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E agora?

O Ensino Médio, fase de transição e de muitas mudanças,
objetiva criar meios para pesquisa a fim de tornar o aluno
protagonista na investigação e na busca de respostas.

O novo Ensino Médio visa formar o estudante para que ele
seja capaz de desenvolver as competências e a autonomia
intelectual, explorar as atividades de forma interdisciplinar e
aprimorar as habilidades de escrita, argumentação,
coerência textual e capacidade de raciocínio.

Diante de um cenário cheio de transformações, é normal
que todos tenham dúvidas. Por isso, esse material é para
explicar as características do Novo Ensino Médio.

Seja bem-vindo e boas aulas!
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Características
do Novo Ensino Médio

Com obrigatoriedade de implantação do Novo Ensino Médio,
prevista pela Lei federal nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017,
e regulamentada pela Resolução CEEd nº 365, de 15 de
dezembro de 2021 que “Institui normas complementares
para oferta do Ensino Médio e suas modalidades no Sistema
Estadual de Ensino”.

A oferta do Ensino Médio nas escolas mantidas pela Fundação
Machado de Assis a organização curricular do Ensino Médio é
composta por um total mínimo de 3.000 (três mil) horas,
sendo um mínimo de 1.000 (mil) horas anuais, distribuídos em,
no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos, e compreende uma
parte comum de 1.678 (mil seiscentos e setenta e oito)
horas, denominada Formação Geral Básica, e outra parte
diversificada, chamada de Itinerários Formativos, com carga
horária mínima de 1.322 (mil trezentos e vinte duas) horas,
sendo que 20% dessa carga horária poderá ser a distância.



A organização 
curricular
também muda.

Os Itinerários Formativos são complementados com as
Unidades Curriculares Eletivas, apresentadas como um
diferencial na formação e como complemento da
Formação Geral Básica.

As unidades curriculares eletivas podem ser ofertadas
em forma de disciplinas, oficinas, formação técnica,
clubes, projetos de ensino, laboratório, incubadoras,
cursos, cursos de qualificação, componente curricular
de itinerários formativos de outras áreas, entre outras.

As unidades curriculares eletivas são de livre escolha
de cada estudante, dentro das possibilidades de oferta
e de existência de vaga pela instituição de ensino.



A organização curricular
também muda.

As unidades curriculares eletivas são de livre
escolha de cada estudante, dentro das
possibilidades de oferta e de existência de vaga
pela instituição de ensino.

O estudante pode escolher as eletivas que
deseja cursar dentre as ofertadas,
apresentando uma carga horária mínima de 100
horas ao final do curso.

Essas horas deverão ser distribuídas de forma a
cumprir, no mínimo, 40 horas no primeiro ano, 40
horas no segundo, no mínimo, e as demais horas
poderão ser cumpridas no terceiro ano.



A organização curricular
também muda.

A carga horária de 100 horas ao final do 
curso:

 
a) no mesmo Itinerário em que está 
matriculado, na(s) trilha(s) de 
aprofundamento ou fora dela;

b) pela instituição de ensino, no catálogo de 
outros itinerários;

c) por parceiros devidamente credenciados e 
cadastrados.



O que são os
Itinerários Formativos?

Os itinerários formativos são
o conjunto de disciplinas,
projetos, oficinas, núcleos de
estudo, entre outras situações
de trabalho, que os estudantes
poderão escolher no Ensino
Médio.



Competências

Gerais



Itinerário Formativo Integrado

Projeto de vida 
6 módulos

 
 
 

 

Oficina de textos 
6 módulos

Núcleo de estudos 
 4 módulos

Cultura digital 
2 módulos

Empreendedorismo  
2 módulos



Resumo da proposta 

Formação 
Geral Básica

Itinerários
Formativos 

por área

Itinerários
Formativos
 Integrados 

400 aulas

Máximo na escola:
 1.800 horas

Mínimo na escola: 1.200 horas



O Positivo On, plataforma virtual de
aprendizagem do Sistema Positivo de Ensino,
apresenta um conjunto de tecnologias e
recursos que potencializam o aprendizado e o
engajamento dos alunos, que podem aprender
de acordo com o próprio ritmo.

Gestores, professores e famílias também são
beneficiados com ferramentas específicas,
além de ter acesso a relatórios em tempo real
com análises inteligentes sobre o
desempenho do aluno ao longo de sua
trajetória escolar.

POSITIVO ON



ESCOLA DA INTELIGÊNCIA

 

A Escola da Inteligência enxergou a necessidade de ensinar
inteligência emocional desde a infância e foi pioneira no
desenvolvimento de um programa completo que, há mais de uma
década, trabalha as habilidades e as competências socioemocionais
pelas escolas particulares de todo o Brasil.

A importância desse trabalho nunca foi tão evidente como agora,
quando ONU, Fórum Econômico Mundial e MEC apontam como
necessário esse complemento ao ensino cognitivo.

O programa é fundamentado na Teoria da Inteligência Multifocal,
resultado de 30 anos de estudos e pesquisas do Dr. Augusto Cury, que
analisa o funcionamento da mente e a formação de pensadores.

O trabalho desenvolvido pela Escola da inteligência contempla todas
as etapas da Educação Básica e atende a expectativa das famílias dos
alunos, que atualmente valorizam mais a presença da educação
socioemocional do que a escolha dos materiais didáticos nas escolas.
 



Oferecemos ensino de inglês para todas
as idades, desde o nível básico até o
nível avançado com material
internacional, portais de conteúdo e
experiências.

O curso é no contra turno escolar, e tem
como missão ajudar os nossos
estudantes a  descobrir o mundo na
língua inglesa.

ENGLISH IN SCHOOL 



GRÊMIO
ESTUDANTIL

 

O Grêmio é importante, pois sua
principal função é democratizar
a escola. Ou seja, torná-la
acessível e agradável para
todos.

Por meio dele, os estudantes
ganham voz e conseguem levar
reclamações e sugestões aos
responsáveis.



O objetivo da Geração Z é trazer uma cultura
empreendedora para dentro da escola,
criando assim uma microempresa para
difundir a cultura empreendedora entre os
nossos alunos(a).

O projeto visa trabalhar habilidades essencias
para os dias de hoje com os alunos do 9º ano
até o 2º ano do Ensino Médio.

GERAÇÃO-Z



LABORATÓRIO

 



Para aprovação final o estudante deve ter na soma de dois semestres, no mínimo 60
pontos, de uma escala anual de 0 a 100 pontos em cada um dos componentes
curriculares. Os pontos de cada semestre são:

- 1º semestre – 50 pontos 
- 2º semestre – 50 pontos 

Os Pontos de cada componente curricular no decorrer dos semestres serão alcançados
conforme segue:

1º semestre: 50 pontos, sendo 8 pontos práticas inovadoras, 25 pontos em testes e
trabalhos; 15 pontos em prova cumulativa e 2 pontos em atitudes. 

2º semestre: 50 pontos, sendo 8 pontos práticas inovadoras, 25 pontos em testes e
trabalhos; 15 pontos em prova cumulativa e 2 pontos em atitudes.

SISTEMA AVALIATIVO



 

PROFESSORES

Rochelli 
Projeto de Vida

Ceciliane 
História 

Graciele 
Socioemocional

 

André 
 Comunicação e Oratória

Cátia 
Educação Financeira

Sandra
 Espanhol 

Franciele 
Socioemocional

Ivo 
Matemátical 



 

PROFESSORES

Josiane  
Português - Redação

Mariel
 Português - Redação 

Kelly
Física

Maria Helena 
Literatura

Cleiton 
Geografia

Geanine 
Português

Vanessa 
Arte 

Valdecir 
Inglês, Filosofia e Sociologia 



 

PROFESSORES

Cleber
 Inglês

Cultura Digital
Empreendedorismo

Suéli
Química

Jeferson
Educação Física



CALENDÁRIO
LETIVO 2022
ENSINO
MÉDIO





SALAS MAKERS



SALAS MAKERS



SALAS MAKERS



SALAS MAKERS



OFICINA DE CRIATIVIDADE

OFICINAS

CRIAtividade PRODUTIVA! 
Cleber Dall Pizzol

Competências do Profissional do Futuro
Nedisson Luis Gessi

Redação
Mariel Haubert

Robótica - WeDo e EV3
Regis Braun

Prática de Laboratório em Microscopia
Cleiton Baumgratz
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