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ATIVIDADE CADERNO 1 

Reflexão sobre os desafios do Ensino Médio. 

Apesar da evolução histórica do Ensino Médio no Brasil, muitos desafios 

históricos ainda permanecem. Vale destacar que não é possível falar dos desafios 

do Ensino Médio sem diferenciar a educação pública da educação particular, isso 

devido às características muito diferentes.  

O primeiro grande desafio histórico a ser vencido foi o do acesso à 

educação em geral e, posteriormente, ao Ensino Médio. Esse desafio foi 

enfrentado durante diversas fases políticas do Brasil, atingindo, nos dias atuais, 

recordes de universalização do Ensino Médio. Ainda é necessário progresso nesse 

aspecto, pois há que se buscar diminuir ainda mais as desigualdades geradas 

ao longo dos séculos e promover  não só o acesso à educação, mas o acesso à 

educação de qualidade para todos. Junta-se a esse desafio a busca pela 

diminuição da evasão escolar, tornando a escola um ambiente mais atrativo e 

motivador.  

Um outro desafio está relacionado aos objetivos do Ensino Médio. 

Enquanto a educação particular  concentra-se  especialmente na preparação para 

o vestibular e o consequente acesso à educação superior, a educação pública 

parece não se definir sobre qual tipo de cidadão quer formar. Ser capaz de 

promover uma formação integral, desenvolvendo todas as potencialidades do 

estudante é o grande desafio a ser enfrentado. Desenvolver a formação 

profissional no Ensino Médio é de suma importância. 

Um terceiro desafio é quanto à formação do professor. Os cursos de 

licenciatura focam muito no conhecimento acadêmico, ao passo que o professor 

não é preparado para enfrentar os diversos desafios do dia-a-dia da sala de aula. 

Uma formação mais prática pode contribuir para a melhoria da qualidade na 

educação. 

Por fim, a valorização dos profissionais da educação é fundamental para 

proporcionar a motivação que é necessária para enfrentar esses diversos desafios. 

Essa valorização inclui o incentivo à formação continuada do professor. 
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