


Currículo Paulista – Etapa Ensino Médio: 
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ 

Materiais sobre o Novo Currículo do 
Ensino Médio:
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-
medio/ 

Onde encontrar:

ANTES DISSO



Formações anteriores sobre o Novo Ensino 
Médio:
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/m
ateriais-de-formacao-ensino-medio/ 

Perguntas frequentes:
https://bit.ly/2LAgCAg 

Onde encontrar:

ANTES DISSO



O Novo Ensino Médio começa no 
estado de São Paulo em 2021, com 

todos os estudantes da 1ª série

Informações fundamentais

NOVO ENSINO MÉDIO



O Novo Ensino Médio aproxima os 
estudantes das transformações da 
sociedade e do mercado de 
trabalho do século XXI por meio 
de um currículo mais flexível

Informações fundamentais

NOVO ENSINO MÉDIO



Professores e estudantes irão 
participar da construção do Novo 
Ensino Médio de São Paulo ao longo 
de 2021, fortalecendo o debate sobre 
o projeto de vida para garantir a 
escolha dos itinerários formativos 
ofertados nas escolas

Informações fundamentais

NOVO ENSINO MÉDIO



AGENDA:

NOVO ENSINO MÉDIO 

 ITINERÁRIOS FORMATIVOS

NOVO ENSINO MÉDIO



A partir de 2021, ocorre a implementação gradual 
do currículo.

2021

2022

Implementação para todos os estudantes da 1ª série.
Desenvolvimento do currículo por área do conhecimento.
Escolha do Aprofundamento Curricular por área. 

Início do Aprofundamento Curricular - IF

NOVO ENSINO MÉDIO 

2023
Continuidade do Aprofundamento Curricular - IF



A implementação em 2021 para a 1ª série irá valer 
para todos os estudantes do Ensino Médio 
regular diurno, do noturno e das escolas do 
Programa de Ensino Integral.

NOVO ENSINO MÉDIO 



Como será a estrutura

Organização 
curricular do 
Ensino Médio

3.150 horas 
(período de 3 anos)

Formação geral 
básica

1.800 horas
(período de 3 anos)

Itinerários 
formativos
1.350 horas

(período de 3 anos)

NOVO ENSINO MÉDIO EM SP



Todos os componentes curriculares 
serão mantidos na formação geral 
básica e terão seu aprofundamento nos 
itinerários formativos

NOVO ENSINO MÉDIO 



Formação geral

Aprofundamento

Projeto de Vida

Eletivas

Tecnologia

3ª série

10 aulas

20 aulas

2 aulas

2 aulas

1 aula

Total de aulas 
semanais

35 aulasTotal 35 aulas 35 aulas

1ª série

30 aulas

-

2 aulas

2 aulas

1 aula

2ª série

20 aulas

10 aulas

2 aulas

2 aulas

1 aula

NOVO ENSINO MÉDIO EM SP



● Linguagens
● Matemática
● Ciências 

Humanas
● Ciências da 

Natureza

Áreas

● Linguagens e Matemática
● Linguagens e Ciências 

Humanas
● Linguagens e Ciências da 

Natureza
● Matemática e Ciências 

Humanas
● Matemática e Ciências da 

Natureza
● Ciências Humanas e 

Ciências da Natureza

Áreas Integradas

Formação 
técnica e 
profissional

Técnico

Como os itinerários serão implementados nas 
escolas estaduais? 

Aprofundamento Curricular

APROFUNDAMENTOS



Todas as escolas devem ofertar, no mínimo, 
duas opções de aprofundamento curricular.

Além disso, todas as áreas do conhecimento 
devem estar contempladas nas opções 
ofertadas pela escola.

APROFUNDAMENTOS



APROFUNDAMENTOS

Exemplo
• Escola com 1 turma de 2ª série em 2022
• Oferta de apenas 2 turmas de itinerário

Para garantir que todas as áreas sejam ofertadas 
na escola, devem ser escolhidas as seguintes 
opções:
• Ciências Humanas com Linguagens
• Ciências da Natureza com Matemática



Em 2021, todos os estudantes da 1ª série passarão 
por um processo de escolha de qual 
aprofundamento curricular seguir, mediante 
as opções ofertadas pela escola, definidas a 
partir de sua capacidade física e seu quadro de 
professores.

APROFUNDAMENTOS



O que são os itinerários formativos?
Qual é a importância do aprofundamento 
curricular?
Como os itinerários serão implementados nas 
escolas estaduais?

ITINERÁRIOS FORMATIVOS



O que são os itinerários formativos?

Itinerários formativos são cada conjunto de unidades 
curriculares ofertadas pelas instituições e redes de 
ensino que possibilitam ao estudante escolher 
conforme seu interesse para aprofundar seus 
conhecimentos e se preparar ao prosseguimento de 
estudos ou ao mundo do trabalho em uma ou mais 
áreas de conhecimento e/ou na formação técnica e 
profissional.
Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS



Qual é a importância do 
aprofundamento curricular?

• Expandir aprendizados da Formação Geral Básica.
• Ampliar conhecimentos articulados com temas 

contemporâneos, de acordo com os interesses 
dos estudantes.

• Explorar potenciais e vocações.
• Permitir ao estudante construir sua trajetória com 

maior tempo dedicado aos conteúdos escolhidos 
em consonância com seu projeto de vida.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS



Cada uma das opções de aprofundamento 
curricular será composta por seis 
unidades curriculares.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS



Cada unidade curricular tem carga horária de 150 horas (10 aulas 

semanais)

1ª série 2ª série 3ª série

1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem

- - UC 1 UC 2 UC 3 UC 5

- - - - UC 4 UC 6

Como ficam distribuídas as unidades curriculares 

(UC) ao longo dos 3 anos?

ITINERÁRIOS FORMATIVOS



Exemplo de unidade curricular – Itinerário Integrado

 Ciências da Natureza e Matemática

Componente 
curricular

Aulas 
semanais/carga 
horária

Habilitação
prioritária¹

Habilitação/
qualificação 
alternativa¹

Processos 
produtivos agrícolas 2 aulas/30h Química Biologia ou Física

Economia de 
Mercado 3 aulas/45h Matemática Física, Biologia ou 

Física

Educação alimentar 3 aulas/45h Biologia Química

Eficiência energética 2 aulas/30h Física Química, Biologia 
ou Matemática

1 - Só será atribuído para a “habilitação/qualificação alternativa” caso não exista 
professor com a habilitação (ou qualificação) prioritária na escola.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS



Para refletir: 

- Quais os são tópicos importantes que não podem faltar na 
elaboração do aprofundamentos curriculares?

- Com base nas habilidades e objetos de conhecimentos que 
constam no organizador curricular* da Formação Geral Básica, 
quais não podem faltar nos aprofundamentos curriculares da sua 
área de conhecimento?

- * Currículo Paulista: https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/

ITINERÁRIOS FORMATIVOS



ITINERÁRIOS FORMATIVOS

TÍTULO
Nome do Aprofundamento Curricular
DESCRIÇÃO
O que será abordado nesse aprofundamento curricular
JUSTIFICATIVA
A importância de desenvolver esse tema
PERFIL DO EGRESSO
O que o estudante é capaz de fazer após cursar esse aprofundamento, tanto para o mercado 
do trabalho, quanto para a formação acadêmica
COMPETÊNCIAS GERAIS
As competências gerais que constam no currículo que serão contempladas neste 
aprofundamento
COMPETÊNCIAS DA FORMAÇÃO GERAL BÁSICA
Competências da área de conhecimento importantes para este aprofundamento
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEIS
Indicar, dentre os 17 ODS aqueles que irão compor este aprofundamento
TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
Indicar os temas importantes para o desenvolvimento deste aprofundamento

ITINERÁRIO FORMATIVO – APROFUNDAMENTO CURRICULAR EM (área de conhecimento)

 EMENTA



ITINERÁRIOS FORMATIVOS

Respostas pelo formulário: https://forms.gle/TG6pJX9PmNc3RQHW6

ITINERÁRIO FORMATIVO – APROFUNDAMENTO CURRICULAR EM (área de conhecimento)

 EMENTA

 TÍTULO DESCRIÇÃO OBJETOS DE CONHECIMENTO
UC1    

UC2    

UC3    

UC4    

UC5    

UC6    

TÍTULO: cada Unidade Curricular (UC) tem que ter um título coerente com o nome do aprofundamento

DESCRIÇÃO: o que será abordado nesta UC

OBJETOS DE CONHECIMENTO de todos os componentes envolvidos nesta UC (citar os componentes)

https://forms.gle/TG6pJX9PmNc3RQHW6



