NOVO ENSINO MÉDIO
O QUE É O NOVO ENSINO MÉDIO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO CENTRO
O Novo Ensino Médio permite que o estudante, tenha todos os conhecimentos
básicos e ainda possa escolher as áreas que mais gosta para aprofundar seus
estudos. Sem precisar ficar mais tempo na escola!
Orientamos todas as equipes escolares das escolas públicas sobre a
necessidade de:
•
•
•
•
•
•

Estudo da legislação;
Acompanhamento das formações por meio do CMSP e Diretoria de
Ensino;
Formação docente na Unidade Escolar;
Formação para o estudante do Ensino Médio, especialmente aos da 1ª
série;
Divulgação para a comunidade escolar por meio das mídias que a escola
já utiliza, além de, por exemplo, cartaz, painel;
Atentar-se ao cronograma da SEDUC.

Estas orientações são imprescindíveis para o engajamento de todos no NOVO
ENSINO MÉDIO, sobretudo na implementação com comprometimento e
sucesso, afinal nossos estudantes merecem um ensino de boa qualidade.
Considerando a necessidade de alinhamento na comunicação Diretoria de
Ensino – Escolas, seguem abaixo materiais e links das formações SEDUC. Este
material será atualizado periodicamente.
14/06/2021: Implementação do NOVO ENSINO MÉDIO de 14/06/2021: link
https://drive.google.com/file/d/1s0ZktF6lgxXCrm_9TDfOGzWWU4M2BSX/view?usp=sharing
15/06/2021:
E
book
–
Guia
do
Estudante
https://app.luminpdf.com/viewer/60d605f2a7fb050011df7737

link

15/06/2021: Itinerários formativos da MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DOS
ALUNOS DA 1ª SÉRIE, pelo canal de gestão e no youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=SF2ObdIBb6A
15/06/2021: Catálogo dos Itinerários Formativos
Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1SlNuRpMOLLunKTNDUMY0MHclr3Ldy0
uh
17/06/20212: Apresentação da arquitetura e detalhamento dos itinerários
formativos – NOVOTEC.
Link da formação: https://www.youtube.com/watch?v=y9Zg30xIrVw

Slides
da
formação:
https://drive.google.com/file/d/1qSmQG7adH7ih7yMAl6zoJTgeS9D1CnL/view

PROFESSORES: Apresentação da arquitetura do Novo Ensino Médio, próximos
passos da implementação e detalhamento de como estão estruturadas cada
uma das propostas de itinerário formativo de área(s) do conhecimento.
• 22/jun (ter) - das 9h às 11h30 - CHS
• 23/jun (qua) - das 9h às 11h30 – LGG
• 24/jun (qui) - das 9h às 11h30 – CNT/MAT
ALUNOS
• 21/06 das 12h às 13h - Apresentação da arquitetura e mobilização para
manifestação de interesse. Público alvo: estudantes gremistas - Canal:
Grêmio Estudantil do Ensino Médio
• Estudantes da 1a série do Ensino Médio: Aula de Projeto de Vida - 23/06
- das 16h30 às 17h - Canal: 1a série do Ensino Médio

BASE LEGAL
LEI Nº 13.415/2017. Altera LDB 9394/1996. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm, acesso
em 02/05/2021.
Del CEE 186/2020. Fixa normas relativas ao Currículo Paulista do Ensino Médio
de acordo com a Lei 13.415/2017, rede privada e redes municipais que possuem
instituições vinculadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, e dá
outras
providências.
Disponível
em:
https://www.cps.sp.gov.br/wpcontent/uploads/sites/1/2020/08/Delibera%C3%A7%C3%A3o-CEE-186_202008-07.pdf, acesso em 02/05/2021.
Del CEE 188/2020. Novo Regimento Escolar: Disciplina a aprovação e a entrada
em vigor dos Regimentos Escolares das instituições vinculadas ao Sistema de
Ensino do Estado de São Paulo, no período de surto global do Covid-19, e dá
outras
providências".
Disponível
em:
http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/RESOLU%C3%87%C3%83O,%2
0DE%2011-8-2020.HTM?Time=27/08/2020%2011:14:53,
acesso
em
02/05/2021.
Principais alterações (DE Centro):
• Fins e objetivos - educação integral do aluno de acordo com o Currículo
Paulista);
• Da Organização Curricular no Ensino Médio:
Art. xx - O ensino médio é composto pela Formação Geral Básica (comum a
todos os alunos), com carga horária máxima de 1.800 horas e por Itinerários
Formativos (parte diversificada e flexível), com carga mínima de 1.200 horas.
CURRÍCULO PAULISTA DO ENSINO MÉDIO. Disponível em:

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wpcontent/uploads/2020/08/CURR%C3%8DCULO%20PAULISTA%20etapa%20E
nsino%20M%C3%A9dio.pdf, acesso em 02/05/2021.
BNCC. As 10 competências. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#introducao,
02/05/2021.

acesso

em

BNCC. Ensino Médio. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#medio, acesso em 02/05/2021.
2020: Todas as informações da etapa do Ensino Médio do Currículo Paulista
estão no site:
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/
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