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os nossos associados. 
 

Este é o período do ano que voltamos nossa atenção para a preparação de mais um período 
letivo do Colégio Primeiro de Maio e sabemos que é também motivo de preocupação para os 
trabalhadores da nossa base que buscam um ensino de qualidade para seus filhos e 
dependentes. 
             O nosso país passa por um momento de importantes transformações, de crescimento 
econômico e de mais oportunidades de trabalho para a população. Todos sabemos que a 
questão da qualificação da mão-de-obra é importante e que já falta técnicos preparados para 
as necessidades atuais. Daí as preocupações do Governo Federal com investimentos em novos 
Centros Tecnológicos. 
            Nós, do Sindicato, fomos envolvidos por esta discussão e a razão para a transferência 
de nossos prazos de matrículas para janeiro é que o convênio que mantemos com o CEFET 
passa por uma reformulação. Estamos buscando melhorar esta parceria que já dura 36 anos e 
comprovou seu sucesso. Neste momento, o Sindicato busca novas formas de parcerias e 
subsídios que possam garantir este melhor padrão. 
            Como você vai perceber, 2009 será um ano de transição no Colégio e, por isto, 
entendemos que é necessário prestar contas aos companheiros que sempre nos buscam e 
confiam na condução que vem sendo dada e que tem mantido a qualidade do ensino que 
oferecemos. 
            Até alguns anos atrás, a quase totalidade dos alunos do nosso Colégio se dirigia ao 
mercado de trabalho. Em geral, só mais tarde preocupavam-se com o curso superior - a 
Universidade. Mas a direção do colégio, junto com os professores e pedagogos envolvidos, vem 
percebendo que há mudanças importantes e que o país passa por uma nova fase de 
desenvolvimento. Uma grande parcela dos jovens, hoje, busca desde cedo a qualificação e a 
continuação de seus estudos. Estamos diante de uma nova realidade e o nosso Colégio 
precisava também se adaptar. Por tudo isto, estamos realizando mudanças substanciais em 
nosso programa e grade curricular. 
          1) a grade de Ensino Médio está sendo ampliada, passando de 24 para 30 tempos 
semanais. As aulas acontecerão de 2ª a 6ª feira, o que evita aulas aos sábados, que é motivo 
hoje de grande desgaste para o aluno, para a família e para a escola; 
          2) o Ensino Médio tem agora a opção de ser cursado isoladamente, em 3 anos contínuos 
de um só turno, mas com a possibilidade de aproveitamento de outros horários para atividades 
extra-classe, que dão maior qualidade à formação do aluno; 
          3) o Ensino Técnico será feito em um ano, após a conclusão do Ensino Médio. Desta 
forma o aluno vai estar mais preparado para enfrentar as matérias técnicas, que são 
complexas e que, na situação atual, apresentam um grande número de reprovações e, ao 
mesmo tempo, mais maduro para fazer a opção pelo curso técnico de sua preferência, 
evitando as desistências e trancamentos devido a pouca aptidão para o curso; 
         4) preparação pré-técnica - durante os três anos de Ensino Médio, através de visitas às 
empresas, palestras e etc., de maneira que o aluno venha a melhor optar pelo curso técnico de 
sua escolha e aptidão. 
          Nossa proposta, a partir desta melhor distribuição curricular, é de que os alunos possam 
concluir os dois cursos (Ensino Médio e Ensino Técnico) em 4 anos, mas, em compensação, 
melhor adaptados à realidade atual e melhor preparados. 

 
Esperamos, assim, estar atendendo da melhor maneira possível aos anseios dos trabalhadores 
da nossa categoria que sempre tiveram no Colégio Primeiro de Maio um referencial. 

 
     A Diretoria do SINTERGIA-RJ 
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