
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O que é o Novo Ensino Médio? 

A Lei nº 13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura do Ensino Médio, 

ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais (até 2022). Essa alteração traz uma nova definição na 

organização curricular tornando-a mais flexível, contemplando uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a oferta de diferentes possibilidades 

de escolhas aos estudantes, os Itinerários Formativos. Esses Itinerários têm como foco as áreas de conhecimento e na formação técnica e 

profissional. A mudança tem como objetivos garantir a oferta de educação de qualidade a todos os jovens brasileiros e de aproximar as escolas à 

realidade dos estudantes de hoje, considerando as novas demandas e complexidades do mundo do trabalho e da vida em sociedade. 

O que é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)? 

É um conjunto de orientações que deverá nortear a (re)elaboração dos currículos de referência das escolas das redes públicas e privadas de ensino 

de todo o Brasil. A Base trará os conhecimentos essenciais, competências, habilidades e aprendizagens pretendidas para crianças e jovens em 

cada etapa da educação básica. A BNCC pretende promover a elevação da qualidade do ensino no país por meio de uma referência comum 

obrigatória para todas as escolas de educação básica, respeitando a autonomia assegurada pela Constituição aos entes federados e às escolas. A 

carga horária da BNCC deve ter até 1800, a carga horária restante deverá ser destinada aos Itinerários Formativos, espaço de escolha dos 

estudantes. 

E o que são os Itinerários Formativos? 

Os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes 

poderão escolher no Ensino Médio. Eles podem se aprofundar nos conhecimentos de uma área do conhecimento (Matemática e suas Tecnologias, 

Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) e da formação técnica e 

profissional (FTP) ou mesmo nos conhecimentos de duas ou mais áreas e da FTP. As redes de ensino terão autonomia para definir quais os 

Itinerários formativos irão ofertar, considerando um processo que envolva a participação de toda a comunidade escolar. 

Quais serão os benefícios para os estudantes com a nova organização curricular? 

O Novo Ensino Médio pretende atender às necessidades e às expectativas dos jovens, fortalecendo o protagonismo juvenil na medida em que 

possibilita aos estudantes escolher o Itinerário Formativo no qual desejam aprofundar seus conhecimentos. Um currículo que contemple uma 

formação geral, orientada pela BNCC, e também Itinerários Formativos que possibilitem aos estudantes aprofundar seus estudos na(s) área(s) de 

conhecimento com a(s) qual(is) se identificam ou, ainda, em curso(s) ou habilitações de formação profissional. Isso contribuirá para aumentar o 

interesse dos jovens em acessar a escola e, consequentemente, para sua permanência e melhoria dos resultados da aprendizagem. 

Os estudantes serão orientados para a escolha dos Itinerários Formativos? 

A lei dispõe sobre o desenvolvimento de projetos de vida dos estudantes, o que será o momento desencadeador para refletir sobre o que se deseja 

e conhecer as possibilidades do Novo Ensino Médio. A escola deverá criar os espaços e tempos de diálogo com os estudantes, mostrando suas 

possibilidades de escolha, avaliando seus interesses e, consequentemente, orientando-os nessas escolhas. Ou seja, é fundamental trabalhar o 

desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes, para que sejam capazes de fazer escolhas responsáveis e conscientes, em diálogo com seus 

anseios e aptidões. 

Como será a formação profissional e técnica do estudante? 

A formação profissional e técnica será mais uma alternativa para o aluno. O Novo Ensino Médio permitirá que o jovem opte por uma formação 

profissional e técnica dentro da carga horária do Ensino Médio regular. Ao final dos três anos, os sistemas de ensino deverão certificá-lo no Ensino 

Médio e no curso técnico ou nos cursos profissionalizantes que escolheu. 

O Novo Ensino Médio exclui disciplinas dos currículos? 

Não. Pelo contrário, a proposta atual da BNCC, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), mobiliza conhecimentos de todos os 

componentes curriculares em suas competências e habilidades e, portanto, torna seu desenvolvimento obrigatório. Os currículos de referência das 

redes e os Projetos Pedagógicos das escolas que irão definir a organização e a forma de ensino dos conteúdos e conhecimentos de cada um 

desses componentes, considerando as particularidades e características de cada região. 



APRONFUNDAR E 
AMPLIAR 
APRENDIZAGENS:

Competências 
gerais, área do 
conhecimento 
e/ou formação 
técnica e 
profissional.

CONSOLIDAR
FORMAÇÃO 

INTEGRAL:

Desenvolvimento 
de autonomia 
para estudantes 
realizarem seu 
Projeto de Vida.

PROMOVER 
VALORES 

UNIVERSAIS:

Ética, liberdade, 
democracia, 
justiça social, 
pluralidade, 
solidariedade e 
sustentabilidade.

BNCC 

ÁREA DO CONHECIMENTO  DISCIPLINA  

 
 

   LINGUAGEM E  

   SUAS TECNOLOGIAS 

 

Gramática 

Literatura 

Oficina de Redação 

Artes 

Educação Física 

Língua estrangeira 

MATEMÁTICA E 

SUAS TECNOLOGIAS 

 
Matemática 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E 

SOCIAIS APLICADAS 

História 

Geografia 

Filosofia 

Sociologia 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

E SUAS TECNOLOGIAS 

Ciências 

Biologia 

Física 

Química 
 

 

Os Itinerários Formativos são a parte flexível do currículo do Novo 
Ensino Médio, que os estudantes podem escolher conforme seus 
interesses, aptidões e objetivos. 
 

OBJETIVOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVO ENSINO MÉDIO - ITINERÁRIOS FORMATIVOS 

DESENVOLVER 
HABILIDADES: 

Visão de mundo 
ampla e 
heterogênea, 
capacidade de 
tomar decisões e 
agir. 



 

 

A vida é uma construção dia a dia: 

Falar de PROJETO DE VIDA é falar sobre como encontrar propósitos para a 

construção do seu caminho no mundo, ou seja, fazer escolhas, buscar sempre se 

conhecer melhor e promover as mudanças que fazem sentido para você. 

 

ITINERÁRIOS FORMATIVOS – 2022 

 

 

 

 

Que história você quer construir? 

Vamos planejar! 

É hora de construir a sua identidade! 

Você não está sozinho! 

Não tenha pressa, mas também não fique parado! 
 
 

A criatividade é uma parte importante da sociedade. 

Ela ajuda a resolver problemas e a criar coisas que a gente adora. 

Mas não pense que você simplesmente nasce criativo e pronto. 

Nós podemos desenvolver essa habilidade e nos Itinerários Formativos, processos 

criativos é um dos eixos estruturantes, que vamos abordar em nossos encontros. 

 

 

ELETIVAS – 2022 

 

 

 

 
 

 

 

EIXOS ESTRUTURANTES 

 Integram os diferentes arranjos 

de Itinerários Formativos; 

 

 Conectam experiências educativas 

com a realidade CONTEMPORÂNEA; 

 

 Desenvolvem habilidades relevantes 

para a formação integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediação e 

Intervenção 

Sociocultural 

Investigação 

Científica 

Processos 

Criativos 

Empreende-

dorismo 
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RESUMO: 

 

NO COLÉGIO MONTESSO........... 

 
Conforme determinação da Lei acima mencionada, a modificação ocorre na PRIMEIRA SÉRIE DO ENSINO 

MÉDIO. 

Teremos no QUADRO DE HORÁRIOS a seguinte modificação: 

Estudantes terão a 7ª aula, provavelmente três vezes por semana, a tarde teremos aulas referentes aos 

Itinerários Formativos e Projeto de Vida, SENDO A CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA. 

 

Os ITINERÁRIOS escolhidos serão: 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

CIÊNCIA E SAÚDE 

 

O Programa PROJETO DE VIDA será oferecido para que possam desenvolver habilidades como 

compreensão, cooperatividade, autonomia, responsabilidade, saber defender as ideias individuais, respeitar 

pensamento crítico sobre o mundo ao redor, exercitar a empatia, o diálogo e resolução de conflitos. 

 
O estudo de ESPANHOL será oferecido tendo em vista ser idioma oficial de 21 países. Em um mundo 

globalizado, é fundamental dominar mais do que uma língua estrangeira para se destacar no mercado de 

trabalho. 

 

A SEGUNDA E TERCEIRA SÉRIE DO ENSINO MÉDIO continuarão no mesmo formato, pois a 

mudança será gradual, no entanto, será um diferencial do Colégio MONTESSO. Oferecemos o PROJETO DE 

VIDA para todas as séries aos nossos estudantes, possibilitando a todos ter mais clareza e segurança do que 

desejam para as suas vidas, dessa forma, poderão desenvolver um autoconhecimento e um direcionamento 

melhor nas escolhas profissionais, e com isso, poderão obter melhores resultados em seus estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

        ENSINO MÉDIO               NOVO ENSINO MÉDIO 
         COMO É HOJE EM 2021                          COMO SERÁ EM 2022 

   CARGA HORÁRIA CARGA HORÁRIA: 

800h/ano de Formação 
Geral Básica: 

MONTESSO = 1200h/ano 

CARGA HORÁRIA: 

1000h/ano de 
Formação Geral Básica 
e Itinerário Formativo: 

MONTESSO = 1400h/ano 

 Total: 2400h (3 ANOS) 

MONTESSO = 3600h (3 ANOS)      

Total: 3000h (3 ANOS) 

MONTESSO = 3800h (3 ANOS) 

   DISCIPLINAS COMUNS 

  

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA 

 
Artes 

Biologia 

Educação Física 

Filosofia 

Física 

Geografia 

História 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Química 

Sociologia 

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA 
 

 4 ÁREAS de CONHECIMENTO 
 

  LINGUAGENS E SUAS    
TECNOLOGIAS: 
 Arte, Educação Física, 
 Língua Inglesa, Língua    
 Portuguesa, Espanhol 

  MATEMÁTICA E SUAS   
 TECNOLOGIAS: 
 Matemática 

  CIÊNCIAS DA NATUREZA E 
 SUAS TECNOLOGIAS: 
 Biologia, Física e Química. 

  CIÊNCIAS HUMANAS E    
 SOCIAIS APLICADAS: 
 Filosofia, Geografia, História 
 e Sociologia 

   ITINERÁRIOS FORMATIVOS 

  

ITINERÁRIOS FORMATIVOS 

Não possui. 

 DISCIPLINAS ESPECÍFICAS 

 Língua Estrangeira Moderna: 

 Inglês ou Espanhol 

 

 ITINERÁRIOS FORMATIVOS 

 

 CIÊNCIA E SAÚDE 

 
 

 MATEMÁTICA FINANCEIRA 

  

 

 

 

    PROJETO DE VIDA 

 

 

PROJETO DE VIDA 
 

Com o Novo Ensino Médio, o estudante poderá conectar o que aprende na escola 

com seus interesses pessoais e profissionais, desenvolvendo o seu 

projeto de vida e sendo protagonista de sua formação. 

 

 

Quais as mudanças 

no Ensino Médio? 



 
O Colégio MONTESSO já era protagonista em áreas de aprendizagem com movimentos 

interativos na aquisição do conhecimento, continuando e inovando sempre. A partir do Ano Letivo de 

2022, surge uma dinâmica que favorece o aluno e que tem por objetivo trazer consciência para suas 

escolhas, potencial e oportunidades se faz ainda mais presente com o Novo Ensino Médio. “É começar, 

desde a vivência escolar, a perceber as aptidões, sensibilidades e vocações para se tornar um adulto 

mais completo no que diz respeito às suas realizações pessoais – que englobam, também, as 

profissionais”. 

No mesmo sentido, o psicoterapeuta Leo Fraiman comenta que há estudos científicos que 

relacionam impactos positivos na saúde quando uma pessoa está conectada com um propósito, em 

equilíbrio emocional e feliz. “Se dentro da sala de aula, formos capazes de inspirar um aluno a pegar a 

vida nas mãos, a dar a volta por cima, a serem a boa notícia do dia, nós estaremos fazendo um lindo 

trabalho de saúde física, mental e espiritual”.   

INSPIRAR O ESTUDANTE, DE FORMA PROTAGONISTA, 

A ENTENDER QUE UMA PROFISSÃO SE ESCOLHE NÃO 

PARA GANHAR DINHEIRO, MAS PARA ENRIQUECER O MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É COMEÇAR, DESDE A VIVÊNCIA ESCOLAR, A PERCEBER 

AS APTIDÕES, SENSIBILIDADES E VOCAÇÕES DO ALUNO 

PARA SE TORNAR UM ADULTO MAIS COMPLETO 

EM SUAS REALIZAÇÕES PESSOAIS 

 

 

 

Direção – Coordenação – Professores 

 




