
Implementação do Novo Ensino Médio

• Implementação gradativa - início em 2022

• Metas do PNE – 3, 6, 7 e 11

• Status da implementação da BNCC

• Possibilidades de escolha e inserção no 
mundo de trabalho

• Apoio técnico e financeiro para as escolas 
não contempladas no PNEM e EMTI



LANÇAMENTO 
17 DE SETEMBRO DE 2021

SEB/MEC



NOVO ENSINO MÉDIO 

METAS

 Ofertar educação de qualidade, garantindo acesso e permanência na escola,

ampliando as possibilidades de escolha dos jovens por meio da oferta de

diferentes itinerários formativos, incluindo a formação técnica e profissional.

 Melhorar os indicadores de desempenho, aprendizagem e as taxas de aprovação,

evasão e abandono.



NOVO ENSINO MÉDIO 

LEGISLAÇÃO E NORMATIVOS

 Lei n. 9394/1996 – LDB

 Lei n. 13005/2014 – aprova o PNE 2014-2024 (metas 3, 6, 7 e 11)

 Lei n. 13415/2017 – aprova a reforma do EM e institui a política de fomento às escolas de
tempo integral

 Resolução CNE/CEB n. 3/2018- DCNEM

 Resolução CNE/CP n. 4/2018 – institui a BNCC etapa Ensino Médio

 Portaria n. 1432/2018 – estabelece os referenciais elaboração dos Itinerários Formativos

 Resolução CNE/CP n. 1/2021- DCNEPT

 Portaria n. 521/2021- institui o Cronograma Nacional de Implementação do NEM



Status da Implementação do Novo EM

• Novos Referenciais Curriculares nas 27 UF 

• Mais de 4000 escolas executando pilotos do Novo Ensino 
Médio

• 27 UF com Planos de Implementação elaborados e em fase 
de finalização

• 1432 escolas contempladas no Programa EMTI

• Em execução o 2º Ciclo de Coordenação Nacional com foco 
na implementação do NEM por meio de processos 
formativos 

• Disponibilização de assistência técnica aos estados, 
conforme demandas apresentadas

• Início da entrega de materiais didáticos em 2021 (PNLD)

• Publicado o Cronograma Nacional de Implementação do 
Novo Ensino Médio.





OBJETIVOS DO PROGRAMA

I – coordenar nacionalmente, monitorar e avaliar a implementação do Novo
Ensino Médio, especialmente no âmbito da implantação dos itinerários
formativos;

II – garantir apoio técnico e financeiro às escolas públicas estaduais de educação
básica, ofertantes do ensino médio, via PDDE, para a implantação dos itinerários
formativos que compõem o novo currículo de ensino médio, a partir de 2022,
conforme critérios estabelecidos nesta Portaria;

III – contribuir para a consecução das Metas 3, 6, 7 e 11 do Plano Nacional de
Educação, de que trata a Lei nº 13.005, de 2014;

IV – atender ao disposto na Lei nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017;



OBJETIVOS DO PROGRAMA

V – contribuir para a elevação da qualidade da oferta do ensino médio e para a

melhoria dos indicadores educacionais;

VI – ampliar a capacidade das secretarias de educação estaduais e distrital, para a

implementação do Novo Ensino Médio; e

VII – promover a integração das redes de educação estaduais e federais para

ampliar a capacidade para a oferta dos itinerários formativos do Novo Ensino

Médio.



• I – orientação quanto às diretrizes, ao planejamento e às estratégias do

Programa;

• II – acompanhamento das ações previstas nos planos de ação do ente a que

se refere o art. 25 desta Portaria;

• III – promoção de parcerias e articulações interinstitucionais e entre as redes

de ensino, com o envolvimento das outras secretarias finalísticas do Ministério

da Educação – MEC;

• IV – disponibilização de ferramentas e mecanismos de monitoramento e

implementação das ações do Programa;

APOIO TÉCNICO DA SEB/MEC NO 
ÂMBITO DO PROGRAMA



• V – realização de oficinas técnicas e outras ações para gestores e

coordenadores estaduais e distritais, e de suas respectivas equipes técnicas;

• VI – promoção de espaços de compartilhamento de materiais pedagógicos,

avaliações, boas práticas e fóruns de discussão sobre a etapa do ensino médio; e

• VII – realização e divulgação de pesquisas, estudos e análises sobre os

desafios e as novas perspectivas para o ensino médio, bem como sobre

métodos, evidências e tecnologias educacionais inovadoras, observadas as

normas de publicidade e divulgação no âmbito da Administração Pública.

APOIO TÉCNICO DA SEB/MEC NO
ÂMBITO DO PROGRAMA



EIXOS  DO PROGRAMA

1. APOIO TÉCNICO 
E FINANCEIRO

2. FOMENTO ÀS 
ESCOLAS MODELOS

3. INTEGRAÇÃO 
DAS REDES

4. MONITORAMENTO 
E AVALIAÇÃO DA 

IMPLEMENTAÇÃO DO 
NOVO ENSINO MÉDIO



1. EIXO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO

Objetivo: Apoio Técnico e Financeiro às escolas do ensino médio para

implementação dos itinerários formativos por meio de:

I – organização da oferta dos itinerários formativos;

II – apoio aos estudantes para escolha dos itinerários;

III – atendimento pedagógico personalizado, conforme as necessidades de

aprendizagem;

IV – promoção de estratégias de busca ativa; e

V – planejamento da utilização dos recursos financeiros repassados via

PDDE.



1. EIXO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO

Público-alvo - escolas públicas que atendam os seguintes critérios:

I - tenham estudantes 
matriculados no ensino 

médio durante o período 
de implementação do 

Programa;

II - estabeleçam carga-
horária anual de no 

mínimo 1000 horas a 
partir de 2022;

III - sejam mantidas por 
Secretarias de Educação 
dos Estados e do Distrito 

Federal - SEE que 
aderiram ao Programa.

Não são elegíveis para receberem os recursos no Eixo ATF as escolas integrantes do EMTI e as escolas que 
receberam recursos PDDE no PNEM.



Plano de Ação das SEDUCs

• I - orientações gerais para a elaboração das 
propostas de implantação de itinerários pelas 
escolas, descrevendo os resultados esperados;

• II - indicação dos critérios utilizados para 
aprovação da Proposta de Implantação de 
Itinerários Formativos nas escolas;

• III - metodologia de acompanhamento do 
processo de implantação dos itinerários 
formativos;

• IV - descrição dos apoios que a SEE ofertará às 
escolas para a implantação dos itinerários 
formativos.

• Deverá ser aprovado pelo MEC

Proposta de Implantação de Itinerários 
Formativos das escolas

• I - matriz(es) do(s) itinerário(s) formativo(s) que 
será(ão) ofertado(s);

• II - plano de utilização dos recursos de capital e de 
custeio;

• III - estratégia(s) para a escolha dos estudantes pelos 
diferentes itinerários ofertados;

• IV - oferta de unidades curriculares que promovam o 
reagrupamento dos estudantes conforme as 
necessidades pedagógicas evidenciadas em avaliação 
diagnóstica realizada;

• V - oferta de estratégias que promovam a busca ativa, 
de modo a estimular a participação dos estudantes nas 
atividades de engajamento para retorno dos estudantes 
faltosos ou que abandonaram a escola.

• Deverá ser aprovado pela SEDUC (alinhado ao Plano 
de Ação e ao referencial curricular da UF).

1. EIXO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO



Apoio financeiro

1. EIXO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO

Escolas 
elegíveis

Faixas por 
número de 
matrículas

Quantidade 
de escolas

Previsão do 
valor do repasse 
anual por escola

Total por ano 
previsto

14.556 aptas 
conforme Censo 

Escolar 2020

Até 500 
matrículas

12.191 R$7.000,00 R$ 85.337.000,00

Acima de 500 
matrículas

2.365 R$9.000,00 R$ 21.285.000,00

TOTAL - - R$ 106.622.000,00

• O ciclo de implementação desse eixo terá duração de 3 anos (2021-2023).
• Os repasses serão efetuados nos moldes operacionais do Programa Dinheiro Direto na Escola.



1. EIXO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO

Os recursos deverão ser destinados ao desenvolvimento de Propostas de

Implantação de Itinerários Formativos e poderão ser empregados na:

I – aquisição de material de consumo e na contratação de serviços

necessários à implantação dos itinerários formativos;

II – contratação de serviços para realização de atividades pedagógicas,

acompanhamento personalizado da aprendizagem ou realização de pequenos

reparos e adequações de infraestrutura necessários à implantação dos

Itinerários formativos; ou

III – aquisição de equipamentos e mobiliários necessários à implantação

dos itinerários formativos.

* Os recursos serão repassados considerando-se o percentual de 50% para despesas de capital e 50%

para despesas de custeio, conforme Resolução do FNDE.



FLUXO 
1. EIXO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO

1. Assinatura do 
termo de adesão

2. Indicação do 
coordenador 

estadual

3. Seleção das 
escolas

6. Elaboração do 
PLANO DE AÇÃO

8. Elaboração 
das Propostas de 
Implantação de 
IF

9. Validação da 
Proposta de 

Implantação de IF 
pela Secretaria

Responsável por 
acompanhar a implantação 

das ações do programa, 
monitorar sua execução e 

ajudar a garantir o alcance e 
a efetividade das ações 

(SIMEC)

Indicação das 
escolas aptas ao 
Eixo ATF (SIMEC)

Assinatura do termo 
de adesão (SIMEC)

Repasse da parcela de 
2021 às escolas que 

confirmarem 

participação na ação

Elaboração do 
Planos de Ação 

pelas Secretarias 
de Educação

SEDUC SEDUC

5. Autorização 
do 1º repasse

11. Acompanhamento 
e monitoramento

10. Autorização do 
2º repasse em 

2022

Prestação de contas anual nos moldes do PDDE

SEDUC 

MEC 

SEDUC E MEC 

SEDUC SEDUC

4. Assinatura do 
termo de aceite 

pelas escolas

ESCOLAS

Confirmar 
participação no 

Programa 
(PDDE Interativo)

7. Análise e 
aprovação dos 

PLANOS DE AÇÃO 
das 27 UF

MEC ESCOLAS MEC 



2. EIXO FOMENTO ÀS ESCOLAS MODELOS

Objetivo: promover modelos de oferta do novo ensino médio articulados com
instituições públicas de ensino superior e setores produtivos estratégicos

Público-alvo – escolas de ensino médio.
O MEC selecionará anualmente até 27 projetos de escolas modelo e cada projeto deverá
apoiar ao menos duas escolas públicas de ensino médio.
* O projeto terá como proponente a instituição pública de ensino superior e deverá ser
elaborado em conjunto com a secretaria e as escolas.

Financiamento:
• 40% para a IES, 60% dos recursos divididos entre as escolas apoiadas repassados via

PDDE;
• Máximo de 27 projetos por ano selecionados por chamamento público;
• R$ 1 milhão de reais por projeto



3. EIXO INTEGRAÇÃO DAS REDES

Objetivo:

Fortalecer as estratégias de aprendizagem, ampliando as
possibilidades de oferta de diferentes itinerários e unidades
curriculares, a partir do estabelecimento de parcerias entre
as escolas das redes públicas estaduais, as Instituições
Públicas de Ensino Superior (Federais e Estaduais) e a Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica.



3. EIXO INTEGRAÇÃO DAS REDES

Atividades

Em parceria com as redes de ensino e o Conselho Nacional de Educação – CNE
serão desenvolvidas as seguintes atividades:

• Elaboração de normativos necessários para a integração entre as redes;
• Criação de fóruns de integração entre equipes técnicas;
• Elaboração de modelos de documentos para viabilizar parcerias entre as redes;
• Coordenação de harmonização entre os instrumentos normativos de

escrituração escolar;
• Orientações e apoio técnico para interoperabilidade entre os sistemas das

redes federais e redes estaduais.



4. EIXO  MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Objetivos:

Realizar estudos e avaliações, junto às redes de ensino, para
acompanhar, coordenar e avaliar a implementação do Novo
Ensino Médio, com ênfase nos itinerários formativos, bem
como identificar e disseminar boas práticas.



Ações

• I – levantamento de informações juntos às Secretarias de Educação;
• II – análise de dados quantitativos e qualitativos fornecidos pelo INEP, pelas 

Secretarias de Educação Estaduais e instituições parceiras;
• III – acompanhamento das atividades previstas no cronograma instituído pela 

Portaria nº 521, de 14 de julho de 2021;

• IV – estudos e relatórios produzidos a partir das informações levantadas;
• V – outras estratégias de articulação e acompanhamento que venham a ser 

sugeridas no decorrer da implementação do Programa.

4. EIXO  MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 



CRONOGRAMA   

ITEM ASSUNTO DATA

1
Adesão da SEDUC ao Programa, indicação de Coordenador e seleção das escolas para
participação no Eixo I, “Apoio Técnico e Financeiro”,por meio do SIMEC

22/9 a 14/10

2 Confirmação das escolas, no PDDE Interativo, de participação no Eixo I do Programa 15/10 a 28/10

3 Repasse de recursos referentes à parcela de 2021
novembro e

dezembro de 2021

4 Elaboração do Plano de Ações pela SEDUC e aprovação pelo MEC
outubro a dezembro 

de 2021

5
Elaboração da Plano de Implementação dos Itinerários Formativos pelas escolas e
aprovação pela respectiva Secretaria

dezembro de 2021 a 
março de 2022

6 Repasse de recursos referentes à parcela de 2022 março de 2022

7 Desenvolvimento das ações dos eixos II, III e IV 1º Semestre de 2022




