A / Ensino Médio
Integral Ariano Suassuna

- Uma análise sobre a
corrupção presente nas
personagens bispo e
padre na obra Auto da
Compadecida.

- O humor na literatura :
uma análise da
personagem Chicó Auto
da Compadecida.

- Adultério presente na
obra Auto da
Compadecida.

2º B / Ensino Médio
Integral Vinícius de Moraes - Poemas e canções.

Tabela 1. Distribuição de autores para o estudo sistematizado das obras nas turmas de Ensino
Integral

Importante ressaltar que os docentes envolvidos nos Projetos Integradores não são,
necessariamente, professores de Língua Portuguesa, mas trabalham com os outros componentes
curriculares, e tal fato não os impediram de desenvolver com excelência os trabalhos de cunho
científico.

A Escola Estadual Professora Edleuza Oliveira da Silva, busca proporcionar aos estudantes,
oportunizado pelo referido programa no qual está inserida ( pALei ), em especial no elemento
associado diretamente a aquisição do empoderamento da pesquisa científica, denominado de Projeto
Integrador, momentos de inquietações, investigações, reflexões, espaços dialógicos, interativos, de
descobertas, ambientes de debates, da busca pela pesquisa como fonte de conhecimento
diferenciada e necessária para o crescimento individual e coletivo.

Considerações Finais
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Considerando a pesquisa científica uma importante ferramenta para o desenvolvimento crítico dos
nossos jovens, tornando-os, assim, cada vez mais capazes de pensar, propor soluções para
problemas existentes no cotidiano, pois a contemporaneidade exige indivíduos com habilidades e
comportamentos diferentes das obtidas em épocas passadas; a escola deve buscar constantemente
inseri-los na iniciação científica desde a Educação Básica, preparando-os para serem alunos
pesquisadores já ao término do Ensino Médio.

Não se pode esperar que o educando ingresse em uma graduação para poder ter acesso ao universo
da pesquisa, pois além de chegarem a Universidade despreparados, deixam de adquirir
conhecimentos que fazem parte da etapa de ensino. Conhecimentos que, na maioria das vezes, são
“sufocados” pela necessidade de decorar textos e fórmulas para o vestibular na última etapa da
Educação Básica.

Em relação à importância da pesquisa para a formação dos alunos, Ferreira relata:

O aluno que vive a experiência de aprender ciência fazendo ciência se vê
também diante do desafio de vencer dificuldades que são, simultaneamente,
individuais e coletivas. A ciência não é uma atividade simplesmente mental,
ela exige de cada um de nós um aprendizado que não se limita ao intelecto:
há necessidade de conhecimentos técnicos, de habilidades muitas vezes
manuais que não podem ser desenvolvidas sem a destreza e o engenho
daqueles que sabem fazer, organizar, descrever e relacionar informações
sobre um processo, um procedimento ou um objeto. (FERREIRA, 2010. p. 29).

Desta forma, o trabalho desenvolvido pelos professores de Projetos Integradores, na Escola Estadual
Professora Edleuza Oliveira da Silva, com alunos das primeiras séries do Ensino Médio, possibilitou o
desenvolvimento do conhecimento científico dos educandos que participaram dos processos de
pesquisa, investigação e produção de seus projetos científicos, certificando-nos que é possível trazer
a pesquisa científica para as salas da Educação Básica das escolas brasileiras. Pois “A iniciação
científica no ensino médio antecipa o contato do jovem com a produção científica que até a pouco
estava vinculada ao ensino superior e ao mundo profissional especializado.” (Ferreira, 2010, p. 29 .)

Pode-se também constatar que o trabalho com estudo de caso, investigação e pesquisa, nas diversas
áreas da educação, possibilita ao jovem um novo olhar para a realidade em que ele está inserido,
tornando-se capaz de fazer uma melhor leitura de mundo e, consequentemente, lidar com situações
cotidianas. A partir do momento em que o mesmo consegue fazer essa relação do que está
estudando com o que ele vive no dia-a-dia, é possível ter maior garantia da sua permanência na
Escola, grande desafio atual para as Instituições Escolares no Brasil, principalmente a garantia da
permanência do aluno de Ensino Médio, por estar trabalhando questões pertinentes a sua realidade.

A experiência ainda nos faz refletir sobre a importância de intensificar a pesquisa científica em todas
as áreas da educação, levando-se em consideração que o projeto de pesquisa na Escola foi realizado
na área de Linguagens e envolveu professores de outras áreas, mas que se dispuseram a trabalhar
nessa área específica. Ouvir os relatos de docentes e discentes sobre o desenvolvimento do seu
trabalho e, ao mesmo tempo, o seu desenvolvimento profissional e pessoal, constatou a relevância do
projeto de pesquisa realizado.

[1] A juventude é uma categoria socialmente produzida e leva-se em conta que as representações
sobre ela, os sentidos que se atribuem a esta fase da vida, a posição social dos jovens e o tratamento
que lhes é dado pela sociedade ganham contornos particulares em contextos históricos, culturais e
sociais distintos.
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[2] José Luciano Barbosa da Silva, Engenheiro Civil com Mestrado em Economia pela Universidade
Columbia, nos Estados Unidos, foi prefeito do município alagoano de Arapiraca, o segundo maior do
Estado. Na época da implantação do programa era vice-governador do estado e Secretário de Estado
de Educação.

Laura Cristiane de Souza, licenciada em Química pela Universidade Federal de Alagoas, Mestrado e
Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Química e Biotecnologia da mesma universidade.
Na época ocupava a pasta de Secretária Executiva de Educação, atualmente é a Secretária de
Estado de Educação.
[3] O texto das DCNEM nos indica, ainda, que não se trata de organizar atividades ora referentes ao
trabalho, ora à ciência, ora à tecnologia, ora à cultura. O que elas propõem é que toda atividade
curricular do ensino médio se organize a partir de um eixo comum – trabalho, ciência, tecnologia e
cultura e que se integre a totalidade dos componentes curriculares.
[4] Projeto de Lei publicado em Diário Oficial no dia 26 de março de 2018.
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