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Assunto: Novo Ensino Médio – Informativos e materiais
Srs Diretores de Escola sobre NEM – Novo Ensino Médio:

ATENÇÃO!!

A.

A escolha dos itinerários deverá observar os turnos de funcionamento: diurno e noturno e

não os períodos (manhã/tarde/noite), portanto, exemplificando:
•

escola com 3 classes de manhã e uma classe à tarde, ela oferecerá 4 itinerários (de forma

a atender as 4 áreas do conhecimento), um para cada, turma, e essa classe da tarde que é única
no período, não seguirá aquela regrinha de se desdobrar em duas turmas, para ofertar dois
itinerários integrados, já que o aluno pode se remanejar entre os períodos da manhã e tarde, para
seguir algum itinerário formativo. Diferente, de uma escola que tenha 3 classes de manhã e uma
classe à noite, essa classe do noturno, se desmembra em duas turmas no momento do itinerário,
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para que possa ser ofertado dois integrados que contemplem as 4 áreas, uma vez que o
remanejamento de alunos entre turnos se torna mais difícil.

B.

Na página de Comunicados há comunicados específicos (463 e 469) explicando sobre o dia

06/08/2021, conforme já abordado em reunião.

C.

Segue três materiais adicionais

1. Lista de escolas que podem escolher Novotec para oferta de itinerário em 2022

Com base na manifestação de interesse dos estudantes, pré-adesões das escolas estaduais e
capacidade do Centro Paula Souza, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico definiu quais
itinerários técnicos ou profissionalizantes podem ser ofertados em cada escola.
A lista no excel disponível, possui as escolas que poderão receber os itinerários de formação
técnica (Novotec Integrado) e qualificação profissional (Novotec Expresso) em 2022. Essa lista
contém apenas as escolas que ainda não possuem novotec em 2021.

Ou seja, as escolas listadas no excel a seguir 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).

A lista com as escolas que já possuem Novotec em 2021 será enviada no início da semana que
vem.

2. Catálogo Detalhado dos Aprofundamentos Curriculares
Esse documento – Catálogo Detalhado dos Aprofundamentos Curriculares possui a ementa
detalhada de todas as opções de aprofundamento curricular. Além das informações já publicadas
durante a manifestação de interesse, esse documento apresenta o detalhamento de cada
componente curricular das unidades curriculares. Em especial, mostra quais habilitações podem
ter as aulas atribuídas de cada componente curricular dos aprofundamentos.
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3. Documento orientador para a implementação dos Itinerários Formativos

Esse documento orientador para a implementação dos itinerários formativos, traz orientações
detalhadas para a implementação do Novo Ensino Médio, com a arquitetura e próximos passos de
implementação. Muito do que foi tratado na formação da terça-feira, dia 20 e alguns detalhes
discutidos com os supervisores ponto focal do ensino médio
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