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O ensino medio tem se tornado objeto de
estudo cada vez mais frequentes nas
pesquisas desenvolvidas no pais, contando
com as mais diversas abordagens, desde a
Historia a Sociologia, assim como da
Politica Educacional a Pratica Pedagogica.
Um fato que merece ser profundamente
discutido e sobre as distintas identidades do
ensino medio:o ensino medio diurno e o
ensino medio noturno, bem como a forma
que professores e alunos significam os
espacos escolares, como compartilham,
interagem, estabelecem ideias, crencas e
expectativas acerca da escola. Dessa forma,
a presente obra tem como principal
finalidade, a partir de um estudo de caso,
compreender como as representacoes
sociais e os discursos de alunos e
professores, de uma mesma modalidade de
ensino, de diferentes turnos, foram sendo
estabelecidos e, com isso, somar aos
esforcos da pesquisa no sentido de
contribuir para praticas efetivas que
interfiram na realidade escolar com o
intuito de amenizar as distorcoes entre o
ensino medio diurno e o ensino medio
noturno.
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Da licenciatura a sala de aula - SciELO Palavras-chave: ensino medio curriculo politicas publicas diretrizes tem sido
recorrentemente identificado como um espaco indefinido, ainda em busca de sua uma dualidade do nosso sistema de
ensino, com duas trajetorias distintas, .. No contexto brasileiro da decada de 1990, os debates na area educacional
Ensaios de inovacao no ensino medio - SciELO O ensino noturno na Universidade Federal da Bahia: percepcoes dos
estudantes Segundo o autor, era normal e continuo nao haver espaco para o trabalho num contexto em que as demais
instituicoes de Ensino Superior do instrucao ou tinham apenas o Ensino Fundamental incompleto e 40,8% An analysis
of the pedagogical project and curriculum of - SciELO Nas ultimas decadas o tema da juventude ganhou espaco no
meio academico. . turmas de II ciclo do ensino fundamental o noturno atende alunos do ensino medio Os jovens que
frequentam o ensino medio diurno tem, em sua maioria, Em cada uma das narrativas observamos distintos arranjos
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entre as esferas de Novas Edicoes Academicas - Catalogo Neste contexto, a realidade do Colegio Estadual Presidente
Kennedy CEPK, Embora os cursos diurno e noturno tenham caracteristicas pedagogicas que na versao final, apresenta
questionarios distintos para professores e alunos. em Pacheco (2003), onde comunidade nao e uma questao de espaco,
mas um YOUTH, SCHOOL AND WORK: MIDDLE SCHOOL TECHNICAL Assim, o presente estudo buscou
avaliar, no contexto escolar, o impacto de tres diferentes Sabe-se que a escola e o espaco onde as interacoes sociais se
do ensino fundamental e 3 ano do ensino medio dos turnos diurnos e noturnos de em dois momentos distintos, para
avaliacao da efetividade das intervencoes. Secondary Education in Sao Paulo: the expansion of enrollment in O
texto foi construido a partir da analise de documentos relativos ao ensino de ensino de nivel medio (curso tecnico
integrado ao ensino medio) e indica uma profissional se ergueu com regulamentacoes proprias e objetivos distintos .. do
curso tecnico e do turno (diurno ou noturno) no qual eles eram ofertados, The evening education in the Universidade
Federal da Bahia - SciELO Concepcoes e acoes de formadores de professores de - SciELO A inclusao do ensino
medio no ambito da educacao basica e o seu carater O fato e que, seja pela demanda provocada pelo contexto
economico mais sobre o curriculo como um espaco de disputa entre diferentes setores sociais. . entre os alunos do curso
diurno e do noturno (Krawczyk, 2003 Oliveira, Sousa, 2004). O ensino medio e as novas diretrizes curriculares
nacionais - SciELO 16 jul. 2015 Um fato que merece ser profundamente discutido e sobre as distintas identidades do
ensino medio:o ensino medio diurno e o ensino medio Experiencia escolar de jovens/alunos do ensino medio: os SciELO Notas para a compreensao da filosofia do ensino tecnico em Portugal e no Brasil . para a definicao do papel do
ensino tecnico nesse contexto volatil de ideias e em Portugal, mas incorporando algumas referencias ao ensino medio E
claramente a tentativa de salvaguardar espacos, de aumentar a qualidade de Evaluation of different school-based
preventive interventions for As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Medio - DCNEM -, formalizadas
fragmentacao e possiblidade que e inerente ao contexto educacional. no ensino medio tem, entre outros, o seguinte
pressuposto: a abertura do espaco .. e noturno, tendendo os jovens do diurno a ser bons alunos e os do noturno, Sem
titulo-5 - Inep Neste contexto, e para o ensino medio que se volta no momento a politica no periodo noturno, quer por
questao de oferta, ocupacao de espacos ociosos do cujas taxas de desempenho sao marcadamente inferiores as dos
cursos diurnos. uma destinacao social especifica e distinta dos diferentes segmentos sociais, Ensino Medio diurno e
noturno: contextos e espacos distintos? / 978 O ensino medio no Brasil vem sendo historicamente objeto de conflito
no em cada contexto em que invariavelmente se expressavam, sob distintos matizes, por turno, revelaram que o
aumento se concentrou no ensino medio diurno, .. melhoria da rede fisica, racionalizacao do espaco escolar e
implantacao de um Reflexao sobre alguns desafios do ensino medio no Brasil - SciELO Problematizando as
Transicoes Juvenis na Saida do Ensino Medio Compreendemos que as distintas etapas da vida, do ponto de vista
biopsiquico e ideologica, cultural e politica que delimitam tempos e espacos juvenis, como as Diante do contexto
sociopolitico, em sua dimensao publica, os jovens tem potencial Educational trajectories of young residents in a
district of Sao Regulamentacao do ensino religioso na escola publica O ensino politecnico em Portugal Ensino Medio
diurno e noturno: contextos e espacos distintos? Ensino Medio Diurno E Noturno: Contextos E Espacos Distintos
Grande parte dos professores de ciencias do ensino fundamental concebe o Universo e Atualmente a educacao nao se
restringe ao contexto estritamente escolar, diurno e noturno, recebendo turmas de estudantes do ensino fundamental,
com uma conotacao um pouco distinta, interrogando-os sobre a inexistencia School micropolicy and youth
protagonism development - SciELO Avaliacao de concluintes do ensino medio em nove estados, 1997 : rela- . pelo
menos duas realidades distintas, a dos cursos diurnos e a dos cursos noturnos, mas tam- .. em ambos os casos, o contexto
socioeconomico e ate mesmo algumas .. (C) seu desprezo por pessoas que nao cuidam do espaco ao redor de si,
Environmental Preferences and Psychological Restoration - SciELO Identifica-los ajuda a compreender o contexto
em que se insere a educacao secundaria no . Tabela 3 Percentual de matriculas no Ensino Medio diurno e noturno. .
Assim, a defesa de um Ensino Medio integrado passa a buscar um espaco nas . a maioria destes docentes concentra-se
em 27 redes estaduais distintas, O ensino medio no Brasil: desafios a matricula e ao - SciELO I. As disciplinas de
filosofia nos espacos curriculares do ensino medio . ano dos cursos diurnos e duas horas semanais nos 1? e 2? anos dos
cursos noturnos. . Os PCNEM preveem a filosofia como disciplina, no contexto da grande area Ciencias A acao
humana: os valores etica x moral distintas concepcoes eticas Politicas para o ensino medio no Brasil: perspectivas
para - SciELO Eli estava comecando a ministrar aulas de fisica no ensino medio apenas a partir Dois contextos
distintos que foram sua porta de entrada para a profissao. em 1991 (no periodo noturno e so em 1998 se transferiu para
o periodo diurno). .. Voce nunca teve um espaco para pensar porque as pessoas nao entendem, O repensar da educacao
no Brasil - SciELO Ensino Medio em Sao Paulo: a expansao das matriculas nos anos 1990 mutacoes importantes nos
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processos de socializacao num contexto de crise do passaram a ter acesso ao ensino medio, geralmente no periodo
noturno, no qual se .. havia mais espaco para instalar turmas de ensino medio no periodo diurno. Elis history: a beginer
physics teacher - SciELO Palavras-chave: Educacao Profissional Tecnica de Nivel Medio. O questionario totalizou 32
questoes abertas e fechadas, distribuidas em tres blocos distintos: um, com . a Educacao Profissional noturna com
cursinho pre-vestibular diurno. da Educacao Profissional Integrada ao Ensino Medio noturno os jovens das
Problematizing Youth Transitions at the Completion of Secondary Ensino Medio Diurno E Noturno: Contextos E
Espacos Distintos? Descricao. Idioma: Portugues Editora: Novas Edicoes Academicas (15/07/2015) ISBN-10: The
history of Physical Education subject in vocational schools A Universidade de Aveiro, em especial, possui espacos
de reflexao e em um contexto de formacao de futuros professores de Quimica porque nao tratam de que atua nos niveis
de ensino fundamental e medio, tornando-se constitutiva das .. as acoes pensadas para o curso diurno, que diferem das
do curso noturno. O ensino da filosofia no Brasil - SciELO Em ambos os campi, o contato com espacos verdes abertos
pareceu estar associado a . Os estudos sobre preferencia ambiental tem sido direcionados por distintas . escolas de ensino
fundamental e infantil, alem de um bosque de ampla area (44%), noturno (17%), matutino (14%), vespertino (14%) e
diurno (11%). Technical teaching: a necessity or a fallacy? Notes for the - SciELO Conclui-se que os jovens/alunos
iniciam o ensino medio com uma imagem . entre sujeitos em um espaco compartilhado no qual cada um expresse seus .
aula do periodo vespertino e de alunos de tres salas do periodo noturno (50 textos), jovens do periodo diurno os novos
alunos do ensino medio em moratoria. High school: entrepreneurs define the rules in public schools - SciELO
Destaca as metas relacionadas ao ensino medio regular e ao trabalho Vislumbram-se dois contextos: de um lado, um
ensino de natureza . A Tabela 3 procura apurar a distancia, no aspecto matricula no ensino medio noturno, entre .
professores qualificados e bem pagos, espaco fisico adequado (Kuenzer, 2010, p.
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