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Eles são contra mudanças do Governo Federal
na área da educação.
Atos acontecem em 11 campi do Espírito Santo.

Alunos se manifestaram em frente ao campus de Vitória (Foto: André
Araújo/ Arquivo Pessoal )
Alunos de 11 campi do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) protestam nesta
quarta-feira (5), segundo a assessoria de imprensa do Instituto.
Eles protestam contra as mudanças propostas pelo Governo Federal na área da
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educação, em especial a PEC 241, a reforma do Ensino Médio e a exclusão dos
Institutos Federais do “Enem 2015 por Escola” - lista divulgada pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que mostra
as melhores escolas no Enem 2015.
Campis onde houve manifestação:
- Alegre
- Aracruz
- Cachoeiro de Itapemirim
- Colatina
- Ibatiba
- Linhares
- Montanha
- Nova Venécia
- Santa Teresa
- Vila Velha
- Vitória
Vitória
Em Vitória, de acordo com a Guarda Municipal, alunos protestaram em frente à
unidade, que fica na Avenida Vitória. No local, o protesto durou cerca de uma
hora e terminou por volta das 15h. Os manifestantes fechavam os dois sentidos da
avenida por 5 minutos e liberavam em seguida.

Alunos do Ifes de Santa Teresa
fecharam a rodovia
(Foto: Internauta)
Santa Teresa
Em Santa Teresa, no Noroeste do Estado, alunos foram às ruas em manifestação
contra medidas anunciadas pelo Governo Federal, como a PEC 241, que prevê o
congelamento de recursos para a saúde e a educação pelos próximos 20 anos, a
partir de 2018.
Cachoeiro de Itapemirim
Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, os estudantes fizeram uma
paralisação e se reuniram para discutir o tema. De acordo com o estudante
Leandro Rangel Lima, uma nova reunião e uma marcha pela cidade estão
marcadas para a próxima segunda-feira (10).
Ele relacionou a retirada dos Institutos Federais da listagem do Inep à medida
provisória (MP) apresentada pelo Governo Federal sobre a reforma do ensino
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médio.
As mudanças afetam conteúdo e formato das aulas, e também a elaboração dos
vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
"Nós somos as melhores escolas públicas do país. Que interesses há por trás de
retirar os Institutos Federais da listagem? Nós, ao longo dos debates, fomos
percebendo que existe um movimento para desmoralizar a educação pública
nacional, talvez para tentar justificar a urgência da medida provisória, urgência
essa que nós acreditamos não existir. A justificativa da medida provisória não se
sustenta", disse.
Exclusão da lista do Inep
A exclusão das turmas do Ifes da lista divulgada pelo Inep aconteceu, porque, de
acordo com o Inep, apenas as turmas de Ensino Médio regular fazem parte do
público alvo do ENEM por Escola. As turmas do Curso Técnico Integrado (Ensino
Médio Integrado), como as do Ifes, não são consideradas como turmas de ensino
médio regular.
O Inep explicou que o Censo Escolar, a partir de 2015 mudou algumas definições,
entre ela a definição de ensino médio regular.
“Até 2014 o ensino médio integrado era considerado regular, mas a partir de 2015
não mais. Portanto, os Institutos Federais faziam parte do público alvo na edição
de 2014, mas não na de 2015. Destacamos ainda que a mudança é decorrente de
alteração da definição do Censo e não do ENEM por Escola. Esta situação deve se
repetir para todos os Institutos Federais”, explica a nota enviada à imprensa.
Ifes
Em nota, o Ifes informou que tem ciência do protesto e respeita o direito dos
estudantes da manifestarem suas reivindicações.
"A educação, direito de todos, é condição fundamental para o pleno
desenvolvimento de cada brasileiro e para o crescimento do País. O Ifes entende
que são justas as reivindicações que vão ao encontro de uma educação pública
cada vez melhor", dia a nota enviada à imprensa.
Notícias da sua região

Nordeste
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