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COMUNICADO 
 

Senhores Gestores:  

 

Como parte do processo de implementação do programa Novotec em 2022, segue 

link com a lista das escolas que têm possibilidade de implementar os itinerários 

formativos do Novotec Integrado (cursos técnicos) e/ou de Área do Conhecimento 

com habilidades do mundo do trabalho (cursos do Novotec Expresso). 

No link vocês vão encontrar as sugestões de itinerário formativo para as turmas 

de 2ª série e a situação das escolas que em 2021 já têm o Novotec Integrado. 

Pedimos que vocês analisem a planilha com atenção, observando as orientações 

e comentários. 

A base enviada possui 2 abas: 

Aba “1. Lista Escolas Novas” 

Escolas que não têm Novotec hoje e podem implementar o programa no Itinerário 

Formativo a partir da 2ª série, seja do Novotec Integrado (curso técnico) e/ou do 

Novotec Expresso (área do conhecimento com cursos de habilidades do mundo do 

trabalho). 

>> As escolas na lista têm condições de implementar o Novotec, ao lado delas 

mostramos as opções de curso e itinerário sugeridas. Essas opções estarão 
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disponíveis na SED quando o diretor da escola for escolher os IF a serem ofertados 

na escola. 

Aba “2. Lista Escolas que têm Novotec em 2021” 

Escolas que têm turmas Novotec Integrado precisam observar se o ingresso de 
novos estudantes na turma de reoferta do curso será na 1ª série (modelo vigente) 

ou na 2ª série (modelo Novo Ensino Médio). Essa informação encontra-se na 

coluna E dessa aba. 

>> Ingresso no curso técnico a partir da 1ª série: a rematrícula será para os 

estudantes do 9º EF, portanto não há opção de Novotec enquanto itinerário 

formativo para ser escolhido na SED 

>> Ingresso no curso técnico a partir da 2ª série: esta escola deverá selecionar 
a opção de curso Novotec Integrado na SED para a turma de reoferta. É possível 

alterar o curso ofertado hoje, observar as opções. 

A implementação final da turma na escola estará garantida se dois fatores forem 

bem sucedidos: (i) há número suficiente de estudantes matriculados na turma 

após o período de rematrícula e (ii) a licitação para atendimento com escolas 

técnicas privadas foi concluída com fornecedores em todos os lotes e regiões.                                                                                                                                                                                                   
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