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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NRM 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 560/2021 

Data: 02/09/2021 

Assunto: Ajustes de itinerários formativos sinalizados na SED 
 

Prezados(as), 

 

 Seguindo as etapas de implementação do Novo Ensino Médio, entre 23 de agosto e 17 de setembro, 

os estudantes deverão realizar a rematrícula. No caso dos estudantes que estão na 1ª série em 2021, esse 

processo também envolve também escolher o aprofundamento curricular.  

 Para as escolas que tiverem erros na digitação dos itinerários, haverá um período específico para 

essas correções serem feitas, conforme cronograma a seguir:  

 

24 de setembro a 5 de outubro: período de coleta de turmas  

• Nesse período, as escolas deverão digitar na SED as turmas de 2ª série e seus respectivos itinerários 

formativos a serem ofertados  

• Caso seja necessário algum ajuste, esse é o período para ser feito  

• Alguns ajustes possíveis:  

1. Escola terá novos itinerários que não foram sinalizados para a rematrícula;  
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2. Itinerários que foram sinalizados e não serão ofertados;  

3. Mudança no número de turmas de  algum dos itinerários. 

 

6 a 20 de outubro: período de alinhamento com estudantes das mudanças  

• As escolas que tiverem mudanças, deverão apresentá-las aos estudantes para que eles façam a 

escolha do itinerário; 

• O passo a passo para esse processo será apresentado. 

 

27 de outubro a 3 de novembro: período de enturmação  

• Será feito ajuste manual das turmas que tiverem mudança na oferta de itinerários  

 

 IMPORTANTE: as mudanças serão feitas apenas como exceção, em caso de mudanças 

justificadas. O prazo para definição da oferta dos itinerários, como informado anteriormente. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Responsável: 

André Brunherotto 

Diretor Técnico I - NRM 

 
De acordo: 

Nara Macluf Grisotto Costa 

Diretor Técnico II - CIE 

 

 

 


