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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 772/2021 

Data: 09/12/2021 

Assunto: Já acessou o site do Novo Ensino Médio? 

 
 

Prezados, favor dar ampla visibilidade. 

 

 

Quem deseja buscar mais informações sobre o Novo Ensino Médio e encontrar apoio no 

desenvolvimento, na implementação e no acompanhamento da proposta, agora encontra um site 

novo, com conteúdos multimídia e uma melhor experiência de navegação. 

 

Além de textos explicativos, os gestores, professores, estudantes e toda a comunidade 

escolar terão acesso a vídeos que dão uma dimensão mais didática aos Aprofundamentos 

Curriculares dos Itinerários Formativos, assim como à relevância do Novo Ensino Médio, que 

tem como objetivo oferecer conteúdos mais conectados ao projeto de vida dos estudantes - com o 

foco no desenvolvimento integral - e dessa forma, oferecer melhor oportunidade de acesso ao 

Ensino Superior e mercado de trabalho. 

https://novoensinomedio.educacao.sp.gov.br/
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Os itinerários formativos contemplam componentes do Inova Educação e os 

Aprofundamentos Curriculares. Sobre estes últimos, especificamente, os estudantes têm 10 opções 

de escolha por área do conhecimento e mais a formação técnica e profissional. Os jovens 

manifestam interesse nos cursos que mais lhes chamam a atenção e cada unidade escolar deverá 

ofertar no mínimo dois deles ao longo da 2ª e da 3ª série do Ensino Médio. 

 

O Aprofundamento Curricular está organizado em seis unidades curriculares (UC). Cada 

unidade curricular é formada por 10 aulas semanais, com duração de um semestre. 

‘Na 2ª série, o estudante terá uma unidade curricular por semestre. Na 3ª série, duas 

unidades curriculares por semestre. 

 

Para os professores que têm dúvidas sobre como os aprofundamentos se inserem nas 

matrizes curriculares, o site do Novo Ensino Médio tem agora uma página dedicada ao tema, com 

informações bem detalhadas e o cronograma das disciplinas gerais e específicas para os anos de 

2022 e 2023. 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE) também foi aprimorado para 

potencializar a experiência de aprendizagem dos profissionais da Educação, com destaque 

especial para os professores do QM. 

 

A plataforma ganhou uma área específica com vídeos gravados pelos professores do CMSP. 

Os conteúdos audiovisuais estão organizados em trilhas, uma para cada uma das 10 opções de 

Aprofundamento Curricular. O objetivo é que os profissionais da Rede se sintam mais seguros na 

implementação dos conteúdos em sala de aula. 

O Novo Ensino Médio já é uma realidade nas escolas da rede estadual paulista e essa nova 

fase de implementação dos Aprofundamentos Curriculares, a partir de 2022, deve proporcionar 

experiências de aprendizagem ainda mais significativas aos nossos estudantes, potencializando 

seus projetos de vida e promovendo engajamento juntos às comunidades escolares. São muitas 

as novidades e estaremos juntos nessa caminhada! 

 

E aí, gostou das novidades? Que tal conferir cada uma delas no seu navegador? Clique 

aqui e confira o site do Novo Ensino Médio. 

 

Atenciosamente, 

 

 

https://inova.educacao.sp.gov.br/
https://novoensinomedio.educacao.sp.gov.br/
https://efape.educacao.sp.gov.br/
https://avaefape2.educacao.sp.gov.br/login/index.php
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/
https://novoensinomedio.educacao.sp.gov.br/
https://novoensinomedio.educacao.sp.gov.br/
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Responsável: 

Késia Lilena Stefanini Da Mata 

PCNP responsável pelo NPE 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 


