


O NOVO ENSINO MÉDIO pretende  
atender às necessidades e expectativas  
dos estudantes, fortalecendo seu interesse, 
engajamento e protagonismo, visando 
garantir sua permanência e aprendizagem  
na escola. Também busca assegurar  
o desenvolvimento de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores capazes  
de formar as novas gerações para lidar  
com desafios pessoais, profissionais,  
sociais, culturais e ambientais do  
presente e do futuro, considerando  
a intensidade e a velocidade das  
transformações que marcam as  
sociedades na contemporaneidade.

1. INTRODUÇÃO



2. MARCOS LEGAIS 
DO NOVO ENSINO MÉDIO 

Artigo 205: A educação deve visar o pleno 
desenvolvimento da pessoa e seu preparo  
para o exercício da cidadania.

Artigo 206: Deve haver igualdade de acesso 
e permanência na escola, com liberdade para 
aprender, ensinar e se expressar.

Artigo 214: O Plano Nacional de Educação  
deve promover a formação para o trabalho 
 e a formação humanística do país.

Artigo 35: O Ensino Médio tem como  
finalidade o desenvolvimento humano,  
técnico, ético, cognitivo e social  
dos estudantes.

Meta 3: Universalização progressiva do 
atendimento escolar de jovens de 15 a 17 
anos, além da renovação do Ensino Médio, 
com abordagens interdisciplinares e 
currículo flexível.

Meta 6: Ampliação da oferta de educação 
de tempo integral, com estratégias para o 
aumento da carga horária e para a adoção 
de medidas que otimizem o tempo de 
permanência do estudante na escola.
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Artigo 24 - parágrafo 1º: A carga horária mínima 
anual deverá ser ampliada de forma progressiva, 
devendo os sistemas de ensino oferecer carga mínima 
de 1.000 horas anuais.

Artigo 36: O currículo do Ensino Médio será 
composto pela Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e por itinerários formativos, que deverão ser 
organizados por meio da oferta de diferentes arranjos 
curriculares, conforme a relevância para o contexto 
local e a possibilidade dos sistemas de ensino.
 

Artigo 10: Os currículos do Ensino Médio são 
compostos por formação geral básica e itinerário 
formativo, indissociavelmente.

Artigo 11: A formação geral básica é composta 
por competências e habilidades previstas na 
BNCC e articuladas como um todo indissociável, 
enriquecidas pelo contexto histórico, econômico, 
social, ambiental, cultural local, do mundo 
do trabalho e de prática social, e deverá ser 
organizada por áreas de conhecimento.
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2. MARCOS LEGAIS 
DO NOVO ENSINO MÉDIO 



Coerentes com essa perspectiva, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), 
atualizadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) em novembro de 2018, indicam que os currículos 
dessa etapa de ensino devem ser compostos por:

3. DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS 

Aprendizagens essenciais definidas 
pela Base Nacional Comum Curricular

Estrutura para as
formações futuras

Formação 
GERAL 
BÁSICA

Comum às escolas
1.800 horas
MÁXIMAS
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2
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Comunicação
4

Argumentação

5

Cultura digital

6
Autogestão

7

Autoconhecimento
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8

Empatia
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9

Autonomia

10

COMPETÊNCIAS
GERAIS



O parágrafo 2º do artigo 12 das 
DCNEM estabelece, ainda, que 
os Itinerários Formativos se 
organizem a partir de quatro 
eixos estruturantes, que visam 
integrar e integralizar os diferentes 
arranjos de Itinerários Formativos, 
bem como criar oportunidades 
para que os estudantes vivenciem 
experiências educativas 
profundamente associadas à 
realidade contemporânea, a fim de 
promover sua formação pessoal, 
profissional e cidadã. Sendo assim, 
busca-se envolvê-los em situações 
de aprendizagem que lhes permitam 
produzir conhecimentos, criar, 
intervir na realidade e empreender 
projetos presentes e futuros.

EIXOS ESTRUTURANTES

Currículo flexívels
ITINERÁRIOS FORMATIVOS

3. DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS 

1.200 horas mínimas

Investigação 
científica

Processos 
criativos

Intervenção 
sociocultural

Empreende-
dorismo



Em 2022, o Ensino Médio Pio XII 
passará por mudanças para atender 
à nova legislação, reforçando  
o nosso compromisso com  
a excelência acadêmica e com  
a formação humana, que  
sempre foram pilares da  
nossa proposta pedagógica. 

4. O NOVO ENSINO MÉDIO 
NO COLÉGIO FRANCISCANO 
PIO XII 

Itinerários
FORMATIVOS: 

2.100 
HORAS

Formação 
GERAL 

BÁSICA: 

1.800 
HORAS



Organizada a partir do conjunto de competências e 
habilidades das Áreas de Conhecimento previstas na etapa 
do Ensino Médio da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), que aprofundam e consolidam as aprendizagens 
essenciais do Ensino Fundamental, a compreensão de 
problemas complexos e a reflexão sobre soluções para eles, 
com carga horária total máxima de 1.800 horas.

5. A NOSSA FORMAÇÃO
GERAL BÁSICA

Língua Portuguesa  
Inglês

História 
Geografia
Biologia 
Química 

Física 
Matemática 

Educação Física

COMPONENTES CURRICULARES:



Organizados em três partes: 

6. OS NOSSOS ITINERÁRIOS 
FORMATIVOS

Itinerários 
FORMATIVOS

Itinerário 
INTEGRADO

Itinerários 
TEMÁTICOS

Projeto de 
VIDA

NÚCLEOS



NÚCLEOS DE ESTUDO EM ÁREAS:

Os núcleos de estudo em áreas 
são espaços de aprendizagens 
interdisciplinares que visam  
aprofundar o conhecimento por  
meio de temas geradores.
Os estudantes serão instigados a 
aprenderem, tomando como ponto 
de partida não só o conhecimento 
sistematizado, mas também problemas 
relevantes e contemporâneos para  
serem compreendidos e/ou enfrentados.
A meta é desenvolver conhecimento 
científico, protagonismo, criatividade, 
autoconhecimento e capacidade  
crítica e analítica.

7. O NOSSO ITINERÁRIO 
INTEGRADO

Arte
Espanhol      

Inglês

Língua 
Portuguesa História

Geografia
Sociologia

Matemática

Biologia
Química
Física

Laboratórios

OBRIGATÓRIO 
PARA TODOS 
OS ESTUDANTES



TRANSCULTURALIDADE
Um programa que visa estimular o pensamento 
crítico, a abertura para a pluralidade e o diálogo 
inter e transcultural de saberes que envolvem 
realidades sociais diferentes.

O DIREITO À CIDADE
O programa propõe a vivência de diferentes 
contextos e realidades, problematizando 
a cidade em diversas escalas, partindo do 
pressuposto de que o objeto de estudo é a 
cidade contemporânea. 

NÚCLEO LINGUAGENS
Língua Portuguesa | Arte | Espanhol | Inglês

NÚCLEO HUMANIDADES
História | Geografia | Sociologia



ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE
O programa visa promover espaço para os 
estudantes refletirem e criarem soluções para 
problemas ambientais. 

NÚCLEO CIÊNCIAS DA NATUREZA
Biologia | Química | Física | Laboratórios

O MUNDO DO TRABALHO E  
O MERCADO FINANCEIRO
O programa visa ampliar os conhecimentos 
dos alunos em relação ao mercado de 
trabalho e à área financeira, aplicando-os em 
situações reais para definição de estratégias 
de planejamento e projeções de futuro de 
modo consciente.  

NÚCLEO MATEMÁTICA
Matemática



1ª série 

2ª série 

3ª série 

4 aulas

6 aulas

8 aulas

Nesta parte do currículo, os estudantes poderão 
escolher conforme seus interesses, aptidões e 
objetivos e terão sua participação ampliada à 
escolha na medida em que avancem nas séries do 
Ensino Médio. 
O investimento nesta parte do currículo 
será no aprofundamento e na ampliação de 
aprendizagens, em uma ou mais áreas de 
conhecimento, e sua aplicação em contextos 
diferentes. Esses itinerários serão a oportunidade 
de aprofundamento e de aproximação em um 
determinado campo do conhecimento. Essa 
aproximação pode validar ou ajudar a revisar as 
opções que o estudante estará construindo para 
sua trajetória escolar e sua vida.

EXEMPLOS DE TEMA: 
Imunologia e Saúde Pública, Jornalismo Digital, Letramento Midiático, entre outros que serão encaminhados 
ao longo do Ensino Médio e de acordo com os objetivos e aptidões dos estudantes.

8. O NOSSO ITINERÁRIO 
TEMÁTICO

DE ESCOLHA 
DOS ESTUDANTES



Orientação Profissional  | Ensino Religioso |  
Filosofia

O Projeto de Vida está calcado na necessidade que  os 
estudantes apresentam frente em seu momento de vida, em 
vista das reflexões e decisões a serem tomadas, em relação 
tanto ao presente quanto ao futuro. O referido Projeto de 
Vida não se limita a informações sobre o mundo do trabalho 
e as respectivas profissões, mas extrapola na perspectiva 
da vida, que abrange as dimensões pessoais, interpessoais, 
individuais, coletivas, que certamente se expressará nas 
formas “profissional”, “social”, “espiritual” e “acadêmica. 
Assim sendo, o Projeto de Vida se apresenta como um espaço 
de reflexões, experiências que serão a base para discernimento 
nos principais momentos da vida de toda pessoa.

9. PROJETO DE VIDA

OBRIGATÓRIO 
PARA TODOS 
OS ESTUDANTES



A Vivência Social dialoga diretamente com a nossa 
proposta de formação integral, uma vez que mobiliza 
o aluno a sentir o mundo e refletir subjetivamente 
sobre seu papel nele. Na prática, a Vivência Social 
acontecerá no contraturno das aulas regulares, com 
o acompanhamento e tutoria de nossos profissionais, 
compondo um total de 20 horas anuais.  

SÃO EXEMPLOS DE VIVÊNCIA SOCIAL:  
Experiências em aulas de campo; criação de projetos 
internos que visem a resolução de problemas de 
convivência, sustentabilidade, comunicação, etc.; 
participação em ONGs ou outras organizações 
comunitárias;  entre outros.

OBRIGATÓRIO 
PARA TODOS 
OS ESTUDANTES

10. VIVÊNCIA SOCIAL



A carga horária no Colégio Franciscano Pio XII se mantém a mesma de sempre, mas com um 
formato de currículo diferente, mais flexível e alinhado para uma formação integral que atenda 
aos desafios contemporâneos.

2022

2023

2024

11. MATRIZ  
CURRICULAR

20h/a

18h/a

16h/a

13h/a

13h/a

13h/a

2h/a

2h/a

2h/a

4h/a

6h/a

8h/a

39h/a

39h/a

39h/a



Exemplo de rotina - a organização não seguirá, necessariamente, essa sequência. 

12. MUDANÇA GRADUAL  
AO LONGO DOS 3 ANOS 
DO ENSINO MÉDIO

Geral Básica
Formação

Integrado
Itinerário

Vida
Projeto de

Temáticos
Itinerários

O colégio vai implementar o Novo Ensino Médio de forma gradual, com início em 2022  
para as 1ª séries. O esquema abaixo demonstra como será concluído o processo até 2024.



novonovo


