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 No ano de 2017, durante o governo Temer, foi promulgada a lei nº  13.415, 
que promoveu mudanças no formato do Ensino Médio no Brasil. Observa-se que hoje 
esta é uma etapa pouco atraente para o estudante, com matérias engessadas e ne-
nhuma possibilidade de escolhas. O Novo Ensino Médio pretende trazer o protagonis-
mo para o centro  da formação juvenil. Agora, no ano de 2022, todas as escolas terão 
que dar início à nova Matriz Curricular, nas turmas de 1ª séries. 

 A primeira grande mudança que se percebe é a divisão da estrutura pedagógica em duas partes: a Formação Ge-
ral Básica (comuns a todos os alunos) e os Itinerários Formativos (de livre escolha, de acordo com os interesses acadêmi-
cos ou profissionais). 

  O que se pode observar na figura acima é que houve uma diminuição da carga horária da Formação Ge-
ral Básica das atuais 2400 h nos três anos do Ensino Médio para, no máximo 1800 h. Por outro lado, a carga horária deverá 
aumentar pois os itinerários formativos devem ter, no mínimo, 1200 h  ampliando a carga total do Ensino Médio para 
3000 h (uma carga que já era adota pelo CCPA). 

 Também foi permitida uma grande flexibilidade na distribuição das horas, para cada Instituição de Ensino. Aqui, 
no CCPA, as horas estarão assim distribuídas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observem que colocamos uma maior carga da Formação Geral Básica na 1ª série pois os alunos ainda precisam 
ser melhor preparados para algumas decisões que serão tomadas adiante, na ocasião da escolha das Unidades de Apro-
fundamento. 



 Os itinerários formativos são a parte flexível do Novo Ensino Médio e pretendem dar uma nova roupagem ao 
aprendizado nas escolas. Os itinerários são compostos por Unidades Aprofundamento, Eletivas, Complementares, Optati-
vas e o Projeto de Vida. 

Projeto de Vida — Serão momentos de grande importância para o estudante que os ajudarão nas escolhas, tanto ao lon-
go do Ensino Médio, como na vida profissional futura. As conversas e debates serão promovidos por psicólogos, professo-
res e pela gestão da escola. 

Unidades Curriculares de Aprofundamento — Não serão simplesmente mais aulas de determinadas disciplinas. São 
caminhos a serem percorridos pelos alunos, com foco nas áreas de conhecimento, que servirão como base para promover 
um aprendizado prático e dentro de perspectivas profissionais futuras .  

Unidades Curriculares Eletivas — Serão cursos de temas variados, ligados a conhecimento das mais diversas áreas que 
buscam despertar o interesse do aluno para o conhecimento significativo, baseado em, pelo menos um dos quatro eixos 
estruturantes: empreendedorismo, processos criativos, investigação científica e mediação e intervenção cultural. 

Unidades Integradoras Complementares — Serão dois momentos em que os alunos terão a possibilidade de aprimorar 

as suas escolhas (CCPA Nitro) e ampliar seus domínio de Leitura e Interpretação (Red+). 

Unidades Integradoras Optativas—Serão momentos variados (debates, oficinas, workshops, apresentações) que ajuda-

rão bastante na composição do histórico escolar do aluno. 

 

 

 

  

 

 O Projeto de Vida é o que nos motiva a seguir sempre em busca da realização dos nos-
sos sonhos. O CCPA já vem desenvolvendo, há anos, um projeto socioemocional chamado Ofici-
na de Vida, para as turmas do Ensino Fundamental 2. A partir de agora, será estendido para o 
Ensino Médio. 

 A Oficina de Vida, terá uma aula semanal e, neste momento, vários assuntos serão 
discutidos: o autoconhecimento, a vivência em sociedade, a escolha do trabalho, equilíbrio 
emocional etc. Através do Projeto de Vida, o jovem terá a capacidade de refletir sobre não so-

mente sobre o seu futuro mas, também, sobre as escolhas atuais, aprender a se organizar e estabelecer metas. As aulas 
ficarão sob a responsabilidade do Setor de Psicologia e de um professor, capacitado para isto, podendo contar, também, 
com a participação de pais, professores, coordenadores e da direção da escola. 

 

Projeto de Vida 



Unidades Curriculares de Aprofundamento 

 Serão oferecidas a partir da 2ª série. O aluno irá escolher entre dois caminhos: Vida e Ciência, que abrange as 
áreas de Matemática e Ciências da Natureza e Vida e Humanidade, que abrange as áreas de Linguagens e Ciências Hu-
manas e Sociais Aplicadas. 

 Não é somente colocar aulas a mais de disciplinas das áreas escolhidas. Mas, sim, trabalhar o conhecimento de 
uma forma que tenha sentido ; os professores irão mostrar que objeto de estudo tem aplicação na vida prática.  

 

Unidades Curriculares Eletivas 

 Baseadas em quatro eixos estruturantes, as disciplinas eletivas 
buscam atrair a atenção dos alunos para temas relevantes dentro das áreas 
do conhecimento. Serão oferecidas semestralmente, o que possibilita a 
escolha de duas eletivas durante o ano letivo. 

 Para 2022 serão oferecidas as eletivas “Economia: do Boleto à Bo-
lada” (Economia na Prática), “Biotecnologia: Gen(ética) ou (Gen)ética?”, 
“Cultura de Inovação” e “Cultura Midiática”. 

 As escolhas deverão ser feitas o mais rapidamente possível para 
que as turmas possam ser organizadas. 

 

Unidades Curriculares Complementares 

 Entendemos que o hábito da leitura e a capacidade de interpretação é fundamental para o desenvolvimen-
to de um bom repertório cultural e também um importante auxílio na resolução de problemas. Por isso, juntamente 
com as eletivas , ofertamos a unidade curricular complementar RED+, que será um momento não só para aprimorar 
técnicas mas, também, juntamente com os professores, traçar caminhos. 

 Também como complemento, ofertamos o CCPA Nitro, uma plataforma totalmente on-line, onde os 
alunos escolhem uma área a seguir e depois participam da construção dos ciclos de estudos, escolhendo os 
temas  a serem trabalhados. 

Unidades Curriculares Optativas 

No parágrafo 13 do artigo 17  da Resolução MEC/CNE/CEB de 21 de novembro de 2018 as práticas relacionadas aos itinerários 
formativos podem ser desenvolvidas de diversas maneiras:   
       “As atividades realizadas pelos estudantes, consideradas parte da carga horária do ensino médio, podem ser aulas, cursos, 
estágios, oficinas, trabalho supervisionado, atividades de extensão, pesquisa de campo, iniciação científica, aprendizagem profissional, parti-
cipação em trabalhos voluntários e demais atividades com intencionalidade pedagógica orientadas pelos docentes, assim como podem ser 
realizadas na forma presencial - mediada ou não por tecnologia - ou a distância, inclusive mediante regime de parceria com instituições 
previamente credenciadas pelo sistema de ensino.”  
       Dentre as atividades que serão oferecidas pelo CCPA destacamos os  “Altos Papos (palestras e debates), o Projeto SOL (projeto 
de ajuda solidária a instituições, o CCPA Med (aprofundamento de aulas para as áreas de saúde), o Eixo Olímpico (estudo preparatório para 
as Olimpíadas Culturais),  Clubes Temáticos, Monitoria, etc.  
       Todas estas atividades, que já faziam parte das nossas ofertas, agora irão contar horas na certificação final do aluno. 



 

 Teremos dois tipos de avaliação: uma para as disciplinas das áreas de conhecimento na Formação Geral Básica e 
outra para os itinerários formativos. As primeiras seguirão um modelo semelhante ao que hoje fazemos. Já a avaliação dos 
itinerários poderá ser feita através de apresentações, trabalhos, vídeos, portfólios, workshop etc. 

 Já para o ENEM, muitas definições ainda precisam ser tomadas pelo órgãos responsáveis. Vamos aguardar! 

 Estamos trazendo mais uma novidade para 
2022: a preparação para a Certificação Internacio-
nal de Proficiência na Língua Inglesa. 

 Em parceria com o Curso Link, teremos tur-
mas especiais de preparação para aqueles que 
quiserem um maior aprofundamento na língua in-
glesa e interesse em obter a certificação que pode 
abrir caminhos no futuro. 


