Diretoria de Ensino Região de Santo André
Em dia com o Novo Ensino Médio
Documento Orientador Expansão das aulas - Diurno e Noturno para Escolas Regulares
Senhores Diretores,
Tendo em vista a continuidade das ações de implementação do Novo Ensino Médio, chegamos
ao momento da definição dos modelos de expansão da carga horária do Ensino Médio, para os
períodos Diurno e Noturno, de todas as escolas da Rede Estadual de Ensino. Para auxiliar na
organização da escola, compilamos as informações disponibilizadas em live realizada pela
Equipe Central à frente do processo de Expansão da Carga Horária e o link do vídeo da live,
disponível no repositório. A primeira parte do vídeo trata sobre a definição, pelas escolas do PEI
da unidade curricular 7, tratada na Rede n° 126. A seguir, a equipe trata da Expansão da Carga
Horária nos períodos Diurno e Noturno para as turmas do Novo Ensino Médio.
A expansão da carga horária será apenas para as turmas do Novo Ensino Médio.
A equipe gestora poderá assistir ao vídeo e tirar dúvidas na live de amanhã, 22 de setembro.
1ª Parte
Período Diurno: Expansão da Carga Horária
1ª Série: 35 aulas
2ª série: +7 aulas = 42 aulas / 2022
3ª série: + 5 aulas = 40 aulas/ 2023
2ª série - 2022
20 aulas – FGB +
05 aulas – Inova +
10 aulas – Aprofundamento +
07 aulas – Expansão da CH =
T: 42 aulas
Aulas no contraturno (07 aulas):
As 07 aulas a mais na Carga Horária serão
aulas no contraturno do aluno, dos seguintes
componentes curriculares:

3ª série - 2023
10 aulas – FGB +
05 aulas – Inova +
20 aulas – Aprofundamento +
05 aulas – Expansão da CH =
T: 40 aulas
Aulas no contraturno (07 aulas):
As 05 aulas a mais na Carga Horária serão
aulas no contraturno do aluno, dos seguintes
componentes curriculares:

03 aulas de Orientação de Estudos +
02 aulas de Educação Física +
02 aulas de Eletivas = 7 aulas

02 aulas de Eletivas
03 aulas de Orientação de Estudos

Algumas observações:
Para 2022 haverá a expansão da carga horária apenas para as 2ª séries do Ensino Médio.
Em 2023, a expansão da carga horária será para as 2ª e 3ª séries do Ensino Médio.
As aulas continuam de 45 minutos.

As aulas da expansão são parte do Itinerário Formativo.
As aulas de Educação Física serão ministradas presencialmente.
As aulas de Língua Inglesa “da expansão” serão ministradas no período de aulas do aluno, no
lugar das aulas de Eletivas (que serão ministradas no contraturno).
A coleta dessas informações será orientada pelo Núcleo de Registro e Matrícula. O CIE
encaminhará documentos orientadores e passo a passo do processo.
Modelos de Expansão:
A escola deverá optar por cumprir as aulas de expansão da carga horária por CMSP ou uma aula
presencial, por dia.
O Professor ministrará as aulas presencialmente ou pelo aplicativo, neste caso o aluno poderá
acompanhar as aulas de maneira síncrona ou assíncrona.
Para as turmas do período da Manhã, as turmas poderão ser coletadas entre 12h36 e 18h.
Para as turmas do período da Tarde, as turmas poderão ser coletadas entre 7h e 12h59.
Para a definição por um dos modelos, os alunos deverão ser consultados.

2ª Parte – Período Noturno: Expansão da Carga Horária
Atendimento ao contido na Deliberação CEE 186/2020: de 2400 h para 3000 h
1ª série: + 8 aulas = 33 aulas/ 2022
2ª série: + 9 aulas = 34 aulas/2022
3ª série: + 8 aulas = 33 aulas/ 2023
1ª série (2022)

2ª série (2022)

3ª série (2023)

Regular
(presencial)

Modelo
flexível

Regular
(presencial)

Modelo
flexível

Regular
(presencial)

Modelo
flexível

FGB

25

5

20

-

10

-

Componentes IF

-

3*

-

4*

-

3*

Aprofundamento

-

-

5

5

15

5

Total

25

8

25

9

25

8

2 aulas de PV e 1 aula de Tecnologia nas 3 séries e Educação Física na 2ª série

Modelos para o atendimento da Expansão:
CMSP: Professor transmite pelo aplicativo, síncrono ou assíncrono, com um horário
determinado por dia desde que não no horário de aula regular das 19h às 23h.
Atendimento Personalizado: com materiais didáticos, terá um horário determinado para
atendimento dos alunos pelo professor. O atendimento poderá ocorrer pelo CMSP ou
presencialmente.
Presencial: uma aula a mais por dia, com entrada às 18h15. A escola deverá ter espaços
disponíveis.
A partir desses três modelos, a unidade escolar poderá optar, dentro dos três modelos acima:
•
•
•
•

Todas as aulas pelo CMSP;
Todas aulas pelo atendimento personalizado;
Cinco aulas presenciais e as demais pelo CMSP;
Cinco aulas no modelo presencial e as demais pelo CMSP ou atendimento personalizado.

A escola definirá para cada turma um dos modelos acima e horários de atendimento. Não será
possível modelos e horários diferentes dentro da mesma turma. Os alunos deverão ser
consultados para a definição dos modelos que serão oferecidos pela escola.
A definição deverá ocorrer até 05 de outubro. As orientações para a inclusão das informações
na SED serão divulgadas pelo CIE, responsável pelo processo.
Estão previstas publicações de Resolução, Documento Orientador e Passo a Passo para a SED.
Contamos com o engajamento de todos para o desenvolvimento dos próximos passos.

Equipe do Ensino Médio

