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Aracaju (SE), 11 de fevereiro de 2021 

Ofício nº 0208/2021 

   
 
 
 
 
 
 Senhor Secretário, 
 
 
 

Esta entidade sindical, preocupada com a ausência de discussões sobre o 
chamado “Novo Ensino Médio”, junto à comunidade escolar das Unidades de Ensino Estaduais que oferta 
esta etapa da Educação Básica, realizou no dia 11 de fevereiro, do ano em curso, um encontro virtual com 
professores de Língua Espanhola. No citado encontro, apresentamos aos professores nossas preocupações 
quanto a suspensão da obrigatoriedade da oferta de Língua Espanhola no currículo do Ensino Médio, 
situação que resultará dificuldade de lotação destes profissionais. 
 

A realização do encontro foi resultado do envio, por esta Secretaria, do 
currículo/matriz curricular do Ensino Médio para apreciação do Conselho Estadual de Educação. Este 
documento estar em análise no Conselho, mas entendemos que precisa sair da SEDUC a reivindicação de 
alteração do documento para colocar na Matriz do Ensino Médio o componente curricular Língua 
Espanhola na parte da Formação Geral Básica, parte permanente e obrigatória do currículo.  
 

Durante divulgação deste encontro pelo SINTESE nas redes sociais, 
verificamos que técnicos desta Secretaria entraram no chat do sindicato para defender que a SEDUC não 
tem qualquer interesse em dificultar a vida profissional dos professores de Língua Espanhola. Portanto, 
solicitamos que seja apresentado por Vossa Excelência uma emenda ao Conselho Estadual de Educação 
para o componente curricular Língua Espanhola passe a compor a Formação Geral Básica da Matriz do 
Ensino Médio. 
 

Salientamos, também, que o SINTESE, no ano de 2020, realizou Pré-
Conferências Regionais e a Conferência Estadual de Educação com participação de mais de 2.000(dois mil) 
professores e professoras e construímos uma proposta de organização curricular para o chamado “Novo 
Ensino Médio”. Reafirmamos nossa solicitação de audiência para tratar, entre outras pautas registradas em 
ofícios anteriores, da organização curricular do Ensino Médio para o Sistema de Ensino do Estado de 
Sergipe. 
 

Sem mais no momento e na certeza que seremos atendidos com as nossas 
reivindicações, reafirmamos nosso compromisso na defesa de uma educação pública de qualidade social 
para os atender a todos cidadãos sergipanos. 

 

 
Exmo. Sr. 
Josué Modesto dos Passos Sobrinho 
Secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura – SEDUC 
Aracaju-Sergipe 
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