CÂMARA DOS DEPUTADOS
Comissão de Educação

REQUERIMENTO Nº

Requer a realização de Audiência
Pública para debater sobre o PL
7552/2014 que altera a Lei 9.394,
de 20 de dezembro de 1996(Lei de
Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), para instituir residência
pedagógica para os professores da
educação básica”.

Requeiro a V.Exaª, com fundamento no art. 255 do Regimento interno,
que, ouvido o Plenário, se digne a adotar as providências necessárias à
realização de Reunião de Audiência Pública com a finalidade de debater o PL
7552/2014, para instituir residência pedagógica para os professores da
educação básica.
Para tanto, propomos sejam convidados:
- União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME)
- Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (CONSED)
- Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação(SEB/MEC)
- Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação
(ANFOPE)
- Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)
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JUSTIFICAÇÂO

A iniciativa de implantação de uma residência para os novos e futuros
professores, potencializa uma formação mais conscistente, essencial para
interromper prática dos sistemas de ensino de destinar os professores com
défice de formação para as turmas dos anos iniciais de escolarização,
sabidamente as que mais precisam de professores bem formados.
O projeto têm provocado controvérsias entre especialistas. Se, por um
lado, a medida é positiva por buscar melhorar as condições de estudo do
aluno, por outro, a operacionalidade pode ser um problema.
Refletir acerca da relevância deste tema é a rezão pela qual solicito esta
Audiência Pública, proporcionando um amplo debate sobre o tema, chamando
a atenção para a má formação dos professores brasileiros, comprovada pelos
sucessivos resultados insatisfatórios dos exames de avaliação de ensino.
Considerando o exposto, espero contar com o apoio dos ilustres pares
para a aprovação do presente requerimento.
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