FAQ do
Novo Ensino Médio
1. Você já ouviu falar do “Novo Ensino Médio”?
O Ensino Médio do Brasil está passando por algumas mudanças. Diferente do que é hoje, os(as) estudantes desse segmento poderão escolher parte dos conhecimentos que irão estudar, participarão de forma ativa na escolha da trajetória de formação acadêmica, considerando seus interesses e suas habilidades.

2. O que é o Novo Ensino Médio?
A Lei nº 13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura
do Ensino Médio, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais (até 2022).
Essa lei definiu uma nova organização curricular, mais flexível, que contemple a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
e a oferta de diferentes possibilidades de escolha aos estudantes, os Itinerários Formativos, com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional. A mudança tem como objetivos garantir oferta de educação de qualidade
a todos os jovens brasileiros e aproximar as escolas da realidade dos estudantes de hoje, considerando as novas demandas
e complexidades do mundo do trabalho e da vida em sociedade.
O Novo Ensino Médio terá três anos de duração e será composto por: Formação Geral Básica e Itinerários Formativos.
Temos como base as quatro áreas do conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Em cada uma das áreas do conhecimento
haverá competências específicas que os estudantes devem adquirir ao longo dos três anos do Ensino Médio, desenvolvendo habilidades para sua vida adulta.

3. O que é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)?
É o conjunto de orientações que norteia a (re)elaboração dos currículos de referência das escolas das redes públicas e
privadas de ensino de todo o Brasil. A BNCC estabelece os conhecimentos essenciais, as competências, as habilidades e as
aprendizagens pretendidas para crianças e jovens em cada etapa da Educação Básica. Pretende assim, 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. A carga horária da BNCC
deve cobrir até 1800 horas, sendo que a carga horária restante deverá ser destinada aos Itinerários Formativos, espaço de
escolha dos estudantes.
Fonte: Portal do MEC

4. Como será organizado o Novo Ensino Médio?
O Novo Ensino Médio terá a seguinte estrutura:
• Formação Geral Básica = 1.800 h
Parte comum obrigatória a todos os estudantes. Composta por unidades curriculares voltadas para desenvolver competências e habilidades previstas na BNCC, que podem ser organizadas por componentes ou áreas do conhecimento que
integram componentes curriculares. As escolas precisarão oferecer obrigatoriamente os componentes curriculares de
Língua Portuguesa e Matemática em todas as séries do Ensino Médio.
• Itinerários Formativos: + de 1.200 h

São trilhas do conhecimento que os estudantes podem escolher a partir dos seus interesses pessoais, para aprofundar
aprendizagens nas áreas de conhecimento e desenvolver habilidades voltadas para seu projeto de vida.
• Disciplinas Eletivas:
Unidades temáticas com duração de um semestre cada, que possibilitam experimentar diferentes temas e aprendizagens, para diversificar e enriquecer o Itinerário Formativo.
• Projeto de vida:
Atividade pedagógica que auxilia o estudante a desenvolver o autoconhecimento, identificar seus potenciais, interesses
e estabelecer estratégias para alcançar os seus próprios objetivos.

5. 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 em suas competências e habilidades e, portanto, torna seu desenvolvimento obrigatório. São os currículos de referência das redes e os projetos pedagógicos das escolas que definirão a organização
e a forma de ensino dos conteúdos e conhecimentos de cada um desses componentes, considerando as particularidades
e características de cada região. Fonte: Portal do MEC

6. Como ficará a oferta de Educação Física, Arte, Sociologia e Filosofia? E Língua Portuguesa
e Matemática?
A LDB inclui, no Ensino Médio, obrigatoriamente, estudos e práticas de Educação Física, Arte, Sociologia e Filosofia (Art.
35-A, § 2°). Já o ensino de Língua Portuguesa e Matemática será obrigatório nos três anos do Ensino Médio, assegurada às
comunidades indígenas, também, a utilização das respectivas línguas maternas (LDB, Art. 35-A, §3°), independentemente
da(s) área(s) de aprofundamento que o estudante escolher em seu Itinerário Formativo.

7. E a Língua Inglesa? Por que foi escolhida como obrigatória?
Anteriormente, a LDB não trazia a Língua Inglesa como estudo obrigatório. A Lei nº 13.415/2017 torna o Inglês obrigatório desde o 6º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio. Os sistemas de ensino poderão ofertar outras línguas
estrangeiras se assim desejarem, preferencialmente o espanhol. Fonte: Portal do MEC.

8. O que são os "Itinerários Formativos"?
São cinco caminhos possíveis em que o(a) estudante poderá se aprofundar de acordo com seus interesses nas quatro
áreas do conhecimento ou na formação técnica e profissional.
Os Itinerários Formativos consideram eixos estruturantes:
• Investigação científica: propõe-se ampliar a capacidade dos(as) estudantes de investigar a realidade por meio da realização de práticas e produções científicas.
• Processos criativos: enfatiza a expansão da capacidade dos(as) estudantes de idealizar e realizar projetos focados no uso
da criatividade.
• Mediação e intervenção sociocultural: busca ampliar a capacidade dos(as) estudantes em realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente.
• Empreendedorismo: visa expandir a capacidade dos(as) estudantes para mobilizar conhecimentos de diferentes áreas a
fim de empreender projetos pessoais ou produtivos, articulados ao seu projeto de vida.

9. Acontecerão mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)?
A Lei do Novo Ensino Médio, que altera a LDB, não trata especificamente do Enem. O MEC compreende que o Enem
deverá se adequar à BNCC, portanto a mudança será gradual.

10. A aplicação da BNCC pelas escolas será fiscalizada?
Sim. Este trabalho já é feito pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), que com certeza continuará com esta função,
garantindo que as escolas cumpram a proposta.

11. O que são as “Áreas do Conhecimento”?
São um somatório de informações construídas a partir de pressupostos científicos. Podemos didaticamente organizar os
componentes curriculares em quatro grandes áreas do conhecimento:
• Matemática e suas Tecnologias (Matemática, Raciocínio Lógico).
• Linguagens e suas Tecnologias (Idiomas, Arte, Educação Física, Língua Portuguesa e Literatura).
• Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Ciências, Física e Química).
• Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (Geografia, História, Filosofia e Sociologia).
Esta organização permite maior interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na elaboração
de soluções para problemas do cotidiano.

12. Quais as vantagens do Novo Ensino Médio para os(as) estudantes?
O Novo Ensino Médio é um projeto amplo de reestruturação desse segmento que tem como objetivo principal estabelecer
um ensino com mais qualidade, que considere os interesses dos(as) estudantes diante das exigências do mundo contemporâneo e do dinamismo das novas tecnologias. A proposta é aliar as competências gerais estabelecidas pela BNCC às
aprendizagens essenciais e aos Itinerários Formativos específicos para essa etapa da educação, que tem por finalidade
preparar o(a) jovem para vida adulta com maior autonomia e protagonismo.

13. Como será inserido o “Projeto de Vida” no Novo Ensino Médio?
O projeto de vida é um dos pilares do Novo Ensino Médio. A partir dele, os(as) estudantes traçarão seus planos de estudos
e, assim, serão capazes de fazer a escolha dos itinerários formativos de maneira mais assertiva.
A partir do projeto de vida, a escola também trabalhará o desenvolvimento do autoconhecimento do(a) estudante, sua
formação para convivência, ética, cidadania, autoconfiança e resiliência.
O projeto de vida não tem competências específicas, mas está vinculado às competências gerais da BNCC. Basicamente,
o trabalho do projeto de vida formará adultos mais preparados para o mundo e seus desafios, sejam profissionais sejam
pessoais.

14. Quantos Itinerários Formativos o estudante da 1ª série 2022 poderá escolher no Batista?
Neste modelo o estudante deverá escolher Itinerários que correspondam a uma carga horária total de 160 MAA (Módulo
Aula Anual), cumprindo 4h/a semanais.

15. Os estudantes das 2ª e 3ª séries do EM 2022 do Batista poderão escolher Itinerários Formativos?
A Rede Batista de Educação construiu uma proposta de estrutura que permitirá aos estudantes das 2ª e 3ª séries do Ensino

Médio continuarem sua formação dentro do padrão inicial em função das avaliações externas e ENEM e, também, vivenciar de forma opcional, com o enriquecimento de seu currículo, a oferta de disciplinas eletivas e/ou Itinerários
Formativos.

16. O que acrescenta ao estudante das 2ª e 3ª séries 2022 do Ensino Médio cursar um Itinerário Formativo?
O estudante que optar por participar do Itinerário Formativo e/ou da disciplina eletiva receberá, ao final, um certificado
de conclusão e registro em seu histórico acadêmico, desde que tenha cumprido os critérios do programa ofertado (o
mínimo de 75% de frequência e a avaliação qualitativa positiva, considerando participação e desempenho igual
ou superior ao conceito C).

17 . É possível mudar de Itinerário Formativo?
Em 2022, a escola deve possibilitará que o(a) estudante mude de Itinerário Formativo sem prejuízo ao seu percurso. Para
a troca de Itinerário, será importante que o(a) estudante apresente sua demanda à coordenação pedagógica. O percurso
do Projeto de Vida em desenvolvimento será analisado e, juntos, avaliarão as possibilidades e definirão o encaminhamento mais viável e favorável para o percurso acadêmico do(a) estudante no Ensino Médio.

18. Quais componentes curriculares que fazem parte da 1ª série do EM?
Áreas do conhecimento
Linguagens e suas tecnologias

Matemática e suas tecnologias
Ciências da Natureza e suas tecnologias

Ciências Humanas e Sociais Aplicada

Projeto de Vida
Núcleo Articulador dos Itinerários

Itinerários Formativos

Componente Curricular
Educação Física
Língua Inglesa
Língua Portuguesa
Literatura
Redação
Matemática
Biologia
Física
Química
Geografia
História
Sociologia/Filosofia
Projeto de Vida
Comunicação
Atualidades e Arte
Formação Sociocultural e Ética
Matemática Fundamental
Áreas do Conhecimento

19. Como será o horário de aula para 1ª série do Ensino Médio em 2022?
Cada unidade do Colégio Batista Mineiro e Colégio Batista Brasil tem uma organização de oferta de horários de aula para
a Formação Geral Básica, o Núcleo Articulador dos Itinerários Formativos e horários destinados a avaliação.
Já a oferta de Itinerários Formativos em 2022 acontecerá sempre na segunda-feira e na terça-feira.

O estudante deverá escolher o melhor dia (segunda-feira ou terça-feira) para dedicar-se aos Itinerários, reservando o horário das 13h50 às 18h20.
Observação:
Divulgação dos itinerários aos estudantes pela coordenação: 20/09 a 08/10/2021.
No período de 08 a 22 de outubro de 2021, os estudantes receberão um link com o Forms onde poderão fazer a sua
Pré-matrícula, escolhendo o melhor dia e Itinerário que cursará na 1ª série EM de 2022.
As matrículas serão liberadas no dia 04 de outubro de 2021, na área do aluno. Você e seu responsável deverão confirmar
a opção registrada na pré-matrícula. Caso precise alterar sua escolha, procure seu(sua) coordenador(a). As matrículas no
dia e nos Itinerários de escolha serão garantidas até 15 de dezembro de 2021, após esta data somente no dia e nos Itinerários onde houver vagas disponíveis.

20. Qual será o custo de cada Itinerário Formativo?
Os Itinerários Formativosfazem parte da oferta do Novo Ensino Médio para 1ª série EM, cujo custo já está previsto na mensalidade contemplando a oferta de 04h/a semanais para os Itinerários Formativos.
Caso o estudante da 1ª série EM disponha de tempo e tenha interesse em fazer outro Itinerário poderá efetuar matrícula
complementar, cujo custo irá variar de acordo com a carga horária de cada Itinerário Formativo.
Os estudantes das 2ª e 3 ª séries EM da RBE poderão efetuar matrícula complementar cujo custo irá variar de acordo com
a carga horária de cada Itinerário Formativo, observando a oferta de temas e horários.

21. Como faço para matricular meu(minha) filho(a) no Ensino Médio do Colégio Batista Mineiro ou
Colégio Batista Brasil?
Você deve acessar o site da RBE https://redebatista.edu.br/ clicar em Matrículas Abertas e efetuar a inscrição ou entrar em
contato com uma de nossas unidades.

Unidade de Ensino
Colégio Batista Mineiro • Alphaville
Colégio Batista Mineiro • Betim
Colégio Batista Mineiro • Buritis
Colégio Batista Mineiro • Castelo
Colégio Batista Mineiro • Floresta | SI
Colégio Batista Mineiro • Floresta | SF

E-mail

Telefone

secretariaalphaville@redebatista.edu.br (31) 4040-4101
secretariabetim@redebatista.edu.br
(31) 3592-1177
secretariabr1@redebatista.edu.br
(31) 2516-7252
secretariacastelo@redebatista.edu.br
(31) 3166-9800
equipesecretaria@redebatista.edu.br
(31) 3429-7330 (31) 34297337
equipesecretaria@redebatista.edu.br
(31) 3429-7268 (31) 3429-7269
(31) 3429-7298 (31) 3429-7210
Colégio Batista Mineiro • Sete Lagoas
secretariasetelagoas@redebatista.edu.br (31) 3771-9817 (31) 2391-4100
Colégio Batista Mineiro • Ouro Branco
admissao@redebatista.edu.br
(31) 3742-1142 (31) 3191-3855
Colégio Batista Mineiro • Uberlândia
admissao@redebatista.edu.br
(34) 3236-2524
Colégio Batista Brasil • Vila Mariana | São Paulo
admissao@redebatista.edu.br
(11) 5575-8900 (11) 99763-9248
Colégio Batista Brasil • Porto Alegre | Rio Grande do Sul secretariapoa@redebatista.edu.br
(51) 2136-5200 (51) 3135-6701
(51) 9978-8588
Colégio Batista Brasil • João Pessoa | Paraíba
secretariajp@redebatista.edu.br
(83) 3024-0665

