
FAQ - NOVO ENSINO MÉDIO 

COLÉGIO SÓLIDO 

 

NOVO ENSINO MÉDIO - INTRODUÇÃO 

O que é o Novo Ensino Médio? 

 

O Novo Ensino Médio é a maior mudança na educação nos últimos 20 anos. A Lei nº 

13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu 

mudanças na estrutura do Ensino Médio, ampliando a carga horária e definindo uma 

nova organização curricular, mais flexível, que contemple uma Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) e a oferta de possibilidades de escolhas aos estudantes: 

os itinerários formativos. 

 

 

NOVO ENSINO MÉDIO - ALTERAÇÕES 

O Novo Ensino Médio exclui disciplinas dos currículos? 
 

Não. Pelo contrário, a proposta atual da BNCC, aprovada pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), mobiliza conhecimentos de todos os componentes curriculares 

apresentando as competências e as habilidades essenciais ao aprendizado dos 

alunos durante todo o Ensino Médio. 
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Quais são as alterações obrigatórias? 

 

As alterações obrigatórias são:  

 A ampliação da carga horária. 

 A reformulação da Formação Geral Básica. 

 A implementação dos Itinerários Formativos. 

 A nova abordagem dos componentes curriculares, especialmente a 

oferta do Projeto de Vida. 

 

 

NOVO ENSINO MÉDIO - OBJETIVOS 

Quais os objetivos do Novo Ensino Médio? 

 

A mudança tem como objetivos garantir a oferta de educação de qualidade a todos 

os jovens brasileiros e aproximar as escolas à realidade dos estudantes de hoje, 

considerando as novas demandas e complexidades do mundo do trabalho e da vida 

em sociedade. 
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NOMENCLATURAS RELACIONADAS AO NOVO ENSINO MÉDIO 

O que é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)? 

 

É um conjunto de orientações que deverá nortear a (re)elaboração dos currículos de 

referência das escolas das redes públicas e privadas de ensino de todo o Brasil. A 

Base traz os conhecimentos essenciais, as competências, habilidades e as 

aprendizagens pretendidas para crianças e jovens em cada etapa da educação 

básica. 

 

Quais os objetivos da BNCC? 

 

A BNCC pretende promover a elevação da qualidade do ensino no país por meio de 

uma referência comum obrigatória para todas as escolas de educação básica, 

respeitando a autonomia assegurada pela Constituição aos entes federados e às 

escolas.  

 

O que é a Formação Geral Básica? 

 

É a parte do Novo Ensino Médio comum a todos os jovens de escolas públicas e 

privadas. São aprendizados obrigatórios, referenciados pela BNCC, que desenvolvem 

competências e habilidades. A Formação Geral Básica está organizada em quatro 

áreas do conhecimento: Linguagens e suas tecnologias, Matemática e suas 

tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias e Ciências Humanas e suas 

tecnologias. 



FAQ - NOVO ENSINO MÉDIO 

COLÉGIO SÓLIDO 

 

O que são os Itinerários Formativos? 

 

São caminhos personalizados que aprofundam conhecimentos da Formação Geral 

Básica e oferecem maior conexão com os interesses e o cotidiano dos jovens. Cada 

escola ou sistema de ensino terá liberdade na formatação dos Itinerários 

Formativos. Os alunos poderão escolher o itinerário que desejam cursar.  

 

O que é Projeto de Vida? 

 

É um componente curricular do Novo Ensino Médio. O MEC orienta que as escolas 

reservem uma carga horária específica para o Projeto de Vida já no primeiro ano do 

Ensino Médio para incentivar o protagonismo do aluno a partir do 

autoconhecimento, do estabelecimento de estratégias para atingir seus objetivos, 

do conhecimento da área de atuação e outros temas relevantes para escolha da 

profissão. 
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PRAZOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO 

É obrigatória a implementação do Novo Ensino Médio em todas as séries? 

 

Não. A implementação do Novo Ensino Médio iniciará em 2022 de forma 

progressiva, conforme o seguinte cronograma:  

 

 2021: aprovação e homologação dos referenciais curriculares pelos 

respectivos Conselhos de Educação e formações continuadas destinadas aos 

profissionais da educação; 

 

 2022: implementação dos referenciais curriculares no 1º ano do Ensino 

Médio; 

 

 2023: implementação dos referenciais curriculares nos 1º e 2º anos do Ensino 

Médio; 

 

 2024: implementação dos referenciais curriculares em todos os anos do 

Ensino Médio. 

 

 2022 a 2024: monitoramento da implementação dos referenciais curriculares 

e da formação continuada dos profissionais da educação. 
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CARGA HORÁRIA DO NOVO ENSINO MÉDIO 

Quais as exigências de carga horária para o Novo Ensino Médio? 

 

O aumento da carga horária será implementado gradualmente e deverá ter no 

mínimo 3.000 horas totais divididas entre, no máximo, 1.800 horas para a Formação 

Geral Básica e, no mínino, 1.200 horas para Itinerários Formativos.  Em 2022, as 

escolas já deverão ofertar 1.000 horas anuais. A ampliação para completar as 3.000 

horas totais ainda está sem prazo definido para implementação pelas escolas.  

 

 

EAD E O NOVO ENSINO MÉDIO 

Haverá EAD no Novo Ensino Médio? 

 

De acordo com o MEC, será possível distribuir até 20% da carga horária de um curso 

diurno na modalidade a distância. 

 

 

O ENEM E O NOVO ENSINO MÉDIO 

Haverá mudanças no ENEM? 

 

Sim. Para atender às mudanças do Novo Ensino Médio o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) deverá estar alinhado com as diretrizes curriculares dessa etapa de 

ensino a partir de 2024.  
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Quais os benefícios para os estudantes com o Novo Ensino Médio? 

 

O Novo Ensino Médio pretende atender às necessidades e às expectativas dos 

jovens, fortalecendo o protagonismo juvenil na medida em que possibilita aos 

estudantes escolher o Itinerário Formativo no qual desejam aprofundar seus 

conhecimentos. Um currículo que contemple uma Formação Geral, orientada pela 

BNCC, e também Itinerários Formativos que possibilitem aos estudantes aprofundar 

seus estudos na(s) área(s) de conhecimento com a(s) qual(is) se identificam ou, 

ainda, em curso(s) ou habilitações de formação técnica e profissional, contribuirá 

para maior interesse dos jovens em acessar a escola e, consequentemente, para sua 

permanência e melhoria dos resultados da aprendizagem. 

 

Como o Colégio Sólido trabalhará o Novo Ensino Médio? 

 

Turmas de 1º anos - O Colégio Sólido ofertará aos seus alunos a Formação 

Geral Básica e, no contraturno, serão trabalhados os temas do Projeto de Vida 

e os Itinerários Formativos. O aluno terá a opção de escolha por um dos 

Itinerários Formativos: Núcleo de Estudos em Linguagens e Humanidades ou 

Núcleo de Estudos em Ciências da Natureza. Ainda nos Itinerários Formativos, 

porém comum a todos os alunos, será ofertado o Ciclo Acadêmico Básico. 

 

Turmas de 2º anos – O Colégio Sólido ofertará a Formação Geral Básica e no 

contraturno, OPCIONAL, o módulo de Estudos Avançados. Nesse caso, o aluno 

pode ou não se matricular nesse módulo. 

 

Turmas dos 3º anos – O  Colégio continuará ofertando as modalidades 

Convencional e Federal. 
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ITINERÁRIOS FORMATIVOS - 1º ANOS 

 

Área do conhecimento Disciplina/Setor Carga horária 

semanal 

Núcleo de estudo em 

Linguagens e 

Humanidades 

Oficina Literatura 01 

Criação e estudos de Artes 01 

Núcleo de análises 

historiográficas 

02 

Observatório geográfico 02 

Total  6h/aula 

 

Área do 

conhecimento 

Disciplina/Setor Carga horária 

semanal 

Núcleo de estudo 

em Ciências da 

Natureza 

Observatório de fenômenos 

biológicos 

02 

Análises e investigações 

químicas 

02 

Oficina de Física investigativa 02 

Total  6h/aula 
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Área do 

conhecimento 

Disciplina/Setor Carga horária 

semanal 

Ciclo Acadêmico 

Básico 

Prática de Argumentação 01 

Núcleo de Investigação 

Matemática 

01 

Total  02 aulas 

 

 

ESTUDOS AVANÇADOS – 2º ANOS  

 

Área do 

conhecimento 

Disciplina/Setor Carga horária 

semanal 

Núcleo de Estudos 

Avançados 

Oficina de Redação 01 

Matemática Avançada 01 

 

Ciências da Natureza 

e suas tecnologias 

Biologia 01 

Física 01 

Química 01 

Total  5h/aula 

 

 

 

 


