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Conselho de Educação de São Paulo manifesta apoio à proposta do Novo Ensino

Médio

O Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE) manifestou-se

favoravelmente ao projeto do Novo Ensino Médio, enfatizando a urgência e

relevância do tema. “Consideramos que uma signi�cativa reforma do ensino médio

é medida de caráter urgente, urgentíssima. Sem ela, o país continuará retardatário,

condenando-se ao atraso. E não ingressará na agenda do século 21”, ressalta o

documento do órgão normativo, deliberativo e consultivo do Sistema de Ensino do

Estado de São Paulo.

O comunicado relaciona os principais objetivos da reforma, como exibilizar os

currículos escolares, ampliar a jornada e reforçar o ensino pro�ssionalizante, além

de fortalecer o pacto federativo, ao descentralizar as decisões para os estados, que passam a ter papel preponderante nas decisões de

currículo e organização dessa etapa da educação básica. “Tal proposta procura retomar e fortalecer a exibilização da oferta do ensino

médio, há muito defendida por alunos, familiares, educadores e gestores da área”, salienta o documento.

A nota enfatiza que a educação vive hoje um momento de transição, reiterando a necessidade de mudanças: “É essencial que as escolas

estejam muito diferentes em poucos anos e que se marche para um ensino cada vez mais multidisciplinar e transversal, em que as aulas

expositivas se combinem com o estudo por projetos, a exemplo do que já acontece em outros países e em algumas escolas de ponta de

nossa rede de ensino”, prossegue o comunicado, publicado no dia 13 de outubro.

Debate – O comunicado destaca que a reformulação no ensino médio vem sido discutida há vários anos e há décadas especialistas e

entidades como o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) vêm apresentando propostas para a educação – entre as quais a

reforma do ensino médio –, com base em uma grade curricular mais enxuta e exível, na adoção paulatina do ensino integral e na formação

dos professores.

Urgência – A nota do CEE ressalta ainda o fato de que as mudanças estão sendo levadas à frente por meio de uma medida provisória,

reforçando o sentido de urgência, relevância e a prioridade da reformulação do ensino médio no Brasil. Dentre as di�culdades do atual

ensino médio, o documento classi�ca o currículo atual como currículo excessivamente acadêmico, inteiramente desconectado da realidade

do mercado de trabalho e pouquíssimo atraente para os jovens estudantes. “Prova disso são as elevadíssimas taxas de evasão, de 9,5% na

primeira série, 7,1% na segunda e 5,2% na última”, destaca o documento.

Acesse a íntegra da nota do Conselho Estadual de Educação de São Paulo
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Governo libera R$ 850 milhões par...
O presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Educação, Mendonça

Filho, assinaram nesta terça-feira, 20, a liberação de R$ 850 milhões para duas

iniciativas que se inserem no contexto do Novo Ensino Médio. Por meio de uma

ação que vai ofertar cursos técnicos concomitantes ao ensino médio, a proposta

estimula o protagonismo juvenil, por oferecer a esses estudantes a possibilidade

de uma formação técnica ao �nal dessa etapa de ensino. Ao mesmo tempo, o MEC

está liberando recursos para dar início à implementação da política de Escola em

Tempo Integral.

“Os dois projetos aqui apresentados se articulam perfeitamente com a iniciativa

mais inovadora no campo da educação, que foi a edição da medida provisória que introduziu mudanças substanciais no ensino médio

brasileiro”, destacou Mendonça Filho. Para ele, esta foi uma medida corajosa e sintonizada com os interesses dos jovens brasileiros. “O

ensino médio infelizmente se encontra em uma posição vexatória, que compromete fortemente o futuro da nossa juventude.”

A proposta do Novo Ensino Médio traz como ações catalisadoras a indução à

formação técnica para alunos do ensino médio, o fomento à Escola em Tempo

Integral e o estímulo do protagonismo juvenil. A necessidade de quali�cação dos

jovens é reforçada por pesquisa da Fundação Dom Cabral, segundo a qual 91% das

empresas têm di�culdade de contratar pro�ssionais quali�cados, 80% consideram a

oferta de mão de obra de média a baixa qualidade e metade delas precisa treinar

entre 40 e 80% dos novos contratados.

 

O presidente Michel Temer destacou que educação é a base do desenvolvimento de um país. “Educação é a porta de entrada para a

cidadania”, a�rmou. “Investir na educação é investir na maior riqueza de um país, que é o seu povo. É construir um Brasil com mais

oportunidades e mais justo.” Temer ainda parabenizou a postura de Mendonça Filho à frente do Ministério da Educação. “O Mendonça tem

nos trazido novas ideias e quando o faz é com o apoio dos secretários de educação de todo o país”.

MedioTec – O MedioTec é uma ação do Pronatec que visa à oferta de cursos técnicos simultâneos ao ensino médio para alunos

regularmente matriculados nas redes públicas de educação. Serão ofertadas 82 mil vagas incialmente. O objetivo é garantir que o estudante

do ensino médio, após concluir essa etapa de ensino, esteja inserido no mundo do trabalho e renda. Para isso, está sendo realizado com

parceiros demandantes do Pronatec (como os ministérios e secretarias estaduais de Educação) o mapeamento das necessidades do mundo

de trabalho e renda.

Os cursos ofertados aos alunos estarão dentro desse universo mapeado, proporcionando maior sinergia entre o que o aluno está cursando

e o que está sendo demandado. Para garantir que bons pro�ssionais sejam formados, haverá um rigoroso controle da qualidade,

monitoramento dos cursos e do indicador de evasão, e uma articulação para que os estudantes, ainda durante o curso técnico, ingressem

nas empresas mapeadas, realizando estágios. O recurso dirigido ao MedioTec 2017 é de R$ 700 milhões.

Integral – Uma das inciativas do Novo Ensino Médio, o Programa de Fomento à implementação da Escola em Tempo Integral, já recebeu

adesão de 26 Estados e do Distrito Federal. Essa ação será realizada em duas etapas: no primeiro edital foram ofertadas 263 mil matrículas,

e no segundo edital, serão 257 mil. Na ocasião, serão repassados R$ 150 milhões aos estados, de um investimento previsto pelo Governo

Federal de R$ 1,5 bilhão, criando 500 mil novas vagas de tempo integral a serem implantadas pelos estados nos próximos anos.

Para participar do programa, as secretarias estaduais de Educação enviaram ao MEC o termo de adesão e o formulário do plano de

implementação, contendo as informações sobre o Plano de Gestão Escolar, Planejamento Pedagógico, Proposta de Plano de Diagnóstico e

Nivelamento e o Plano de Participação da Comunidade nas Escolas, conforme exigências estabelecidas pela Portaria nº 1.145, de 10 de

outubro de 2016. A admissão dos alunos ocorreu por proximidade da escola pública de origem ou local de moradia. Escolas e regiões de

vulnerabilidade social ou com baixos índices sociodemográ�cos foram priorizadas na seleção.
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Governo lança Novo Ensino Médio, com Escolas em Tempo Integral e nova

proposta curricular
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Governo anuncia Novo Ensino Mé...
O presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Educação, Mendonça

Filho, anunciaram nesta quinta-feira, 22, o Novo Ensino Médio, a maior mudança

na educação nos últimos 20 anos, desde a Lei de Diretrizes e Base da Educação.

Com foco na aprendizagem do aluno, na manutenção dos jovens na escola e na

oferta de uma proposta curricular que atenda não apenas às necessidades

individuais dos estudantes, a proposta também oferece oportunidades iguais aos

principais países do mundo.

O Governo anunciou, também, que vai investir R$ 1,5 bilhão em políticas de escolas

em tempo integral, para atender a 500 mil novos estudantes de ensino médio

nesse regime até 2018.

“As crianças e os jovens do Brasil têm pressa. A educação precisa avançar”, a�rmou o ministro Mendonça Filho, ao apresentar a proposta.

Um dos principais pontos do Novo Ensino Médio é a exibilização do currículo. Serão ofertadas quatro áreas de estudo – linguagens,

matemática, ciências da natureza e ciências sociais e humanas. O modelo trará, ainda, a formação técnica e pro�ssional dentro da carga

horária do ensino regular.

“Hoje, cerca de 80% dos nossos jovens que terminam o ensino médio não entram na faculdade e saem sem formação para o mundo do

trabalho. Precisamos dar oportunidade para esses jovens”, ressaltou o ministro.

A admissão dos alunos deverá ocorrer por proximidade da escola pública de origem ou local de moradia. As escolas e regiões de

vulnerabilidade social ou com baixos índices sociodemográ�cos deverão ser priorizadas no momento da seleção. O volume de escolas será

de aproximadamente 5% da rede, com o mínimo de oito e máximo de 30 escolas por Estado.

“Uma escola em tempo integral, até por sua carga horária diferenciada, tem custo de operação superior a uma escola regular. Desta

maneira, para incentivar este tipo de escola, e entendendo o momento �scal dos estados, decidimos subsidiar a operação de um volume de

escolas, por estado”, ressaltou Mendonça Filho.

Segundo o ministro, a política de fomento à educação em tempo integral é e�caz e tem mostrado resultados altamente positivos no ensino

médio em estados como Amazonas, Goiás, Rio de Janeiro e mais notadamente Pernambuco. “Pernambuco hoje tem mais de 40% da rede

de ensino médio em tempo integral e saltou do 21º lugar do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2007 para primeiro

lugar na última divulgação de resultados de 2015. Essas experiências de sucesso, com resultados concretos e consistentes, mostram um

caminho para o ensino médio que vale seguir”, a�rmou.

A carga horária continuará sendo de 2.400 horas, sendo o limite máximo de 1.200 horas para a Base Nacional Curricular Comum (BNCC). As

demais 1.200 horas serão voltadas para o currículo exível. “A BNCC vai nortear as aprendizagens e competências necessárias e o aluno

poderá cursar os componentes curriculares de�nidos por esse documento. E na parte exibilizada do currículo, o estudante que optar pelo

aprofundamento e formação na área de ciências sociais e humanas, por exemplo, dedicará ainda mais tempo para os componentes

curriculares como �loso�a ou sociologia”, destacou o ministro.

O Novo Ensino Médio estabelece a ampliação gradual da jornada escolar conforme o Plano Nacional de Educação (PNE). Para estimular e

ampliar a oferta do tempo integral, o Governo Federal vai trabalhar em parceria com os estados para duplicar o número de alunos

atualmente nesse sistema. A política de escolas em tempo integral vai priorizar as escolas e regiões de vulnerabilidade social ou com baixos

índices sociodemográ�cos. “Nosso foco é manter o aluno da escola e oferecer a ele uma educação de qualidade, dentro de um formato

exível, atual, viável e adequado à sua necessidade e ao seu projeto de vida”, defendeu o ministro Mendonça Filho.

No Novo Ensino Médio a oferta de língua portuguesa e matemática será obrigatória, ano a ano, durante os três anos do ensino médio. As

demais disciplinas da Base Comum poderão ser ministradas conforme determinação das redes e das próprias escolas.

Em 20 anos, os jovens que estão concluindo o ensino médio no Brasil estão aprendendo menos português e matemática. Essa é apenas

uma das constatações preocupantes registradas nos últimos estudos apresentados sobre a situação da educação no país. No resultado do

Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2015, o desempenho foi de 267 pontos em língua portuguesa. Uma redução de 8% em

relação a 1995, quando a nota foi de 290 pontos. Em 2015, os alunos obtiveram uma pro�ciência média em matemática de 267 pontos,

quando em 1995, a pontuação foi de 267. Diversi�cação – Em todo o mundo, o ensino médio é altamente diversi�cado e permite um amplo

espectro de opções de estudo e formação para os estudantes, ao mesmo tempo em que procura assegurar os aspectos mais gerais da

educação que se inicia no ensino fundamental e deve ter continuidade no nível médio até os 15 ou 16 anos de idade.
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“Assim se organiza o ensino médio em países como a Austrália, França e Inglaterra, que de�niram uma base comum de formação geral que

garanta o aprendizado das competências e conhecimentos essenciais para todos os estudantes, permitindo, depois da escolaridade

obrigatória de 10 ou 11 anos de duração, a diversi�cação da oferta sem impedir a continuidade de estudos no futuro”, apontou Mendonça

Filho.

Em todos os casos, a diversi�cação do ensino médio pode ocorrer dentro de cada escola ou em escolas especializadas, ou mesmo por meio

de uma combinação e articulação entre elas.

Formação – O Novo Ensino Médio trata da oferta de uma alternativa de formação média de nível técnico e pro�ssional. Nessa proposta,

essa formação deverá ocorrer dentro do programa escolar regular, que hoje só é possível nas escolas de tempo integral. Com isso, será

possível que os jovens continuem desenvolvendo as competências gerais que fazem parte da base comum e possam se dedicar a atividades

de cunho mais prático e aplicado, desenvolvendo competências especí�cas em áreas pro�ssionais, capacitando-se para o trabalho

quali�cado, e continuem os estudos em nível superior, em cursos tecnológicos e superiores, em uma etapa seguinte.

“É importante ressaltar que a opção pela formação técnica pro�ssional – cursos técnicos nas áreas de serviços, saúde, indústria, agricultura

e outros – proposta no novo modelo, deve corresponder à parte da exibilidade do currículo do novo ensino médio”, explicou o ministro. O

requisito básico mais importante, além da parte comum da Base Nacional Curricular, é a exigência de um componente prático, na forma de

atividades supervisionadas realizadas no setor produtivo ou em ambientes de simulação.

Cenário – O Ensino Médio no Brasil é tido como principal desa�o da educação brasileira. Os resultados do Ensino Médio no índice de

desenvolvimento da educação básica (Ideb) 2015 revelam que o país está estagnado, de acordo com as últimas quatro avaliações, em um

patamar abaixo da meta desejada. E que apenas duas redes estaduais ultrapassaram a meta prevista. Além disso, o País ainda tem 1,7

milhão de jovens, de 15 a 17 anos, fora da escola.

De cada cinco jovens de 15 a 17 anos que ainda não concluíram o ensino médio, três estão matriculados nesta etapa, um ainda está no

ensino fundamental, e um está fora da escola. O modelo de ensino integral proposto já foi alvo de vários estudos que demostram que o

impacto em pro�ciência e uxo é bastante relevante. Ele foi inspirado na experiência exitosa de Pernambuco, onde cerca de metade da

rede é de ensino médio integral.

Deve-se levar em conta que a oferta de vagas integrais do ensino médio é ainda muito baixa. Para se ter um exemplo, em 2014 elas

representaram apenas 5%.

A Medida Provisória nº 746/2016, que promove alterações no ensino médio, foi publicada no Diário O�cial da União, edição extra nº 184-A,

nesta sexta-feira 23.   
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MEC divulga lista final das unidades aprovadas no Programa de Escola em Tempo

Integral

O Ministério da Educação divulgou nesta sexta-feira, 23, a relação das unidades

selecionadas pelo Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo

Integral. Foram aprovadas 523 instituições nos 26 estados e no Distrito Federal,

representando 266 mil novas matrículas em tempo integral no primeiro edital do

programa, que será implementado de 2017 a 2020. Os recursos serão transferidos

por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). As

informações estão na Portaria Nº24, da Secretaria de Educação Básica (SEB) do

MEC. 

Uma das inciativas do Novo Ensino Médio, por meio da Medida Provisória 746, de

22/09/2016, o Programa de Fomento à Implementação da Escola em Tempo Integral repassará a primeira parcela de R$ 230 milhões a todas

as 27 Unidades Federativas, já no início de 2017. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, a antecipação do empenho para o

repasse facilitará o início da implementação do programa, para que as secretarias estaduais de Educação possam contar com este

orçamento já no início do próximo ano. “Inicialmente, este primeiro repasse seria de R$ 150 milhões, mas priorizamos este programa por

entendermos a complexidade neste processo inicial de implantação”, enfatiza Mendonça. 

O cálculo do valor repassado pelo MEC, conforme a MP 746/2016, é de R$ 2 mil por aluno, anualmente. “O objetivo desta política pública é

estabelecer uma iniciativa indutora de educação integral ao jovem, com apoio aos estados, para que convertam unidades regulares para

escolas em tempo integral”, explica o ministro. 
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MEC esclarece que não haverá co...

O valor de R$ 2 mil por aluno/ano, segundo ele, equivale a aproximadamente 52% do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento

da Educação Básica e de Valorização dos Pro�ssionais da Educação (Fundeb), considerando-se que, em 2015, o repasse médio foi de R$

3.857,00. “Análises foram feitas e chegou-se a um custo de operação das escolas integrais na casa de 65% superior às escolas regulares.

Portanto, o valor de R$ 2 mil que o MEC está repassando aos estados é um incentivo bem relevante para a implantação das escolas. Neste

sentido, reforço que é importante a contrapartida dos estados”, disse o ministro. 

Para participar do Programa, as secretarias estaduais de Educação enviaram ao MEC o Termo de Adesão e o Formulário do Plano de

Implementação. Nos documentos constam informações sobre o Plano de Gestão Escolar; Planejamento Pedagógico; Proposta de Plano de

Diagnóstico e Nivelamento e o Plano de Participação da Comunidade nas Escolas, conforme exigências estabelecidas pela portaria nº 1.145,

de 10 de outubro de 2016. “Cada secretaria estadual de Educação submeteu a sua inscrição e apresentou uma proposta pedagógica,

incluindo o estudo e mapeamento das escolas candidatas”, enfatizou Mendonça. 

A admissão dos alunos ocorreu por proximidade da escola pública de origem ou local de moradia. As escolas e regiões de vulnerabilidade

social ou com baixos índices sociodemográ�cos foram priorizadas na seleção. Ao todo, as secretarias estaduais de Educação inscreveram

290 mil estudantes de 588 escolas. Destas, 77 escolas tiveram suas inscrições indeferidas, com base nos critérios estabelecidos pelo

Programa. 

Pioneirismo - De acordo com o ministro, o Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral é uma iniciativa pioneira

em termos de políticas públicas, via Governo Federal. “As escolas em tempo integral existentes, hoje, nos estados, foram implementadas

por iniciativa própria. Esta política de fomento à educação em tempo integral terá apoio efetivo para a expansão nas redes estaduais de

todo o País, com uma proposta baseada não apenas em mais tempos de aula, mas sim, em uma visão integrada do estudante”, observa

Mendonça. 

De acordo com ele, com a MP nº 746/2016, o ensino médio passou a ter a devida importância entre as pautas prioritárias do País. “É uma

triste constatação: quem concluiu o ensino médio em 2015 aprendeu menos português e matemática do que em 1995”, lembra o ministro.

No resultado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2015, o desempenho foi de 267 pontos em língua portuguesa. Uma

redução de 8% em relação a 1995, quando a nota foi de 290 pontos. Em 2015, os alunos obtiveram uma pro�ciência média em matemática

de 267 pontos, quando em 1995, a pontuação foi de 267. Ou seja, houve uma queda de 5,3% no desempenho de matemática neste período. 

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) mostrou que o Brasil está estacionado há dez anos entre os países com pior

desempenho. Em matemática, o país apresentou a primeira queda desde 2003, início da série histórica da avaliação, e constatou que sete

em cada dez alunos brasileiros, com idade entre 15 e 16 anos, estão abaixo do nível básico de conhecimento. 

Bom exemplo - Segundo Mendonça Filho, a política de fomento à educação em tempo integral é e�caz e tem mostrado resultados

altamente positivos no ensino médio em Estados como Amazonas, Goiás, Rio de Janeiro e mais notadamente, em Pernambuco. 

Con�ra a lista das unidades selecionadas pelo Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral
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MEC esclarece que não haverá corte de nenhuma disciplina

Não haverá corte de nenhuma disciplina na proposta que o presidente da

República, Michel Temer, e o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciaram

na tarde desta quinta-feira, 22, para o Novo Ensino Médio, a maior mudança na

educação nos últimos 20 anos, desde a Lei de Diretrizes e Base da Educação. A

carga horária continuará sendo de 2.400 horas, sendo o limite máximo de 1.200

horas para a Base Nacional Curricular Comum (BNCC). As demais 1.200 horas

serão voltadas para o currículo exível.

“Não está decretado o �m de nenhum conteúdo, de nenhuma disciplina. Do que a

Base Nacional de�nir, todas elas serão obrigatórias na parte da Base Nacional

Comum: artes, educação física, português, matemática, física, química. A Base Nacional Comum será obrigatória a todos. A diferença é que

https://www.youtube.com/watch?v=xWYuuaINB0c
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quando você faz as ênfases, você pode colocar somente os alunos que tenham interesse em seguir naquela área. Vamos inclusive privilegiar

professores e alunos com a opção do aprofundamento”, explicou o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rossieli

Soares, também presente ao evento.

O Novo Ensino Médio trata da oferta de uma alternativa de formação média de nível técnico e pro�ssional. Nessa proposta, essa formação

deverá ocorrer dentro

 do programa escolar regular, que hoje só é possível nas escolas de tempo integral.

Com isso, será possível que os jovens continuem desenvolvendo as competências

gerais que fazem parte da base comum e possam se dedicar a atividades de cunho

mais prático e aplicado, desenvolvendo competências especí�cas em áreas

pro�ssionais, capacitando-os para o trabalho quali�cado, sem impedir que eles

possam continuar estudando em nível superior, em cursos tecnológicos e

superiores, em uma etapa seguinte.

O requisito básico mais importante, além da parte comum da Base Nacional

Curricular, é a exigência de um componente prático, na forma de atividades

supervisionadas realizadas no setor produtivo ou em ambientes de simulação. 

Assessoria de Comunicação Social 

Ministro defende melhoria dos gastos públicos para que país tenha uma

educação de qualidade

Aumentar a e�ciência dos gastos públicos em educação, para oferecer uma

educação de qualidade para todos, e priorizar os investimentos na quali�cação da

educação básica como caminho para a equidade social. Estes foram os temas

destacados pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, nesta segunda-feira, 12,

no debate Juntos fazemos a mudança, promovido pelo Movimento Falconi, em São

Paulo.

O ministro observou que, nos últimos 12 anos, o Brasil conseguiu ampliar o

orçamento da educação, mas os resultados em qualidade não cresceram na

mesma proporção. “O orçamento da educação aumentou mais de três vezes, mas

a qualidade não melhorou”, a�rmou Mendonça. “É verdade que houve avanços, o Brasil conseguiu de certo modo universalizar o acesso ao

ensino fundamental, porém no ensino médio está longe do que deve ser razoável”, disse.

No debate, o secretário de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto de Almeida Júnior, explicou como a PEC

impacta a educação, que segundo ele não sofrerá cortes nos investimentos.

Para melhorar a qualidade da educação pública, Mendonça destaca a importância da formação dos professores. “Há necessidade de

repensarmos as políticas públicas de formação de professores no Brasil. O professor exerce uma função fundamental no sucesso ou

insucesso do setor educacional, por isso precisamos quali�car, remunerar e, ao mesmo tempo, valorizar os professores”, a�rmou.

Outro gargalo no desenvolvimento da educação brasileira, de acordo com o ministro, é o ensino médio. Ele destacou a necessidade de

mudanças no sistema, que tem uma alta evasão, com mais de 1 milhão de jovens fora das salas de aula. “O Brasil tem um modelo inexível,

que não apresenta sinergia com a realidade do aluno e o protagonismo é pouco relevante. É um modelo ultrapassado.”

O encontro, promovido pelo Movimento Falconi, reuniu gestores públicos e privados de diversos setores para discutir os desa�os para o

desenvolvimento do Brasil. “Este é um espaço que otimiza a e�ciência da gestão, no meio empresarial, mas que também se aplica ao setor

público. Precisamos cuidar de cada centavo do setor público, principalmente em uma área tão importante como a educação”, concluiu o

ministro.

Assessoria de Comunicação Social

Ministro será entrevistado no Roda Viva e falará sobre Novo Ensino Médio

O ministro da Educação, Mendonça Filho, participará, nesta segunda, 10, a partir das 22h, do programa Roda Viva, na TV Cultura. Entre os

assuntos a serem abordados estão o Novo Ensino Médio, o Enem 2016 e os desa�os a serem enfrentados à frente da pasta.
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Conãra os principais pontos da ref...

Estarão na bancada do programa: Guiomar Namo de Mello, educadora e

integrante do Conselho Estadual de Educação de São Paulo e do Conselho da

Fundação Padre Anchieta; Maria Setubal, educadora, socióloga e presidente do

Conselho da Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação

Comunitária); Mozart Neves Ramos, diretor de articulação e inovação do Instituto

Ayrton Senna; Monica Weinberg, editora-executiva da revista Veja; e Paulo Saldaña,

repórter do jornal Folha de S. Paulo.

Assessoria de Comunicação Social

Mudanças focam no protagonismo dos jovens e investem em novas

possibilidades de formação

Um ensino que seja mais atrativo e tenha um currículo mais próximo da realidade

dos jovens brasileiros para que eles se identi�quem com a escola e se interessem

por pesquisar e aprender cada vez mais. Este é o principal objetivo do Novo Ensino

Médio, projeto do governo federal que deve vigorar a partir do ano letivo de 2019.

“Há muito tempo, as pesquisas mostram que os alunos se sentem insatisfeitos com

o ensino médio e a reforma busca conectar a escola com o protagonismo do jovem

e com uma série de possibilidades de trilhas formativas, que vão garantir a escolha

entre áreas de aprofundamento acadêmico ou outras mais ligadas ao ensino

técnico e pro�ssionalizante”, explica a secretária executiva do Ministério da

Educação, Maria Helena Castro.

Atualmente, o ensino médio conta com 15 ou mais disciplinas e, muitas vezes, com conteúdos que não se conectam, segundo a avaliação

do MEC. O objetivo é que, com a Base Curricular Comum, prevista para ser aprovada no primeiro semestre de 2017 pelo Conselho Nacional

de Educação (CNE), os conteúdos passem a estar interligados, facilitando a compreensão. “O jovem aprende a quântica da física no primeiro

ano do ensino médio, a quântica ligada à química no segundo ano e quântica na biologia, no terceiro ano”, exempli�ca a secretária, para

ressaltar a desconexão dos conteúdos.

Para mudar essa realidade, a proposta da reforma do ensino, com a Base Nacional Curricular Comum, é de uma conexão completa entre os

conhecimentos. “A base ocupará até no máximo 60% da carga horária total, e nos 40% restantes os jovens poderão aprofundar o

conhecimento entre as áreas de maior interesse”, diz a secretária. Em resumo, signi�ca dizer que o ensino médio não será mais igual para

todos os jovens. Os estudantes poderão, por exemplo, montar seus currículos dentro de uma área de grande procura na atualidade em

todo o mundo, que abarca ciências, tecnologias, matemática e engenharias, ou optar pelo campo da economia criativa, em que será

possível aglutinar disciplinas como literatura, códigos de linguagem com arte, história, e �loso�a.

Obrigatórias – Embora o ensino médio passe a ser mais exível em termos curriculares, matemática e língua portuguesa continuarão como

disciplinas obrigatórias a todos os estudantes nos três anos. “No entanto, o ensino de artes, educação física, �loso�a, sociologia, história e

geogra�a será obrigatório na Base Nacional Comum Curricular, que ocupará 60% do currículo, e na área de aprofundamento, que também

é formação geral”, esclarece Maria Helena Castro.

Portanto, todas essas disciplinas serão obrigatórias na parte da Base Comum e farão parte da área de aprofundamento, à escolha dos

estudantes, e que corresponde a uma carga horária de um ano e dois meses. “Um mito foi construído em torno dessa distribuição, no

debate da reforma do ensino médio, porque as disciplinas de arte, �loso�a e sociologia nunca deixaram de ser obrigatórias”, explica a

secretária.

O momento em que o aluno fará a opção pela área do conhecimento na qual se

aprofundará será de�nido pelos sistemas estaduais de ensino. Poderá, por

exemplo, optar por oferecer a base comum no primeiro ano e, a partir do

segundo ano, a parte diversi�cada do currículo. Atualmente, 87% da rede de

ensino médio, o que abarca 7,2 milhões de estudantes, é estadual. “Serão os

conselhos estaduais que vão de�nir a normatização desse processo nessas

escolas”, diz Maria Helena.

Uma mudança importante é a obrigatoriedade do ensino da língua inglesa a

partir do sexto ano, que está na Base Nacional Curricular Comum. Atualmente, a

legislação brasileira exige a obrigatoriedade de uma língua estrangeira, mas não especi�ca que seja o inglês. No ensino médio atual, a
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obrigatoriedade de oferta é para o espanhol, embora fosse de matrícula facultativa ao aluno. “O inglês é a língua mais falada no mundo e

passa a ser obrigatória a todos os estudantes brasileiros”, a�rma o secretário de educação básica do MEC, Rossieli Soares da Silva. Ele

esclarece ainda que poderá haver a oferta de uma segunda língua estrangeira, preferencialmente o espanhol.

Horas –Atualmente, a carga horária no ensino médio no Brasil é de 800 horas por ano. O projeto de lei estabelece que, em cinco anos, todo

o ensino médio tenha, no mínimo, cinco horas por dia, sendo progressivamente ampliado para 1.400 horas por ano, que é o caso do ensino

médio de tempo integral. Mas isso não será obrigatório para todas as redes estaduais. “O ensino médio integral é uma possibilidade

importante, mas sabemos que não é possível a todas as redes estaduais”, a�rma a secretária.

Há ainda, segundo ela, muitos alunos que trabalham e precisam fazer o ensino médio em um único turno, às vezes no noturno. “Eu gostaria

que nenhum aluno do ensino médio trabalhasse, mas pudesse se dedicar integralmente aos estudos. Esse é meu sonho dourado, mas a

realidade é muito diferente dos sonhos”, acrescenta. 

A secretária assinala ainda que a reforma do ensino médio no Brasil inspira-se em modelos já adotados por outros países, como Portugal,

Colômbia, Estados Unidos e Austrália. “Procuramos ver em que medida nós deveríamos já estar sinalizando na Base Nacional Curricular

Comum o que os nossos jovens devem aprender para serem cidadãos do Brasil e do mundo”, ponderou.

Tramitação– Após a aprovação do texto-base da Medida Provisória nº 746/2016, na quinta-feira, 7, o próximo passo da tramitação do

projeto de reforma do ensino médio será a votação dos destaques no plenário da Câmara dos Deputados. “Esses destaques, que são

espécies de emendas de plenário, estão tratando de temas como �loso�a, sociologia, espanhol e itinerários formativos que poderão ser

alterados”, adianta o secretário Rossieli.

O texto-base da MP aprovado faz referência à exibilização do currículo, com a limitação em 1.800 horas para a parte comum, 1.200 para o

itinerário formativo e a ampliação da carga horária anual para 1000 horas, com implantação gradativa em cinco anos.

“Essas mudanças no ensino médio são importantes porque o estudante poderá fazer um curso de acordo com o seu projeto de vida”,

comenta Rossieli. Outra alteração é a oferta do ensino técnico dentro da carga horária do ensino médio. “As outras opções de cursar o

ensino técnico não serão eliminadas, apenas acrescentamos mais uma alternativa”, explica. Assim, o estudante que preferir poderá cursar a

formação técnica no contraturno do ensino médio regular.

A MP tem prazo legal de 60 dias para o trâmite, que terminaria em janeiro, mas esse prazo poderá ser alterado em caso de recesso no

Congresso Nacional. Após a aprovação na Câmara, a MP será encaminhada para votação do Senado Federal. Aprovado o texto �nal, a partir

do próximo ano o MEC e as secretarias de educação iniciarão a implantação da reforma. “Isso signi�ca que os estados começarão a discutir

internamente como vão implantá-la, e os conselhos vão estabelecer as regras”, observa Maria Helena. Até fevereiro, o MEC enviará a Base

Nacional Comum Curricular da educação infantil e do ensino fundamental para o Conselho Nacional de Educação (CNE).

“Mas nós já vamos começar a trabalhar a base comum do ensino médio para que até abril esteja no CNE para ser discutida e aprovada”,

adianta a secretária. “Nós só poderemos implementar a nova base a partir de 2019”, acrescenta. Nos anos de 2017 e 2018 serão dois anos

para preparação para a implantação da reforma, implementação da base, formação de professores e preparação de materiais.

Con�ra:  

Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016

Rovênia Amorim

 

Novo Ensino Médio - DÚVIDAS

Este espaço foi criado para você tirar suas dúvidas sobre as mudanças que ocorrerão no Ensino Médio nos próximos anos. Envie suas

perguntas para o e-mail novoensinomedio@mec.gov.br. As dúvidas mais frequentes serão postadas nesta página.

Perguntas Frequentes

1) Por que o Novo Ensino Médio foi editado por Medida Provisória?

2) Como serão implantadas as escolas em tempo integral

3) Como será o currículo? E de quantas horas diárias/semanais?

4) Como será a formação técnica e pro�ssional?

5) Pro�ssionais com notório saber poderão dar aula na parte comum do currículo? Como será a formação de professores?

6) Como �ca a língua inglesa?
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7) Por que a língua inglesa foi escolhida como obrigatória? 

8) Sou a favor do Novo Ensino Médio, estudamos coisas "desnecessárias" todos os dias. Gostaria de pedir para introduzirem disciplinas

extras como Artes e algo relacionado aos Esportes.

9) Com o projeto do "Novo Ensino Médio", o Enem será banido?

10) Olá! Vou entrar no Ensino Médio em 2017 e gostaria de saber melhor como que vai funcionar essa formação técnica e pro�ssional?!

11) Como vocês esperam que isso funcione, se é de extrema importância sabermos �loso�a e sociologia?

12) Poderíamos seguir o método de ingresso à universidade como na Argentina? E estudarmos em módulo? Em nosso país faltam médicos -

1,2 médicos por 1.000 habitantes - se por algum tempo facilitar o máximo o ingresso de jovens às universidades, poderíamos concretizar o

sonho de vários jovens de serem médicos. Eu apoio a reforma!

13) Tenho 26 anos e gostaria de completar o ensino médio. Me encaixaria nesse novo ensino médio?

14) Se esta mudança no ensino vem desde 2013, porque continuaram fornecendo licenciaturas nas áreas que não estarão na BNCC?

15) Olá! Gostaria de saber quais os requisitos para fazer parte desse novo ensino médio. Eu só tenho o ensino fundamental e quero saber

se posso fazer.

16) Como participar (do Novo Ensino Médio)?

17) O novo plano do ensino médio é para aumentar o IDEB?

18) Gostaria de saber quando e aonde vai ser a inscrição do Novo Ensino Médio. Gostaria de ter mais informações, por favor.

19) No Novo Ensino Médio já previsto existe também alguma nova estrutura para o nível técnico para dentro das escolas?

20) Como eu faço o ensino médio?

21) Como essas ênfases seriam feitas? E se o aluno quiser uma curso como economia ou engenharia biomédica (que necessitam de

conhecimentos aprofundados em mais de uma área)?

22) Como vai funcionar esse Novo Ensino Médio?

23) Se eu for fazer faculdade de medicina, quando eu for para o Ensino Médio, qual pro�ssão devo fazer, pois medicina não precisa de

Técnico?

24) Devido as novas mudanças na base curricular, como será a reestrutura do ENEM 2017? Já que algumas matérias seriam de escolha do

indivíduo, de acordo com o curso em que desejar, a prova seria medida/calculada deque maneira?

25) Quem tem o segundo ano do Ensino Médio poderá voltar a estudar e ter os mesmos direitos que os outros que estão cursando o

primeiro ano do Ensino Médio?

26) Como posso me matricular no Novo Ensino Médio?

1) Por que o Novo Ensino Médio foi editado por Medida Provisória?

A edição da Medida Provisória seguiu rigorosamente as exigências previstas na Constituição Federal. Em primeiro lugar, em decorrência da

urgência do problema deste nível de ensino no país: dados do IDEB recém divulgados mostram uma realidade trágica no ensino médio e

retratam a urgência da reforma. Em segundo lugar, em consequência da relevância do tema que se apresenta na medida em que o fracasso

do ensino médio brasileiro é um dado da realidade, como demonstram os resultados das avaliações nacionais e internacionais. As

propostas da MP são fruto do amplo debate acumulado no país nas últimas décadas, o que permitiu ao governo acelerar a reforma.

1998: grande debate e aprovação das diretrizes do EM de acordo com a nova legislação da LDB de 1996.

2002: Seminário Nacional sobre reforma do Ensino Médio

2007: FUNDEB com a promessa de garantir a universalização do EM

2007: MEC lança o Plano de Ações Articuladas

2009: Novo ENEM

2010: Ensino Médio Inovador

2010: CONSED cria o Grupo de Trabalho da Reforma do Ensino Médio

2012: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio aprovadas pelo CNE.

2013: Projeto de Lei (PL6840/2013).

2014: Plano Nacional da Educação (PNE). Meta 3.1 “Institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, a �m de
incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de
currículos es colares que organizem, de maneira exível e diversi�cada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados...”
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Portanto, a Reforma do Ensino Médio está sendo discutida há anos. Em 2013 foi apresentado o PL 6840 na Câmara dos Deputados que

também foi amplamente debatido. No entanto, a tramitação do PL no Congresso �cou aquém da urgência da reforma. Vale destacar que

diversos projetos e reformas relevantes e urgentes para o país foram editados por Medida Provisória e se tornaram Lei, como por exemplo

o Brasil Carinhoso, Mais Médicos, o PNAIC, PROUNI e Royalties do Petróleo para a Educação.

voltar para o topo

2)  Como serão implantadas as escolas em tempo integral

A MP 746 prevê uma Política de Fomento de Escolas em Tempo Integral, que deverá ocorrer de forma gradual.  Está previsto um

investimento do Governo Federal de R$ 1,5 bilhão até 2018, correspondendo a R$ 2.000 por aluno/ano e criando 500 mil novas matrículas

de tempo integral. O PNE estabelece que, até 2024, o país deva atender, pelo menos, 25% das matrículas. Atualmente, são 386 mil alunos

matriculados no ensino médio em tempo integral, o que representa 5% do total. A MP não determina que todas as escolas passem a ter o

ensino médio integral.

voltar para o topo

3) Como será o currículo? E de quantas horas diárias/semanais?

A BNCC (da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio) estabelecerá as competências, os objetivos de aprendizagem e os

conhecimentos necessários para a formação geral do aluno. O que a reforma traz de inovação é que o cumprimento desta parte comum

não poderá exceder metade do total da carga horária do Ensino Médio e o restante do tempo será composto por diferentes ênfases nas

áreas de conhecimento ou de atuação pro�ssional: I – linguagens; II – matemática; III – ciências da natureza; IV – ciências humanas; V –

formação técnica e pro�ssional. Cada Estado organizará o seu currículo considerando a BNCC e as demandas dos jovens que terão maiores

chances de fazer suas escolhas e construir seu projeto de vida.

voltar para o topo

4) Como será a formação técnica e profissional?

A formação técnica e pro�ssional será mais uma alternativa para o aluno. Hoje, se o jovem quiser cursar uma formação técnica de nível

médio, ele precisa cursar 2400 horas do ensino médio regular e mais 1200 horas do técnico. O Novo Ensino Médio permitirá que o jovem

opte por uma formação técnica pro�ssional dentro da carga horária do Ensino Médio regular desde que ele continue cursando português e

matemática até o �nal. E, no �m dos três anos, ele terá um diploma do ensino médio e um certi�cado do ensino técnico.

voltar para o topo

5) Profissionais com notório saber poderão dar aula na parte comum do currículo? Como será a formação de professores?

Não.A MP permite que os sistemas de ensino autorizem pro�ssionais com notório saber para ministrar aulas exclusivamente em disciplinas

dos cursos técnicos e pro�ssionalizantes, como já acontece hoje no sistema S e na maioria dos países do mundo.

A formação de professores se dará da mesma forma como a legislação atual prevê. O professor com licenciatura poderá fazer

complementação pedagógica para dar aula de outra disciplina dentro da sua área de conhecimento (Diretrizes Curriculares de Formação de

Professores, Resolução 2, CNE, 2015).

voltar para o topo

6) Como fica a língua inglesa?

Anteriormente, a LDB não trazia a língua inglesa como estudo obrigatório. A reforma torna o inglês obrigatório desde o 6º ano do Ensino

Fundamental e no Ensino Médio, não necessariamente nos três anos. Os sistemas de ensino poderão ofertar outras línguas estrangeiras se

assim desejarem.

voltar para o topo

7) Por que a língua inglesa foi escolhida como obrigatória?
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Porque a língua inglesa é a mais disseminada e a mais ensinada no mundo inteiro. A reforma do ensino médio permitirá que as redes de

ensino ofertem outras línguas estrangeiras modernas de formas optativa, preferencialmente o espanhol. O inglês é necessário para

inserção no mundo de trabalho.

voltar para o topo

8) Sou a favor do Novo Ensino Médio, estudamos coisas "desnecessárias" todos os dias. Gostaria de pedir para introduzirem

disciplinas extras como Artes e algo relacionado aos Esportes. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelecerá as competências, os objetivos de aprendizagem e os conhecimentos necessários

pra a formação geral do aluno. A previsão é que até meados de 2017 a BNCC para o Ensino Médio seja encaminhada ao Conselho Nacional

de Educação, que terá de aprová-la para depois ser homologada pelo MEC.

voltar para o topo

9) Com o projeto do "Novo Ensino Médio", o Enem será banido? 

A MP que trata da reforma do Ensino Médio não trata de alteração no Enem.

voltar para o topo

10) Olá! Vou entrar no Ensino Médio em 2017 e gostaria de saber melhor como que vai funcionar essa formação técnica e

profissional?! 

A implantação do Novo Ensino Médio não deverá acontecer até 2018, pelo menos, já que o mesmo depende da aprovação da Base Nacional

Comum Curricular (BNCC), que estabelecerá as competências, os objetivos de aprendizagem e os conhecimentos necessários pra a

formação geral do aluno. A previsão é que até meados de 2017 a BNCC para o Ensino Médio seja encaminhada ao Conselho Nacional de

Educação, que terá de aprová-la para depois ser homologada pelo MEC. Só depois disso, o Novo Ensino Médio poderá ser implementado.

voltar para o topo

11) Como vocês esperam que isso funcione, se é de extrema importância sabermos filosofia e sociologia ? 

A implantação do Novo Ensino Médio depende da aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estabelecerá as

competências, os objetivos de aprendizagem e os conhecimentos necessários pra a formação geral do aluno. A previsão é que até meados

de 2017 a BNCC para o Ensino Médio seja encaminhada ao Conselho Nacional de Educação, que terá de aprová-la para depois ser

homologada pelo MEC. Assim sendo, a inclusão dos conhecimentos contidos nas áreas de �loso�a e sociologia serão de�nidos pela BNCC.

voltar para o topo

12) Poderíamos seguir o método de ingresso à universidade como na Argentina? E estudarmos em módulo? Em nosso país faltam

médicos - 1,2 médicos por 1.000 habitantes - se por algum tempo facilitar o máximo o ingresso de jovens às universidades,

poderíamos concretizar o sonho de vários jovens de serem médicos. Eu apoio a reforma! 

Também reconhecemos a importância do acesso ao Ensino Superior e estamos trabalhando para que isso seja ampliado, ano após ano.

Entendemos que uma boa base durante o Ensino Médio facilita esse acesso é um dos motivos que nos levou a propor a reforma do Ensino

Médio. Agradecemos o seu apoio!

voltar para o topo

13) Tenho 26 anos e gostaria de completar o ensino médio. Me encaixaria nesse novo ensino médio? 

A implantação do Novo Ensino Médio não deverá acontecer até 2018, pelo menos, já que o mesmo depende da aprovação da Base Nacional

Comum Curricular (BNCC), que estabelecerá as competências, os objetivos de aprendizagem e os conhecimentos necessários pra a

formação geral do aluno. A previsão é que até meados de 2017 a BNCC para o Ensino Médio seja encaminhada ao Conselho Nacional de

Educação, que terá de aprová-la para depois ser homologada pelo MEC. Só depois disso, o Novo Ensino Médio poderá ser implementado.

voltar para o topo

14) Se esta mudança no ensino vem desde 2013, porque continuaram fornecendo licenciaturas nas áreas que não estarão na

BNCC? 

A implantação do Novo Ensino Médio depende da aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estabelecerá as
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competências, os objetivos de aprendizagem e os conhecimentos necessários pra a formação geral do aluno. A previsão é que até meados

de 2017 a BNCC para o Ensino Médio seja encaminhada ao Conselho Nacional de Educação, que terá de aprová-la para depois ser

homologada pelo MEC. Só depois disso, o Novo Ensino Médio poderá ser implementado.

voltar para o topo

15) Olá! Gostaria de saber quais os requisitos para fazer parte desse novo ensino médio. Eu só tenho o ensino fundamental e quero

saber se posso fazer. 

A implantação do Novo Ensino Médio não deverá acontecer até 2018, pelo menos, já que o mesmo depende da aprovação da Base Nacional

Comum Curricular (BNCC), que estabelecerá as competências, os objetivos de aprendizagem e os conhecimentos necessários pra a

formação geral do aluno. A previsão é que até meados de 2017 a BNCC para o Ensino Médio seja encaminhada ao Conselho Nacional de

Educação, que terá de aprová-la para depois ser homologada pelo MEC. Só depois disso, o Novo Ensino Médio poderá ser implementado.

voltar para o topo

16) Como participar (do Novo Ensino Médio)? 

A implantação do Novo Ensino Médio não deverá acontecer até 2018, pelo menos, já que o mesmo depende da aprovação da Base Nacional

Comum Curricular (BNCC), que estabelecerá as competências, os objetivos de aprendizagem e os conhecimentos necessários pra a

formação geral do aluno. A previsão é que até meados de 2017 a BNCC para o Ensino Médio seja encaminhada ao Conselho Nacional de

Educação, que terá de aprová-la para depois ser homologada pelo MEC. Só depois disso, o Novo Ensino Médio poderá ser implementado.

voltar para o topo

17) O novo plano do ensino médio é para aumentar o IDEB ? 

A implantação do Novo Ensino Médio depende da aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estabelecerá as

competências, os objetivos de aprendizagem e os conhecimentos necessários pra a formação geral do aluno. A previsão é que até meados

de 2017 a BNCC para o Ensino Médio seja encaminhada ao Conselho Nacional de Educação, que terá de aprová-la para depois ser

homologada pelo MEC. Só depois disso, o Novo Ensino Médio poderá ser implementado. O objetivo é adequar o modelo do Ensino Médio

às reais necessidades dos alunos, dando a eles o protagonismo em sua vida escolar.

voltar para o topo

18) Gostaria de saber quando e aonde vai ser a inscrição do Novo Ensino Médio. Gostaria de ter mais informações, por favor. 

A implantação do Novo Ensino Médio não deverá acontecer até 2018, pelo menos, já que o mesmo depende da aprovação da Base Nacional

Comum Curricular (BNCC), que estabelecerá as competências, os objetivos de aprendizagem e os conhecimentos necessários pra a

formação geral do aluno. A previsão é que até meados de 2017 a BNCC para o Ensino Médio seja encaminhada ao Conselho Nacional de

Educação, que terá de aprová-la para depois ser homologada pelo MEC. Só depois disso, o Novo Ensino Médio poderá ser implementado.

Depois disso, o aluno poderá optar por matricular-se em uma escola que ofereça o Novo Ensino Médio num formato que melhor o atenda.

voltar para o topo

19) No Novo Ensino Médio já previsto existe também alguma nova estrutura para o nível técnico para dentro das escolas ? 

No Novo Ensino Médio, a formação técnica e pro�ssional será mais uma alternativa para o aluno. Hoje, se o jovem quiser cursar uma

formação técnica de nível médio, ele precisa cursar 2400 horas do ensino médio regular e mais 1200 horas do técnico. O Novo Ensino

Médio permitirá que o jovem opte por uma formação técnica pro�ssional dentro da carga horária do Ensino Médio regular desde que ele

continue cursando português e matemática até o �nal. E, no �m dos três anos, ele terá um diploma do Ensino Médio e um certi�cado do

Ensino Técnico.

voltar para o topo

20) Como eu faço o ensino médio? 

Para cursar o Ensino Médio, basta procurar uma escola – da rede pública ou privada – e fazer sua matrícula. Caso sua dúvida seja sobre o

Novo Ensino Médio, a implantação do mesmo não deverá acontecer até 2018, pelo menos, já que o Novo Ensino Médio depende da

aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estabelecerá as competências, os objetivos de aprendizagem e os
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conhecimentos necessários pra a formação geral do aluno. A previsão é que até meados de 2017 a BNCC para o Ensino Médio seja

encaminhada ao Conselho Nacional de Educação, que terá de aprová-la para depois ser homologada pelo MEC. Só depois disso, o Novo

Ensino Médio poderá ser implementado.

voltar para o topo

21) Como essas ênfases seriam feitas? E se o aluno quiser uma curso como economia ou engenharia biomédica (que necessitam de

conhecimentos aprofundados em mais de uma área)? 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, estabelecerá as competências,

os objetivos de aprendizagem e os conhecimentos necessários para a formação geral do aluno. O que a reforma traz de inovação é que o

cumprimento desta parte comum não poderá exceder metade do total da carga horária do Ensino Médio e o restante do tempo será

composto por diferentes ênfases nas áreas de conhecimento ou de atuação pro�ssional: I – linguagens; II – matemática; III – ciências da

natureza; IV – ciências humanas; V – formação técnica e pro�ssional. Cada Estado organizará o seu currículo considerando a BNCC e as

demandas dos jovens que terão maiores chances de fazer suas escolhas e construir seu projeto de vida.

voltar para o topo

22) Como vai funcionar esse Novo Ensino Médio? 

A implantação do Novo Ensino Médio depende da aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estabelecerá as

competências, os objetivos de aprendizagem e os conhecimentos necessários pra a formação geral do aluno. A previsão é que até meados

de 2017 a BNCC para o Ensino Médio seja encaminhada ao Conselho Nacional de Educação, que terá de aprová-la para depois ser

homologada pelo MEC. Só depois disso, o Novo Ensino Médio poderá ser implementado. A BNCC (da Educação Infantil, do Ensino

Fundamental e do Ensino Médio) estabelecerá as competências, os objetivos de aprendizagem e os conhecimentos necessários para a

formação geral do aluno. O que a reforma traz de inovação é que o cumprimento desta parte comum não poderá exceder metade do total

da carga horária do Ensino Médio e o restante do tempo será composto por diferentes ênfases nas áreas de conhecimento ou de atuação

pro�ssional: I – linguagens; II – matemática; III – ciências da natureza; IV – ciências humanas; V – formação técnica e pro�ssional. Cada

Estado organizará o seu currículo considerando a BNCC e as demandas dos jovens que terão maiores chances de fazer suas escolhas e

construir seu projeto de vida.

voltar para o topo

23) Se eu for fazer faculdade de medicina, quando eu for para o Ensino Médio, qual profissão devo fazer, pois medicina não precisa

de Técnico ?

A implantação do Novo Ensino Médio não deverá acontecer até 2018, pelo menos, já que o mesmo depende da aprovação da Base Nacional

Comum Curricular (BNCC), que estabelecerá as competências, os objetivos de aprendizagem e os conhecimentos necessários pra a

formação geral do aluno. A previsão é que até meados de 2017 a BNCC para o Ensino Médio seja encaminhada ao Conselho Nacional de

Educação, que terá de aprová-la para depois ser homologada pelo MEC. Só depois disso, o Novo Ensino Médio poderá ser implementado.

voltar para o topo

24) Devido as novas mudanças na base curricular, como será a reestrutura do ENEM 2017? Já que algumas matérias seriam de

escolha do indivíduo, de acordo com o curso em que desejar, a prova seria medida/calculada deque maneira? 

A implantação do Novo Ensino Médio não deverá acontecer até 2018, pelo menos, já que o mesmo depende da aprovação da Base Nacional

Comum Curricular (BNCC), que estabelecerá as competências, os objetivos de aprendizagem e os conhecimentos necessários pra a

formação geral do aluno. A previsão é que até meados de 2017 a BNCC para o Ensino Médio seja encaminhada ao Conselho Nacional de

Educação, que terá de aprová-la para depois ser homologada pelo MEC. Só depois disso, o Novo Ensino Médio poderá ser implementado.

voltar para o topo

25) Quem tem o segundo ano do Ensino Médio poderá voltar a estudar e ter os mesmos direitos que os outros que estão cursando

o primeiro ano do Ensino Médio? 

A implantação do Novo Ensino Médio não deverá acontecer até 2018, pelo menos, já que o mesmo depende da aprovação da Base Nacional

Comum Curricular (BNCC), que estabelecerá as competências, os objetivos de aprendizagem e os conhecimentos necessários pra a

formação geral do aluno. A previsão é que até meados de 2017 a BNCC para o Ensino Médio seja encaminhada ao Conselho Nacional de
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Educação, que terá de aprová-la para depois ser homologada pelo MEC. Só depois disso, o Novo Ensino Médio poderá ser implementado.

Portanto, se você já cursou até o segundo ano do Ensino Médio poderá concluir seus estudos normalmente, sem nenhuma alteração nos

moldes atuais.

voltar para o topo

26) Como posso me matricular no Novo Ensino Médio? 

O Novo Ensino Médio se tornará obrigatório um ano após a publicação da Base Nacional Comum Curricular. A BNCC estabelecerá as

competências, os objetivos de aprendizagem e os conhecimentos necessários para a formação geral do aluno. Metade do ensino médio

será comum a todos os estudantes, garantindo os conhecimentos básicos de formação geral; na outra parte, os estudantes poderão optar

por diferentes ênfases nas cinco áreas de conhecimento, que são: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências sociais e humanas

e formação técnica e pro�ssional. A previsão é que, até meados de 2017, a BNCC para o Ensino Médio seja encaminhada ao Conselho

Nacional de Educação que terá de aprová-la para depois ser homologada pelo MEC. Ciclos de debate e seminários envolvendo CONSED,

escolas, professores e especialistas deverão ocorrer a partir de outubro deste ano. 

Contudo, uma vez que a MP seja aprovada, estados já poderão começar a trabalhar a implantação da exibilização do ensino médio já em

2017, mantendo o cumprimento das Diretrizes Curriculares do Ensino Médio em vigor, aprovado em 2011 pelo CNE e homologado pelo

MEC em janeiro de 2012.

voltar para o topo

Novo Ensino Médio - OPINIÃO

Folha de S.Paulo - Maria Alice Setubal - Publicado: 14/11/2016 

A voz dos jovens 

A educação tem ocupado espaço de destaque nos meios de comunicação nos últimos meses. Isso ocorre não apenas por conta da

realização do Enem, principal porta de entrada ao ensino superior no país. 

Leia mais

 

Site do Instituto ALFA e BETO - Publicado: 21/10/2016 

Enem: quem ganha e quem perde com o novo Ensino Médio 

Nesta publicação, dividida em quatro artigos, o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é analisado em profundidade face à proposta de

reforma do Ensino Médio. A análise terá como foco a equidade: em que medida o ENEM e o Ensino Médio constituem políticas que

contribuem para aumentar ou reduzir a desigualdade. 

Leia mais

Revista VEJA - Claudio de Moura Castro - Edição 2500, publicada: 19/10/2016 

Ensino Médio: Aleluia! 

A Coréia do Sul universalizou o seu Ensino Médio, o Chile vai pelo mesmo caminho. Ao início do Milênio, o Brasil parecia aprumado para a

mesma façanha, após uma expansão veloz da matrícula. 

Leia mais

 

Conselho Estadual de Educação - Publicado: 05/10/2016 

Reforma do Ensino Médio

O Conselho Estadual de Educação de São Paulo considera bem vinda a iniciativa do governo federal de propor reformulação no ensino

médio, reservando-se no direito de não abordar as questões de mérito neste momento, mas tão somente a urgência e relevância do tema.  

Leia mais

Valor Econômico - João Batista Oliveira - Publicado: 06/10/2016 

Empresários, Sistema S e mudanças no ensino médio 

A mudança do ensino médio, com ênfase na diversi�cação de trajetórias para os alunos, marca o encontro do Brasil com as demandas da

economia e abre espaço tanto para decisiva contribuição do Sistema S quanto para aliviar a crise �nanceira dos Estados. 

Leia mais
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Blog do jornalista Reinaldo Azevedo - Publicado: 04/10/2016 

As notas do Enem provam que se opor à MP do ensino médio é safadeza de esquerda 

Se ainda faltasse evidência de que é preciso reformar com celeridade o ensino médio brasileiro, não falta mais. 

Leia mais

Estadão - Eliane Cantanhêde - Publicado: 30/09/2016 

Pior do que está não fica 

Mesmo com as levas de réus da Lava Jato, as prisões de �gurões, a crise econômica e as eleições municipais, que estão bem aí, não se pode

passar batido por um debate que não diz respeito (só) ao presente, mas projeta o futuro: a reforma do ensino médio. 

Leia mais

Blog do Josias - Publicado: 29/09/2016 

Para ministro, mudar ensino médio é tão importante quanto reformar economia 

Até a semana passada, se perguntassem a uma autoridade do governo quais são as três prioridades da gestão de Michel Temer, a resposta

seria: economia, economia e economia. Desde a última quinta-feira (22), um tema alternativo disputa as atenções dos brasileiros no

noticiário e nas redes sociais: a reforma do ensino médio. 

Leia mais

Globo News - Publicado: 29/09/2016 

Miriam Leitão entrevista o ministro da Educação, José Mendonça Filho 

Nos últimos dias, o ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, se viu em meio a polêmicas envolvendo o projeto de reforma do

ensino médio estabelecida por medida provisória.  

Leia mais

 

Valor econômico - Rosângela Bittar - Publicado: 28/09/2016 

Um bom começo 

O governo ter declarado seus princípios para uma reforma do ensino médio por medida provisória não é nenhum problema insuperável

nem fere a democracia como se quer fazer crer. O abuso do recurso às medidas provisórias tem sido uma constante e transformou-se em

forma autocrática de governar sem a participação do Congresso, na última década, o que saturou a paciência da sociedade. 

Leia mais

Estadão, Economia -  Antônio Márcio Buainain - Publicado: 26/09/2016 

Educação urgente 

Desenvolvimento pressupõe crescimento econômico robusto, instituições adequadas para guiar a economia e a sociedade na trilha da

sustentabilidade e inclusão social efetiva. No Brasil, o crescimento enfrenta três gargalos estruturais: o dé�cit de infraestrutura, o atraso

educacional e a (in)capacidade de inovação, que, juntos, se reetem na baixa produtividade e competitividade da economia brasileira. 

Leia mais

Estadão - Ana Maria Diniz - Publicado: 26/09/2016 

A reforma do Ensino Médio não podia mais esperar 

Há anos se discute a reforma do Ensino Médio: adiá-la signi�caria comprometer ainda mais uma geração de jovens que representa o futuro

do nosso país. 

Leia mais

O Globo - Publicado: 23/09/2016 

Tratamento de choque para o ensino médio 

É correta a decisão do governo de baixar a reforma da fase �nal do ciclo básico por medida provisória, diante da grave estagnação do

aprendizado em nível muito baixo. 

Leia mais

Blog do Noblat - Hubert Alquéres - Publicado: 23/09/2016 

Mudar o Ensino Médio é urgente, urgentíssimo. 
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Secretária Executiva participa do ...

A educação é essencial para a dignidade do ser humano e para a cidadania. Estes são fundamentos da nossa República. 
Leia mais

Portal do Consed -  Ricardo Chaves de Rezende Martins - Publicado: 26/02/2015 

A questão curricular no ensino médio 

Para melhor compreensão do argumento, cabe fazer incialmente uma breve retrospectiva histórica. A seguir discutem-se quatro dilemas

centrais presentes na atual discussão sobre a organização curricular do ensino médio. Finalmente, apresentam-se alguns dos diferentes

encaminhamentos que têm sido oferecidos para a questão. 

Leia mais

Zero Hora (RS) - Mariza Abreu - Publicado: 22/02/2012

Opinião: Desafio do Ensino Médio 

Em missão com o Sinepe/RS, visitei o Columbia International College em Hamilton, Ontário, Canadá, escola privada com 1,7 mil alunos de

mais de 70 países. Em Hamilton, há quatro escolas privadas, entre elas o Columbia, com 100% de admissão às melhores universidades. E 14

públicas, das quais quatro católicas, com 40% de ingresso nas universidades. 

Leia mais

Site do Instituto ALFA e BETO - João Batista Araujo e Oliveira - Publicado: 20/07/2007 

Ensino Médio: lições da experiência internacional 

Neste artigo apresentamos, de forma sucinta, o que nos parecem ser as lições mais relevantes da experiência dos países mais

desenvolvidos no âmbito do Ensino Médio. As lições decorrem do que foi apresentado nos artigos anteriores, e que foram apresentados no

Seminário Internacional sobre Ensino Médio Diversi�cado. 

Leia mais

Secretária diz que modelo do ensino médio atual está falido

“Nos últimos anos, o fracasso do ensino médio brasileiro é um dado da realidade

apontado por todos os especialistas da área. O modelo faliu, quebrou, não

funciona e o ensino médio é uma etapa importante da formação dos jovens”, disse

a secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Guimarães Castro,

durante o Encontro Internacional Educação 360, realizado no Rio de Janeiro. O

evento discutiu os desa�os da qualidade na educação e a reforma do ensino

médio. O Ministério da Educação anunciou na quinta-feira, 22, a criação do Novo

Ensino Médio.

Para a secretária, o ensino médio precisa de mudanças urgentes, entre as quais se

destacam a ampliação gradual da carga horária dos estudantes e a exibilização de parte do conteúdo. “O Novo Ensino Médio é uma

maneira de encararmos a necessidade urgente de mudar o ensino médio tão conhecido por suas mazelas. É importante que os jovens

tenham tempo de se aprofundar em suas áreas de conhecimento, para que eles possam ter um projeto de formação integrado”, a�rmou.

Com as mudanças, os estudantes terão 1.200 horas que serão dedicadas aos conteúdos estabelecidos na Base Nacional Comum Curricular

para o ensino médio, nas outras 1.200 horas eles poderão se dedicar ao aprofundamento de conhecimentos de suas áreas de interesse,

como ciências humanas e ciências da natureza, além de poderem se dedicar a formação técnica e pro�ssional. “Há uma urgência de se

resolver o problema do ensino médio, faz cinco anos que a reforma está em discussão, tanto no Consed [Conselho Nacional dos Secretários

de Educação] quanto no Congresso Nacional. A reforma do ensino médio está sendo discutida desde os anos 90”, ressaltou Maria Helena.

Outro importante desa�o para a qualidade da educação brasileira, na visão da secretária, é a formação e valorização docente. “O MEC tem,

hoje, vários programas de formação de professores fragmentados e não conectados entre si. Estamos discutindo a articulação de uma

política nacional de formação inicial e continuada para os professores, que leve em conta os grandes desa�os da educação básica brasileira,

compatível com a Base Nacional Comum Curricular”, disse.

Ministério da Educação 
Secretária Executiva do MEC abre encontro internacional no Rio de Janeiro

Política de Cookies

https://www.youtube.com/watch?v=AQBzBQq7p9g
http://noblat.oglobo.globo.com/artigos/noticia/2016/09/mudar-o-ensino-medio-e-urgente-urgentissimo.html
http://www.consed.org.br/artigos/a-questao-curricular-no-ensino-medio
http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/21520/opiniao-desafio-do-ensino-medio
http://www.alfaebeto.org.br/ensino-medio-licoes-da-experiencia-internacional/
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/39641-secretaria-diz-que-modelo-do-ensino-medio-atual-esta-falido
https://soundcloud.com/mineducacao/secretaria-executiva-do-mec-abre-encontro-internacional-no-rio-de-janeiro
https://soundcloud.com/mineducacao
https://soundcloud.com/mineducacao/secretaria-executiva-do-mec-abre-encontro-internacional-no-rio-de-janeiro
https://soundcloud.com/mineducacao/secretaria-executiva-do-mec-abre-encontro-internacional-no-rio-de-janeiro
https://api.soundcloud.com/tracks/284308881/download?client_id=cUa40O3Jg3Emvp6Tv4U6ymYYO50NUGpJ
https://soundcloud.com/pages/cookies


Maria Helena destacou que mesmo com o aumento do orçamento, os resultados do índice de desenvolvimento da educação básica (Ideb)

mostram que o Brasil está melhorando lentamente nos anos iniciais do ensino

fundamental, mas nos anos �nais do fundamental e no ensino médio as metas de

qualidade não estão sendo atingidas. “O aprendizado está melhorando pouco,

considerando o aumento dos investimentos em educação. A melhoria do

aprendizado não acompanhou o grau de investimentos que foram feitos nos três

níveis de governo, federal, estadual e municipal”, explicou a secretária.

Rumos – Em dois dias de programação gratuita (23 e 24 de setembro), o

Educação 360 reúne nomes de peso da educação mundial na Escola Sesc de

Ensino Médio do Rio do Janeiro. Nos encontros, sociedade e representantes das

esferas pública e privada debatem os rumos da educação e conhecem casos

inovadores e bem-sucedidos no Brasil e no mundo. A programação inclui

palestras, mesas de debate e o�cinas sobre educação, cultura, tecnologia,

inovação e nutrição.

Assessoria de Comunicação Social

Secretária executiva do MEC defende na Câmara MP do Ensino Médio para

estimular aprendizado

O sistema educacional brasileiro precisa de mudanças urgentemente, de acordo

com a secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena de Castro.

Prova disso, segundo ela, são as elevadas taxas de abandono do ensino médio e o

declínio no desempenho dos alunos. “A escola não é atraente, não há motivação

para o aprendizado”, a�rmou Maria Helena, durante audiência pública sobre a

reformulação do ensino médio, promovida pela Comissão de Educação da Câmara

dos Deputados nesta terça-feira, 4.

“O modelo atual é excludente”, observou a secretária. “Há pelo menos quatro anos

não temos aumento de concluintes do ensino médio, as taxas de abandono são

elevadas.”

O debate girou em torno da Medida Provisória nº 746/2016, que trata da criação do Novo Ensino Médio. O diretor institucional do Conselho

Nacional dos Secretários Estaduais de Educação (Consed), Antônio Neto, defendeu a proposta, que segundo ele é fruto das discussões que

vêm sendo realizadas há mais de 20 anos. “A ideia da MP foi para encerrar um debate que se arrasta no país há muito tempo. A partir dela,

poderemos discutir uma base comum para o ensino médio”, a�rmou.

Uma comissão mista para analisar a Medida Provisória será instalada no Congresso

na manhã desta quarta-feira, 5, quando também serão indicados seus membros. A

secretária executiva do MEC defende que a MP surgiu da ideia de “coroar um

processo de debate intenso, muito acumulado” e que a medida é justi�cada pela

urgência e relevância do tema. Ela a�rmou que “a partir dessa medida, será possível

discutir uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino médio que

de�na o que é, de fato, essencial aos jovens e garantir uma exibilização no ensino.

É uma proposta que visa promover mais equidade e igualdade”, garante.

Conheça a íntegra da Medida Provisória nº 746/2016
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