
Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI)

Trabalhadores em educação de Rondônia expõem sobrecarga de trabalho

Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI)

Rondônia é um dos Estados que aderiu ao Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em

Tempo Integral (EMTI), criado pelo Ministério da Educação (MEC). Este programa tem o objetivo

de apoiar os sistemas de ensino público dos estados a oferecer a ampliação da jornada escolar e a

formação integral e integrada do estudante. Entretanto, essa implantação tem gerado uma série de

problemas aos trabalhadores e trabalhadoras em educação, assim como para a comunidade escolar

como um todo. 

O referido  programa foi  implantado  de  forma  impositiva  sem o  envolvimento  da  comunidade

escolar e principalmente sem formação para os docentes, gerando grandes transtornos.

Diante disso, o SINTERO, como representante da categoria, atendendo solicitação dos profissionais

envolvidos das Escolas Brasília, Lydia Johnson de Macedo e 04 de Janeiro, realizou reunião onde

elencou-se as principais demandas. Segue pontos abaixo:

1. Carga  horária  excessiva,  tendo  em vista  a  importância  da  integração  entre  as  áreas  de

conhecimento  da  base  comum  e  da  base  diversificada,  que  requer  maior  tempo  de

planejamento para interação entre os professores, conforme LC 958/2017 Art 13, parágrafo

 primeiro.

2. Necessidade de jornada de trabalho em docência, equivalente a 20 horas semanais; 

3. Devem ser sanadas com formação continuada dentro da carga horária, Formação e oficinas

pedagógicas;

4. Material de trilhas e eletivas são produzidas pelo/a professor/a, o que também requer mais

tempo para o planejamento. Além disso, os educadores responsáveis por esta metodologia

não têm formação na área. 

5. Projeto de Vida, necessita de formação continuada;



6. Profissionais em educação enfrentam grandes dificuldades para trabalharem as quatro áreas

de conhecimento;

7. Responsabilidade do Revisa Mais ENEM com os primeiros e segundos anos, e plataforma

AGORA VAI, com os terceiros anos, sem condições de estruturas físicas, laboratoriais e

falta de internet;

8. Lotação em vários componentes curriculares, mesmo não tendo formação específica; 

9. Necessidade de carga horaria maior,  para coordenação aos professores coordenadores de

área;

10. Problemas  estruturais  das  escolas,  que  incluem  falta  de  acessibilidade,  banheiros

insuficientes, ausência de laboratórios, entre outros;

11. Falta de profissionais na área de limpeza, merenda escolar;

12.  Carência  de  equipe  multidisciplinar  de  educação  inclusiva,  além  de  total  falta  de

humanização nos espaços para receber alunos autistas;

13. Mesmo com tantas atribuições e desenvolvendo um trabalho diferenciado, a categoria não é

contemplada com políticas de valorização, o que tem colaborado para um desgaste físico e

mental coletivo, sendo necessário investimento do Estado ampliando a gratificação para os

profissionais desta modalidade;

14. É importante pontuar que o novo Ensino Médio retirou disciplinas que faziam parte da base

comum curricular. Em contrapartida, o ENEM - considerado a principal porta de entrada

para as Universidades, continua cobrando a grade curricular anterior, fato que causa prejuízo

aos estudantes da rede pública que estão em desvantagem em relação aos estudantes da rede

privada;

15. Padronização das escolas que ofertam a referida modalidade;



16. Que as escolas sejam preparadas com salas temáticas equipadas;

17. A  Implantação  do  programa  foi  feita  sem  que  houvesse  diálogo  e  aprovação  dos

profissionais da Educação e da comunidade escolar como um todo. Diante disso, muitos pais

procuram as escolas para cobrar o que foi prometido, tendo em vista que o modelo de escola

em tempo integral  ofertado não corresponde ao  prometido  e  apresentado a  comunidade

escolar.


