Rede nº 467/21
Data: 29/07/2021
Assunto: EVENTO NOVO ENSINO MÉDIO - SUPORTE NA DEFINIÇÃO DO ROL DOS
ITINERÁRIOS FORMATIVOS OFERTADOS PELAS ESCOLAS

Senhores Diretores;
Seguindo com as etapas de implementação do Novo Ensino Médio, até dia 18 de
agosto as unidades escolares deverão definir o rol de itinerários que irão ofertar
para seus estudantes da 2ª série em 2022. Esse é um processo que deve ser muito
bem estruturado nas escolas para garantir que atenda os desejos dos estudantes
e, ao mesmo tempo, garanta que todos os professores tenham aulas para serem
atribuídas.
Para ajudar nesse processo, a SEDUC irá organizar, no dia 6 de agosto, uma ação
que fomente essa discussão em todas as escolas. Um dia dedicado para a discussão
dos itinerários formativos!
Neste dia, haverá uma transmissão pelo CMSP para explicar melhor para os
professores como se dará a definição de quais itinerários formativos em cada
escola. Em seguida, haverá um tempo para que o trio gestor converse com os
professores sobre os itinerários a serem ofertados naquela escola.
Para que seja possível reunir todos os professores ao mesmo tempo para essa
discussão, os estudantes das três séries do ensino médio, nesse dia, deverão
permanecer em casa e realizarão as atividades letivas apenas pelo CMSP. Os
estudantes da 2ª e da 3ª série terão aulas normais e os da 1ª série terão um
conteúdo específico sobre os itinerários formativos.
Para organizar esse dia, as escolas devem planejar em quais períodos irão reunir
os professores de ensino médio, podendo fazer de manhã (das 7h às 12h), de
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tarde (das 13h às 18h) e a noite (das 19h às 23h). Elas podem se organizar para
fazer nos três períodos, em dois ou apenas um, de acordo com sua realidade.
As primeiras duas horas de cada período serão destinadas para a apresentação
centralizada, enquanto o tempo restante será aberto para discussão local entre
professores e gestão escolar.
A programação para os estudantes será organizada da seguinte forma:
• Os estudantes das três séries do Ensino Médio devem acompanhar as aulas pelo
CMSP
• Os estudantes de 1ª terão uma programação especial sobre os itinerários formativos
• Essa programação especial sobre os itinerários formativos será exibida nos 3 períodos
• Os estudantes podem ser recebidos na escola para que assistam as aulas do CMSP
da escola
A programação para a equipe de gestão escolar e os professores será organizada da
seguinte forma:
1ª parte (2 horas)
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2ª parte: intervalo de 30 minutos

3ª parte (até 2 horas e 30 minutos)

Importante:
• Os professores devem participar dessas atividades formativas apenas dentro
dos limites de sua jornada / carga horária. Caso a quantidade de tempo para a
formação extrapole a jornada / carga horária de um professor, este não precisa
participar (embora seja bem-vindo, caso queira).
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• Os estudantes/escolas de ensino fundamental continuam com sua rotina
inalterada.

Em caso de dúvidas, ficamos à disposição para esclarecimentos por meio do e-mail:
dent2npe@educacao.sp.gov.br

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2
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