
 

 

OFÍCIO Anped-115/2021              Rio de Janeiro, 24 de novembro 2021 

 

 

Para: 

Presidente da Câmara de Deputados Federais  

Ministro da Educação  

 

 

MOÇÃO Nº 18 - MOÇÃO DE APOIO AO PL N. 3.079/2021 E AO PDL N. 611/2021 QUE 

TRATAM DA SUSPENSÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI N. 13.415/2017 

 

Os filiados à ANPEd reunidos virtualmente em Assembleia Ordinária realizada no âmbito da 40ª 

Reunião Nacional manifestam seu apoio ao PL N. 3.079/2021 e ao PDL N. 611/2021 que tratam da 

suspensão da implementação da Lei N. 13.415/2017. 

Os PL 3.079/2021 (PL) e o PDL 611/2021 (PDL) tratam da suspensão da implementação da Lei n. 

13.415/2017 (reforma do ensino médio) prevista para o ano letivo de 2022. As justificativas presentes 

no PL e no PDL explicitam preocupações com a situação das escolas brasileiras que, após um longo 

período sem aulas devido à pandemia da COVID-19, não tiveram assegurada a necessária participação 

e envolvimento nas decisões sobre os currículos do “Novo Ensino Médio”. Observa-se, no presente 

momento, um cenário de completa desinformação acerca das profundas mudanças trazidas pela 

reforma, seja por parte dos/das profissionais da educação, seja por parte dos/das estudantes.  

Ante ao exposto, nós, participantes da 40a Reunião Nacional  da Anped, reunidos no período de 17 a 

22 de outubro de 2021 de forma virtual, em razão da pandemia da COVID-19, comprometidos com a 

educação pública, estatal, laica, gratuita, inclusiva, democrática e de qualidade socialmente 

referenciada para todos e para todas, APOIAMOS veementemente o conteúdo dos referidos PL e PDL 

e conclamamos os/as senhores/as Deputados/as à aprovação dos mesmos com vistas a garantir o pleno 

direito ao debate e conhecimento acerca das propostas elaboradas pelas Secretarias de Estado da 

Educação e Conselhos Estaduais de Educação de todas as unidades da federação, sob pena de, em se 

mantendo o calendário de implementação, ocorrer uma situação absolutamente desastrosa que 

implicará negativamente no direito à educação, na qualidade socialmente referenciada de ensino, na 

formação da juventude brasileira, na organização do trabalho docente e na gestão escolar. 

 

Belém, 21 de outubro de 2021. 



 

 

 

 

 

 

Geovana Mendonça Lunardi Mendes 

Presidenta da ANPED 

 

 


