Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
15/10/2021

REDE Nº 142
Prezados,
ASSUNTO 01: EM DIA COM A IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO
Senhores Diretores,
Informamos a publicação da Resolução SEDUC 97, de 08 de outubro de 2021, que estabelece
as diretrizes para a organização curricular do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino de São
Paulo e dá providências correlatas.
A Resolução apresenta os links para que o acesso a todas as matrizes curriculares do Ensino
Médio em continuidade para os alunos que ingressaram em 2020 e as matrizes do Novo Ensino
Médio (NEM), com a Formação Geral Básica e os Itinerários Formativos – para os alunos
ingressantes na 1ª série em 2021:

· Diurno.
· Noturno.
· Expansão da Carga Horária – para as turmas de tempo parcial.
· Aprofundamentos: Propedêuticos, Novotec Integrado, Novotec Expresso e PEI.
· Atribuição de Aulas: observando os componentes curriculares, a ordem de prioridade, etapas,
fases, situação funcional, habilitações e qualificações.

Para a continuidade das ações de implementação, a equipe do Ensino Médio apresenta alguns
pontos a serem observados pela Equipe Gestora:

1. Acessar as Matrizes Curriculares correspondentes às séries ofertadas na Unidade Escolar e
aos Aprofundamentos, tendo como referência os Itinerários Formativos definidos anteriormente
na escola e a carga horária de expansão, conforme série e turno.
2. Promover e incentivar o estudo das matrizes curriculares e das Ementas de cada
Aprofundamento Curricular - UC 1 e UC 2 para 2022 (antes da atribuição de aulas), bem como
do Currículo Paulista, observando a organização das áreas de conhecimento.
3. Organizar momentos para esclarecimento das dúvidas de pais, alunos e professores.
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4. Garantir a correção das informações divulgadas pelos funcionários da secretaria,
relacionadas ao NEM.
Aproveitamos para compartilhar o link da última live:

Plantão de dúvidas – Coleta de Classes e Expansão do Ensino Médio:
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=24645&id=0

Anexo 1: Plantão de dúvidas - expansão e coleta de turmas
Anexo 2: Resolução 97-2021

Equipe do Ensino Médio
Supervisão Escolar
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