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    Ensino Médio é o rito de passagem do jovem entre a
Educação Básica e o Ensino Superior. Por isso mesmo é
fundamental que haja a preparação do aluno e aluna
neste período, para que eles possam escolher o melhor
caminho tanto para sua educação quanto futuro
profissional.

Dados apontam que a evasão escolar neste período da
vida escolar é bem preocupante. Segundo dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(Pnad), do IBGE, em 2019, 29,2% dos jovens entre 14 e 29
anos alegaram falta de interesse como motivo para o
abandono escolar.

O

https://censos.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28286-necessidade-de-trabalhar-e-desinteresse-sao-principais-motivos-para-abandono-escolar


a proposta pedagógica da escola;

o tipo de metodologia empregada pelos
professores e;

a adoção de práticas que privilegiam o produto
da aprendizagem, mas que pouco se ocupam
do processo. 

A ausência de interesse pela escola pode ser
ocasionada por diversos fatores, entre os quais
estão:

Em geral, são posturas que não colocam o aluno
como protagonista.

Isso só reforça que mudanças são
necessárias para melhorar a
qualidade do Ensino Médio e
torná-lo ainda mais importante
para os alunos. 

Foi pensando nisso que surgiu a
proposta do Novo Ensino Médio,
com propostas diferentes e que
visam preparar melhor os
estudantes para seu presente e
futuro.



Educação profissional;
Linguagens e suas tecnologias;
Ciências da Natureza e suas tecnologias;
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas;
Matemática e suas tecnologias.

Com o Novo Ensino Médio, 60% da carga horária ficará
com o conteúdo obrigatório de acordo com as
diretrizes da BNCC, enquanto 40% da carga horária
será um percurso formativo flexível escolhido pelo
próprio aluno, contemplando as seguintes áreas do
conhecimento:

No modelo atual, 100% da carga horária do Ensino
Médio é composta por disciplinas obrigatórias
agrupadas em 4 áreas do conhecimento. São elas:

Mudanças na organizaçãoMudanças na organização
curricular e disciplinascurricular e disciplinas

Linguagens e suas
tecnologias -

Artes, Educação
Física, Inglês e

Português

Ciências da
Natureza e suas

tecnologias -
Biologia, Física e

Química

Ciências Humanas
e Sociais aplicadas
- Filosofia, História,

Geografia e
Sociologia

Matemática e
suas tecnologias -

Matemática



Elaborada a partir das
aprendizagens essenciais
definidas pela Lei Nacional.
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PARTE COMUM ITINERÁRIOS FORMATIVOS

Estudantes poderão escolher o
conjunto das disciplinas, projetos,
oficinas, núcleos de estudo entre
outros, ministrados pelos
professores.

Leis para entender o NovoLeis para entender o Novo
Ensino MédioEnsino Médio

Lei n° 13.415 de 16 de fevereiro de 2017
 Diretrizes curriculares nacionais para o Novo Ensino
Médio
BNCC do Ensino Médio
Guia de implementação do Novo Ensino Médio

Pontos para prestar atenção ao ler os documentos:

1. Lei nº 13.415
• Principais alterações em relação ao presente.
• Prazos de mudanças.
• O que já está sendo feito pelo Estado e pela escola
para atender às propostas.

Ciências
humanas

Matemática

Ciências
natureza

Linguagens LinguagensCiências
natureza

Matemática
Ciências
humanas

Formação
técnica

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=102481-rceb003-18&category_slug=novembro-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=102481-rceb003-18&category_slug=novembro-2018-pdf&Itemid=30192
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#mdio
http://novoensinomedio.mec.gov.br/#!/guia


2. BNCC do Ensino Médio
• Quais conteúdos são novidades para o Ensino Médio.
• Quais os melhores modelos de atividades e práticas
para desenvolver as habilidades propostas.
• Quais são os pontos de convergência entre as
habilidades das diferentes áreas de conhecimento.

3. Guia de implementação do Novo Ensino Médio
• Qual é o cronograma de mudança proposto.
• O que é preciso mobilizar na escola para atender a
esse cronograma.



Os Itinerários Formativos são o segundo pilar do Novo
Ensino Médio. Trata-se da parte flexível do currículo,
uma vez que pode ser escolhida pelo estudante de
acordo com suas necessidades e aspirações pessoais. 

Itinerários Formativos:Itinerários Formativos:
flexibilidade para aprenderflexibilidade para aprender

Esse pilar tem como objetivos aprofundar
aprendizagens, promover a formação integral de cada
estudante, desenvolver habilidades relacionadas ao
protagonismo juvenil, bem como estimular a
consolidação de princípios éticos e
socioambientalmente responsáveis. 

Além disso, eles aproximam o estudante do mundo do
trabalho e das decisões que os esperam ao fim do
Ensino Médio. Assim, as diretrizes legais do Novo
Ensino Médio estabelecem que os itinerários formativos
podem ser organizados considerando cinco
direcionamentos diferentes:

Essa parte do currículo deve ocupar um
total de 1.200 horas, distribuídas entre os
três anos. 



Itinerário de Ciências Humanas e Sociais
aplicadas;

É importante lembrar que as instituições de
ensino têm autonomia para compor itinerários
integrados entre duas ou mais áreas, se assim
desejarem - sem deixar de lado a necessidade de
dar possibilidade de escolha para os estudantes.

Itinerário de Formação Técnica e
Profissional.

Itinerário de Ciências da Natureza e suas
tecnologias;

Itinerário de Linguagens e suas tecnologias;

Itinerário de Matemática e suas tecnologias;

Além da organização por áreas,
os itinerários formativos devem
ser criados obrigatoriamente
com base em quatro eixos
estruturantes. 

Cada itinerário deve passar por
pelo menos um deles, mas
preferencialmente por todos. 

São eles:



Empreendedorismo

Conhecimento do mundo do trabalho, de iniciativas
empreendedoras, uso de inovação para atuar com
protagonismo na comunidade.

Mediação e Intervenção Sociocultural

Conhecimento de problemáticas relacionadas à vida
humana e ao planeta, atuação socioambiental e cultural,
mediação de conflitos da comunidade.

Nessa organização, os itinerários formativos podem ser
compostos por disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de
estudo, entre outros componentes curriculares que
visem a atender esses objetivos. 

Assim, os itinerários formativos não são aulas ou
atividades de reforço, revisão, ou extraídas da formação
geral básica.

Investigação Científica

Conhecimento de práticas e produções científicas,
habilidade de investigar, pensar e fazer científico,
visando à melhoria da vida em comunidade.

Processos Criativos

Conhecimento de arte, cultura, mídia, de pensar e fazer
criativo, criação de soluções inovadoras que melhorem a
vida em comunidade.

Conheça o MENTOR
O sistema de gestão
adaptado ao Novo Ensino
Médio

SOLICITE UMA
DEMONSTRAÇÃO

https://share.hsforms.com/1Cqqs7IhDQMaelqL_pGs8Swbm129


Para definir as entregas responda a questões como: 
• Quais são as mudanças a serem feitas na estrutura da
escola? 
• Quais são as alterações necessárias no PPP? 
• Quais atividades já fornecidas podem ser inseridas no
currículo e contabilizadas na carga horária? 
• Quais são as formações indispensáveis para o corpo
docente? 
• Quais as contratações necessárias?

Cada uma das alterações previstas deve ter um
responsável, que deverá acompanhar o
desenvolvimento das ações.

Planejando o Novo EnsinoPlanejando o Novo Ensino
MédioMédio

Depois de fazer o diagnóstico da instituição e das
mudanças necessárias, é hora de se planejar. 

Construção de um planejamento e um
cronograma de execução com entregas
definidas

Estabelecimento de uma governança e
delimitação de responsabilidades



Com base nos documentos e nos demais referenciais
estudados na etapa de diagnóstico, faça a análise da
atual organização e a proposta da escola, identificando
os aspectos que necessitarão de adequação ou mesmo
de reelaboração. 

Nesse momento, é importante verificar o trabalho
sobre concepções e conceitos-chave e identificar
aspectos que necessitam de aprofundamento, como o
de competências e habilidades por área delineadas na
BNCC, a flexibilização do currículo e a possibilidade de
escolha dos estudantes, o projeto de vida e o
protagonismo juvenil.

Deixar a equipe e a comunidade escolar informadas
sobre os planos da escola e o cronograma de transição
é um aspecto importante. Para isso, é preciso criar
rotinas e estratégias de comunicação que sigam todo o
processo.

Intensificar a comunicação

Revisitar a proposta pedagógica

Buscar referências

Conhecer práticas bem-sucedidas, mesmo que em
diferentes bairros, cidades e regiões pode ajudar a
direcionar ações e identificar iniciativas que melhor se
adequem aos interesses do público, ao contexto e à
realidade da instituição ao organizar seu currículo.



2 horas e 30 minutos a mais em dois dias 
Outra possibilidade é dividir a carga do contraturno em
dois dias, a fim de reduzir o tempo contínuo de
presença na escola.

Com o Novo Ensino Médio, a carga horária será
ampliada para 3 mil horas em 2022. Desse modo, é
preciso contemplar esse aspecto no processo de
readequação do currículo. Algumas possibilidades são:

1 hora a mais por dia 
Ampliação da carga horária em uma aula ainda no
mesmo turno, iniciando um pouco mais cedo e
acabando um pouco mais tarde.

5 horas a mais em contraturno
Um dia na semana a escola pode implantar o trabalho
em contraturno.

Adequar a carga horária

Estruturar os currículos

Com base nos aspectos pesquisados sobre os interesses
dos alunos e no diagnóstico da instituição, é preciso
analisar as possibilidades de composição do currículo.
Devem ser considerados aspectos como a carga
horária, a flexibilização e a possibilidade de escolha dos
estudantes.



Importante:
Todas as disciplinas terão carga horária dentro da formação
geral básica (parte comum a todos os estudantes) e seus
respectivos aprofundamentos nos itinerários formativos.

Definidas a estrutura e a composição horária, é preciso
realizar a adequação do Projeto Político Pedagógico,
indicando quais serão as unidades curriculares, o
formato de distribuição e a oferta, devidamente
alinhados à proposta de ensino e aprendizagem da
instituição e aos referenciais teórico-metodológicos e
legais. Cabe destacar que o projeto deve ser validado
com os órgãos competentes e deve estar de acordo
com as diretrizes e os procedimentos de avaliação e
certificação (ainda em construção).

Também pode completar a composição horária dos
itinerários o trabalho com unidades eletivas e com o
Projeto de Vida. Aqui, devem ser analisadas as
atividades escolares já praticadas que podem fazer
parte dos novos currículos e compor a carga horária.

Validar o Projeto Político Pedagógico
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