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Contexto de produção dessa petição online: Professor, esta petição tem como 

base os eventos que permearam a reforma do Ensino Médio. Em votação na 

Câmara dos Deputados, educação física e artes, sociologia e filosofia devem ser 

incluídos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), mas não como 

componentes obrigatórios nos três anos do Ensino Médio. 

 

 

 

 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoideia?id=103041


 

 

Respostas esperadas no estudo desse texto: 

● Assunto da petição 
É esperado que os alunos respondam que a petição é sobre a 
obrigatoriedade das disciplinas de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio.  

 
● O pedido presente na petição 

Espera-se que os alunos respondam que o autor requer a reinserção dos 
componentes curriculares de Filosofia e Sociologia como componentes 
obrigatórios no currículo do Ensino Médio.   

 
● A justificativa para o pedido. 

Espera-se que os alunos reconheçam que a justificativa para o pedido é 
que esses “componentes curriculares são fundamentais na formação 
humana de indivíduos politizados, autônomos e capazes de exercer a 
cidadania com consciência. A partir da Filosofia, o aluno estimula e 
desenvolve o pensamento crítico, enquanto que a Sociologia o ajuda a 
compreender o que é a cidadania”. 

 
● Quantos apoios essa petição recebeu? 

Essa petição recebeu 38.354 apoios quando foi coletada para esta aula. 
 

● Quantos eram necessários para ela ser analisada pelo senado? 
É necessário que todas as petições submetidas no e-cidadania recebam 
pelo menos 20.000 apoios para serem analisadas pelo Senado. 
 

● Qual era a data limite para alcançar os apoios? 
A data limite para receber os apoios foi dia 10 de agosto de 2018.  
 

● A quem a petição online é destinada? 
A petição on-line é destinada a possíveis apoiadores. Posteriormente, ela 
é direcionada aos senadores.  
 

● Onde essa petição foi veiculada?  
Na internet, no portal e-cidadania.  

   
 


