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Introdução

Quando for homologada, a Base Nacional Comum Curricular 
- BNCC definirá o conjunto orgânico e progressivo das aprendiza-
gens essenciais a todos os estudantes do país. A proposta, que foi 
enviada em 03 de abril de 2018 pelo Ministério da Educação - MEC 
ao Conselho Nacional de Educação - CNE, apresenta competências 
e habilidades para toda a etapa do Ensino Médio, a serem orga-
nizadas por áreas de conhecimento (Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens e 
Matemática). 

Além da BNCC, a Lei nº 13.415/2017 prevê, também, a dispo-
nibilidade de itinerários formativos a serem escolhidos pelos estu-
dantes como proposta de flexibilização do currículo. Desse modo, 
pretende-se respeitar as trajetórias singulares dos estudantes, 
prepará-los para o mundo do trabalho e oferecer-lhes possibilida-
des diversificadas de arranjos curriculares voltados para o protago-
nismo juvenil e o sucesso escolar.

Neste segundo fascículo, apresenta-se a proposta da nova ar-
quitetura do Ensino Médio para o Distrito Federal com o intuito 
de orientar a discussão sobre um novo formato de Ensino Médio.
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Textos para discussão - 2

Perspectivas para uma nova arquitetura do 
Ensino Médio no Distrito Federal

Em sintonia com as transformações globais, a escola deve ofe-
recer aos jovens oportunidades educacionais que permitam-lhes 
desenvolver novas maneiras de saber, de trabalhar e de se rela-
cionar. Ela precisa, sobretudo, mostrar-lhes a importância da au-
tonomia, do entusiasmo e da criatividade no processo de apren-
dizagem. Nesse sentido, o Distrito Federal tem envidado esforços 
para inovar, ao diversificar o currículo e flexibilizar o tempo esco-
lar. Agora, a intenção é tornar o processo de ensino-aprendizagem 
mais significativo, possibilitando, assim, o protagonismo estudantil 
por meio da disponibilização de percursos formativos a serem cur-
sados conforme os interesses e as necessidades pedagógicas dos 
estudantes.

Nas últimas décadas, com a mudança de perfil dos jovens, o 
Ensino Médio vem apresentando desafios que comprometem o 
acesso, a permanência, o rendimento e a equidade no processo 
de escolarização. A trajetória única, em que o estudante cursa os 
mesmos componentes ao longo das três séries do Ensino Médio, 
assim como o conteúdo enciclopédico são alguns fatores que con-
tribuem significativamente para o aumento das taxas de reprova-
ção e de abandono escolar. Além disso, as práticas avaliativas que 
enfatizam o insucesso e as dificuldades encontradas pelos docen-
tes em trabalhar de forma interdisciplinar apresentam-se como 
desafios a serem superados para que se possa garantir as aprendi-
zagens significativas a todos os estudantes.

Para enfrentar essa situação, alinhada ao Plano Distrital de Edu-
cação - PDE 2015-2024 e às Diretrizes Curriculares Nacionais do 
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Ensino Médio (BRASIL, 2012), que estabelecem a necessidade de 
reformulação dessa etapa, desde 2015, a Subsecretaria de Educa-
ção Básica - SUBEB, por meio da Diretoria do Ensino Médio - DIEM, 
promove estudos sobre a Educação de Nível Médio e acompanha 
as discussões nacionais e internacionais sobre a reformulação para 
atender às necessidades educacionais dos jovens. A partir desse 
debate, são apresentadas como ponto de partida para orientar as 
discussões, algumas sugestões para a organização de uma nova 
arquitetura para o Ensino Médio do DF. 

Como proposta inicial de uma nova arquitetura para o Ensino Mé-
dio, e em conformidade com os artigos 23 e 36 da LDB1, a SEEDF su-
gere uma organização pedagógica semestral, em sistema de créditos, 
com matrícula por componente curricular, conforme descrito a seguir:

1 Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, (...). 
  Art. 36. (...)
§ 10.  Além das formas de organização previstas no art. 23, o ensino médio poderá ser organizado 
em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica. (BRASIL, 1996)
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 Regime semestral

Tradicionalmente, a estrutura da Educação Básica brasileira 
está organizada no regime anual seriado. Nele, os estudantes es-
tão matriculados em uma turma, e assistem às aulas dos quatorze 
componentes curriculares durante todo o período letivo. Essa or-
ganização pouco considera as necessidades pedagógicas e as pre-
tensões individuais dos estudantes, dificultando, assim, o prota-
gonismo estudantil e o desenvolvimento da autonomia do jovem. 

O regime semestral, por sua vez, apresenta-se como alternati-
va à rigidez da organização pedagógica seriada, pois permite que 
os discentes, dentro de limites previstos no respectivo sistema de 
ensino, criem trajetórias mais diversificadas, adequadas aos dife-
rentes níveis de aprendizagem e aos respectivos projetos de vida. 
Assim, o estudante possui seis semestres letivos para desenvolver 
e diversificar as atividades pedagógicas, em vez de apenas três pe-
ríodos letivos, como ocorre no regime seriado anual. 

Matrícula por componentes

A matrícula por componente curricular é sugerida como forma 
de viabilizar que os estudantes trilhem percursos formativos diver-
sificados, segundo seus interesses e suas necessidades educacio-
nais. Isto é, o estudante será matriculado em cada componente 
curricular, para que sejam possíveis as diferentes trajetórias no 
Ensino Médio. 

Outro ponto que merece destaque é a reprovação escolar na 
organização seriada. O estudante que não obtiver resultados satis-
fatórios em três ou mais componentes curriculares não pode ser 
promovido à série subsequente, e é levado a cursar novamente, 
no ano seguinte, todos os componentes curriculares da série, mes-
mo aqueles em que obteve sucesso. Na nova proposta, por ou-
tro lado, o estudante pode seguir adiante naqueles componentes 
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em que obteve êxito e, por meio de ações interventivas, buscar as 
aprendizagens que, por ventura,  ainda não tenha adquirido.

Sistema de créditos

Os créditos são unidades de atividade pedagógica baseadas na 
carga horária necessária para que sejam alcançadas as aprendiza-
gens planejadas para cada componente curricular, dentro de um 
semestre letivo. No Brasil, o sistema de créditos já é amplamente 
utilizado pelas instituições de Ensino Superior. Para o Ensino Bá-
sico, a LDB abriu a possibilidade de outras formas de organização 
pedagógica dos sistemas de ensino. 

No sistema proposto, a correspondência entre crédito e carga 
horária acontecerá da seguinte forma:

Organização curricular

Como já exposto, atualmente, nas escolas de Ensino Médio do 
DF, todos cursam os mesmos componentes, ao longo das três sé-
ries do Ensino Médio. A partir da nova arquitetura, o Ensino Médio 
poderá ser organizado em duas partes: Módulo Comum, compos-
to por componentes curriculares referentes à Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC); e Módulo Flexível, voltado à oferta dos 
itinerários formativos previstos na LDB. 
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Módulo Comum

O Módulo Comum apresenta duração total de até 1.800 horas-
-relógio, o que corresponde a 2.160 horas-aula, e a 108 créditos. 
Essa carga horária deve ser distribuída pelos componentes de cada 
área de conhecimento.

No Módulo Comum, os estudantes serão matriculados nos 
componentes curriculares como ocorre atualmente na Semestra-
lidade. Isto é, eles continuarão a cursar um conjunto de compo-
nentes curriculares, alternadamente, a cada semestre. Procura-se, 
desse modo, manter o convívio entre os estudantes dentro de uma 
mesma turma, ao longo dos seis semestres do Ensino Médio, de 
maneira a fortalecer os laços sociais formados na escola. Assim, há 
continuidade da política educacional da Semestralidade, em con-
sonância com o Plano Distrital de Educação - PDE 2015-2024.
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Módulo Flexível

O Módulo Flexível é a parte do currículo voltada para a oferta 
dos itinerários formativos previstos na LDB. Nele, estarão compre-
endidas as aprendizagens necessárias para que os estudantes sejam 
capazes de refletir sobre as suas trajetórias e, também, desenvol-
ver as habilidades e competências necessárias à construção de seus 
percursos de aprendizagem. Portanto, em vez de restringir aos estu-
dantes a decisão de fazer apenas um dos cinco itinerários disponí-
veis, sugere-se que eles possam criar as próprias trajetórias no Ensi-
no Médio, mediante orientação e acompanhamento escolar quanto 
às suas necessidades pedagógicas, e então escolham os diferentes 
componentes eletivos e projetos de ensino ofertados pela escola. 

Dentre as diversas possibilidades do Módulo Flexível, a matrícula 
por componentes curriculares permite, ainda, que seja oferecida aos 
estudantes a possibilidade de desenvolver competências e habilida-
des não adquiridas no Ensino Fundamental, e também ao longo do 
Ensino Médio. Dessa maneira, é possível corrigir o fluxo sem retirar 
o estudante das turmas regulares, com a matrícula em componentes 
eletivos de apoio às aprendizagens, ou ainda, em projetos interven-
tivos, de acordo com informações levantadas a partir de avaliações 
diagnósticas.

Esse módulo apresenta duração total de até 1.200 horas-
-relógio, o que corresponde a 1.440 horas-aula, e a 72 cré-
ditos. A nova arquitetura de Ensino Médio proposta pela 
SEEDF organiza esse módulo em quatro eixos curriculares 
transversais: “Projeto de Vida”; “Componentes Eletivos”; 
“Projetos de Ensino” e, caso seja de interesse do estudante, 
o Módulo Flexível poderá ser direcionado para a “Educação 
Profissional Técnica”. 
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No Módulo Flexível, os estudantes poderão seguir diferentes 
trajetórias, mediante orientação e acompanhamento escolar. Com 
isso, pretende-se que as escolhas ao longo da etapa do Ensino Mé-
dio sejam resultado de um diálogo aberto e permanente entre es-
tudantes e professores. Essa forma de organização deve voltar-se, 
tanto para o fortalecimento da relação pedagógica, quanto para o 
desenvolvimento da autonomia de todos na escola.

Enfim, o módulo flexível tornará possível aos estudantes: resgatar 
as competências e habilidades não adquiridas no Ensino Fundamen-
tal, e/ou ao longo do Ensino Médio; escolher componentes que lhes 
sejam de interesse, dentre aqueles ofertados pelas escolas; e, por fim, 
também propor projetos de ensino sob a orientação de um professor.

As perspectivas de um Ensino Médio mais flexível e 
diversificado para os jovens do Distrito Federal visam 
ao sucesso escolar, e têm sua organização pedagógi-
ca e currículo voltados à promoção de aprendizagens 
significativas, ao respeito pelos diferentes ritmos de 
aprendizagem, ao ensino de saberes e habilidades de 
acordo com seus interesses e ao protagonismo do es-
tudante na construção do conhecimento.

Portanto, propõe-se que o Ensino Médio seja organizado em 
semestres, com matrícula por componentes curriculares e em sis-
tema de créditos. Desse modo, as aprendizagens da BNCC estarão 
contempladas em um Módulo Comum. Da mesma forma, os cin-
co itinerários formativos previstos estarão compreendidos em um 
único Módulo Flexível, disponível a todos os estudantes (integrado 
pelos itinerários de cada área de conhecimento e também pela 
Educação Profissional Técnica), e não isolados uns dos outros.

Os eixos curriculares do módulo flexível serão detalhados nos 
próximos fascículos.
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