
O Novo Ensino Médio no Distrito Federal (90h) 

------------------------------------------------------ 

Professores da SEEDF que atuam no Ensino Médio.  

---------------------------------------------------------------- 

Profissionais da educação efetivos da Rede Pública de Ensino e servidores temporários 
interessados que estejam atuando nas escolas de Ensino Médio, 3º segmento EJA e curso regular 
noturno da 3ª série do EM em 2022, que terão a aplicação do Novo Ensino Médio (Lei 13.415/17 
– no caso da EJA e do Regular Noturno, promessa de regulamentação do NEM em 2023). 

------------------------------------------------------------------------- 

Abordagens acerca do percurso histórico da Educação Básica até o momento do Novo Ensino 
Médio e sua implantação. Análise da Constituição Federal (1988), da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (1996), do Plano Nacional de Educação (2014), da Lei 13.415/17, da BNCC (2018) 
e das Diretrizes Curriculares para o Novo Ensino Médio (2018). Aprofundamento crítico-teórico 
de todos esses documentos normativos que envolvem diretamente o Novo Ensino Médio, partindo 
da escala nacional, com a BNCC, a LDB, o PNE e as DCNEM, até a escala local da SEEDF, com 
o Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio, assim como com seus Pressupostos Teóricos, 
junto à Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Social, e com exemplos práticos de 
aplicabilidade da Formação Geral Básica, dos Itinerários Formativos e seus Eixos Estruturantes, 
do Documento de Implantação do NEM no DF (2022) e do Caderno Orientador de Avaliação 
para o NEM produzido pela SEEDF (2022). 

------------------------------------------------------------------------------ 

Formar, aperfeiçoar e aprofundar a prática docente para atuar na realidade do Novo Ensino Médio, 
por meio da apropriação das bases legais, dos pressupostos teóricos da BNCC e dos Itinerários 
Formativos, para que os docentes possam refletir acerca das diversas possibilidades decorrentes 
da nova organização do trabalho pedagógico da etapa. 

------------------------------------------------------------------------------ 

• Desenvolver competências promotoras do protagonismo dos/das estudantes; 
• Compreender e criar estratégias metodológicas que possibilitem a elaboração de eletivas 

e trilhas; 
• Compreender e criar estratégias metodológicas que possibilitem uma aprendizagem ativa; 
• Criar estratégias avaliativas frente aos novos desafios do estudante protagonista da sua 

formação. 

------------------------------------------------------------------------------- 

O novo ensino médio representa uma reforma na estrutura do atual sistema de ensino do país para 
o ano letivo de 2022. No caso do ensino noturno da SEEDF, ainda não saiu regulamentação para 
sua aplicabilidade, mas o que temos como promessa de implantação nos leva para o ano de 2023. 
O Novo Ensino Médio, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), tem o objetivo de 
aproximar os alunos das transformações do mercado de trabalho, possibilitando uma formação 
mais atualizada. A principal proposta da reforma do ensino médio é estabelecer uma estrutura 
curricular comum a todas as escolas, que será definida através da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), e outra mais flexível, organizada pelo estudante. Ainda segundo o MEC, isso 
possibilitará maior autonomia para os alunos definirem os rumos da sua educação, de acordo com 
os seus interesses e afinidades pessoais. Para a SEEDF, isso significa a implantação de um Plano 
interventivo Local (PIL), que está, inclusive, intrínseco nos itinerários formativos em meio aos 



seus quatro eixos estruturantes: processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e 
empreendedorismo. 

Portanto, a pauta alicerça-se no documento normativo denominado Base Nacional Curricular do 
Ensino Médio (BNCC, 2018), uma vez que, está em consonância com o Currículo do NEM da 
SEEDF (2021), do Plano Nacional de Educação (PNE, 2014) e também do Plano Distrital de 
Educação (Lei nº 5.499, de 14/7/2015), assim como, em uma leitura mais atenta, nota-se que a 
base também possui ligação com os preceitos colaborativos das Diretrizes Operacionais da EJA 
(2021, tópico 7 – mundo do trabalho), mesmo que o Distrito Federal não tenha uma diretriz 
formal/legal para a implantação do NEM no curso noturno. Toda essa avença entre os citados 
documentos está no fato destes versarem sobre as aprendizagens essenciais e inerentes a todos os 
estudantes da Educação Básica, pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação 
humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como 
fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN, 2013) e em 
consonância com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). 

 --------------------------------------------------------------------------- 

A dialética de justiça social em direitos, valores e atitudes trazidas pela BNCC, como 
competências gerais, servem como estímulo a ações voltadas para uma sociedade mais humana, 
socialmente justa e ambientalmente sustentável, pois “na BNCC, competência é definida como a 
mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais) , atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 
pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” . Conforme a BNCC, as orientações 
pedagógicas devem estar direcionadas para o desenvolvimento das competências, para que os 
estudantes, além do “saber”, voltado para a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes 
e valores, outrossim, alcancem o estágio do “saber fazer”, considerando a mobilização desses 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 

Em suma, as habilidades necessitam de competência para um desenvolvimento pleno e correto 
das atitudes e valores voltados para o cotidiano da cidadania e do mundo do trabalho. Tanto que 
no conceito de competência, trazido pela BNCC, estão inseridas as habilidades práticas, 
cognitivas e socioemocionais dos seres viventes. O professor, como adulto da relação e mediador 
do processo das aprendizagens, é o agente da mobilização dos conhecimentos e das orientações 
pedagógicas, em conceitos e procedimentos, para que o estudante adquira competência necessária 
para desenvolver suas habilidades e aplicá-las na vida cotidiana. Um estudante que tem 
facilidades de tocar um instrumento, de pintar uma tela, de escrever um texto ou de praticar um 
esporte é um estudante que possui habilidades que precisam ser adequadas e aperfeiçoadas pelo 
processo pedagógico voltado ao estágio do “saber fazer”. 

Portanto, no caso do Plano Distrital de Educação (Lei nº 5.499, de 14/7/2015) e do Currículo em 
Movimento da SEEDF, as competências do século XXI alicerçam na BNCC a necessidade da 
promoção do pensamento crítico, colaborativo e responsável, com vistas a subsidiar instrumentos 
promotores da autonomia, da empatia e da cidadania. Tais premissas consubstanciam-se em 
objetivos de aprendizagens, os quais estruturam os saberes em todas as áreas do conhecimento e, 
também, nos Itinerários Formativos, permitindo ao estudante escolhas conforme suas 
potencialidades, seus interesses e suas necessidades pedagógicas para alcançar fins próprios com 
desenvoltura na diversidade de relações atuais que se abrem. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

            - Avaliação 



            - BNCC                                              

            - Currículo em Movimento da Secretaria de Educação                               

- Eixos Transversais do Currículo e Eixos Contemporâneos da BNCC 

- Eixos Estruturantes dos Itinerários 

- Eletivas Orientadas 

            - Exemplos de Divisão da carga horária entre Formação Geral Básica e Itinerários 
Formativos. 

            - Marcos legais do Novo Ensino Médio 

- Moodle 

            - Pressupostos Teóricos da Secretaria de Educação (Pedagogia Histórico Crítica e 
Psicologia Histórico Social) 

            - Sequência Didática – Taxonomia de Bloom                                                         

- Trilhas de Aprendizagem  

------------------------------------------------------------------------ 

Como a avaliação permeia todo o processo educativo e reafirma o papel de protagonista para as 
aprendizagens de todos os partícipes, a avaliação formativa é instrumento metodológico essencial 
para que sejam atingidos os objetivos de aprendizagem propostos no currículo. Portanto, a 
avaliação dos cursistas será permeada pela participação nos encontros (mínimo de 75% de 
presença), além das atividades no AVA (mínimo de 70% das atividades), assim como a 
elaboração das oficinas acerca do treinamento em trilhas e eletivas e a troca de experiências entre 
os cursistas, que faz com que as escolas da SEEDF executem a prática docente em rede. 

------------------------------------------------------------------------------- 

Datas do Noturno 12 de abril a 08 de julho 

12/04/2022, terça-feira: 1º encontro, síncrono: Marcos Legais do Novo Ensino Médio: histórico 
e características. 

14/04/2022, quinta-feira: 1º encontro, síncrono:  Marcos Legais do Novo Ensino Médio: histórico 
e características. 

19/04/2022, terça-feira: 2º encontro, assíncrono: SEMANA DE FERIADO: Atividade: leitura dos 
documentos indicados (marcos legais, BNCC e currículo). 

21/04/2022, quinta-feira: 2º encontro, assíncrono: SEMANA DE FERIADO: Atividade: leitura 
dos documentos indicados (marcos legais, BNCC e currículo). 

26/04/2022, terça-feira: 3º encontro, síncrono: Eixos Transversais e Eixos Contemporâneos no         
Currículo em Movimento da Secretaria de Educação e Moodle.                               



28/04/2022, quinta-feira: 3º encontro, síncrono: Eixos Transversais e Eixos Contemporâneos no         
Currículo em Movimento da Secretaria de Educação e Moodle.                               

03/05/2022, terça-feira: 4º encontro, síncrono: BNCC e Pressupostos Teóricos da Secretaria de 
Educação (Pedagogia Histórico Crítica e Psicologia Histórico Social). 

05/05/2022, quinta-feira: 4º encontro, síncrono: BNCC e Pressupostos Teóricos da Secretaria de 
Educação (Pedagogia Histórico Crítica e Psicologia Histórico Social). 

10/05/2022, terça-feira: 5º encontro, assíncrono: Atividades no Moodle. 

12/05/2022, quinta-feira: 5º encontro, assíncrono: Atividades no Moodle. 

17/05/2022, terça-feira: 6º encontro, síncrono: Caracterização da Formação Geral Básica e dos 
Itinerários Formativos e exemplos de divisão de carga horária do NEM. 

19/05/2022, quinta-feira: 6º encontro, síncrono: Caracterização da Formação Geral Básica e dos 
Itinerários Formativos e exemplos de divisão de carga horária do NEM. 

24/05/2022, terça-feira: 7º encontro, síncrono: Itinerários Formativos: Eletivas Orientadas e 
Taxonomia de Bloom.  

26/05/2022, quinta-feira: 7º encontro, síncrono: Itinerários Formativos: Eletivas Orientadas e 
Taxonomia de Bloom.  

31/05/2022, terça-feira: 8º encontro, síncrono: Atividades no Moodle. 

02/06/2022, quinta-feira: 8º encontro, síncrono: Atividades no Moodle. 

07/06/2022, terça-feira, 9º encontro, síncrono: Itinerários Formativos: Trilhas de Aprendizagem 
e Taxonomia de Bloom. 

09/06/2022, quinta-feira: 9º encontro, síncrono: Itinerários Formativos: Trilhas de Aprendizagem 
e Taxonomia de Bloom. 

14/06/2022, terça-feira: 10º encontro, assíncrono: Atividade no Moodle 

16/06/2022, quinta-feira: RECESSO escolar para estudantes e professores. 

21/06/2022, terça-feira: 11º encontro, síncrono: Avaliação na FGB e nos Itinerários Formativos. 

23/06/2022, quinta-feira: 11º encontro, síncrono: Avaliação na FGB e nos Itinerários Formativos. 

28/06/2022, terça-feira: 12º e último encontro, síncrono: semana de encerramento das atividades. 
Socialização das experiências e avaliação do curso/formador. 

30/06/2022, quinta-feira: 12º e último encontro, síncrono: semana de encerramento das 
atividades. Socialização das experiências e avaliação do curso/formador. 

04/07/2022, segunda-feira, à 08/07/2022, sexta-feira: semana para fechamento dos relatórios de 
atividades pelo professor formador. Não teremos aulas nesta semana. 

08/07/2022, sexta-feira: encerramento do curso. 
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