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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 419/2022 

Data: 08/07/2022 

Assunto: Orientações sobre alterações nas matrizes curriculares.   
 

          

Prezados/as, este documento traz detalhes de ajustes nas matrizes curriculares 

do ensino médio, a serem implementadas em 2023. Esses ajustes são resultado de 

escutas feitas com estudantes e professores e de um grupo de trabalho organizado 

com supervisores/as e PEC pontos focais do novo ensino médio. 

 

Atenção as mudanças. 

 

Escolas de tempo parcial - período diurno 

• Educação Física na 2ª série passará a compor a carga horária dentro do 

turno (deixará de compor a expansão), de forma presencial, no lugar de uma aula de 

Projeto de Vida. Com isso, os estudantes terão uma aula presencial por semana de 

Educação Física na 2ª série. 
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• Os componentes da expansão da carga horária (Eletivas 2 e Orientação 

de Estudos) passarão a ser opcionais para os estudantes da 2ª e da 3ª série. A 

escola só abrirá turma da expansão mediante demanda dos estudantes, que deverão 

indicar o interesse em cursar as disciplinas de Eletivas 2 e Orientação de Estudos 

durante a rematrícula.  

 

Escolas de tempo parcial - período noturno 

• Não haverá mudanças na matriz 

• Para os componentes da expansão da carga horária (nas três séries), o tipo 

de atendimento “Atendimento Personalizado” poderá contar com novas 

metodologias, para tornar mais flexível para estudantes trabalhadores, como entrega 

de atividades mensais, que irão valer para a frequência do estudante. 

 

Escolas de tempo integral - PEI de 9 horas 

• Para a 2ª série, não haverá mais a UC7. Com isso, no lugar das 5 aulas da 

UC7, os estudantes terão: 1 aula a mais de Orientação de Estudos, 2 aulas de Língua 

Inglesa e 2 aulas de Educação Física. 

• Para a 3ª série, não haverá mais a UC8. Com isso, no lugar das 5 aulas da 

UC8, os estudantes terão: 1 aula a mais de Orientação de Estudos, 4 aulas Práticas 

Experimentais (sendo 2 voltadas à técnicas de redação e 2 para matemática) 

 

Escolas de tempo parcial - PEI de 7 horas 

• Educação Física e Língua Inglesa passarão a compor a matriz da 2ª série. 

Elas entrarão no lugar de uma aula de Orientação de Estudos e duas de Eletivas. 

 

                                                                                                         Atenciosamente, 
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Responsável: 

Larissa Polastre Bortolucci 

PEC de Ciências. 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta  

Dirigente Regional de Ensino. 

 

 

 

 

 


