Novidades
O Colégio das Neves implantará a sua proposta para o Novo
Ensino Médio, de forma gradativa, seguindo as recomendações previstas
na Lei nº 13.415/2017 que alterou aspectos significativos da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
A referida Lei estabelece mudanças na organização curricular,
tendo em vista a Formação Geral Básica, prevista na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e a possibilidade de
escolhas de itinerários formativos, oportunizando
aos estudantes traçarem perspectivas conforme
seus interesses em termos de conhecimentos,
projetos de vida e carreiras acadêmicas.

De acordo com os objetivos
e princípios do Novo Ensino Médio,
o estudante terá a oportunidade de:
- Consolidar e ampliar seus conheci-

mentos (formação geral básica);

- Conhecer-se, desenvolver autonomia e

orientar-se para o futuro (projeto de vida);

- Aprofundar conhecimentos gerais 		

e de seu próprio interesse;

- Experimentar diferentes temáticas

(itinerários formativos, eletivas e trilhas).

Entendendo as Nomenclaturas
- FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (FGB)
É a parte do currículo comum a todos os estudantes matriculados
nas escolas brasileiras, sendo representada pela BNCC.
Está organizada em quatro áreas do conhecimento com seus
respectivos componentes curriculares: Linguagens e suas tecnologias,
Matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias
e Ciências Sociais e Aplicadas. Contempla conhecimentos essenciais
obrigatórios e o desenvolvimento de habilidades e competências para a
formação integral do estudante.
- ITINERÁRIOS FORMATIVOS
Parte diversificada do currículo que é indispensável, porém flexível,
por contemplar o poder de escolha do estudante. Os itinerários são
caminhos que oportunizam o aprofundamento de conhecimentos em uma
ou mais áreas de interesse; a personalização do currículo escolar na escolha
de disciplinas eletivas, e a elaboração do projeto de vida de cada estudante.

São eixos estruturantes dos Itinerários Formativos:
Investigação Científica; Processos Criativos; Mediação		
e Intervenção Sociocultural; Empreendedorismo.
Ciclo Comum - são frentes contextualizadas de caráter formativo
(formação integral) com base nos componentes curriculares
obrigatórios conforme o itinerário escolhido
Trilhas - aprofundamento nas áreas de conhecimento, conforme
a escolha dos itinerários. Prepara os estudantes para os exames
que pretendem realizar.
Eletivas - São componentes curriculares a serem
oferecidos semestralmente, de livre escolha do estudante.
Fazem parte da dimensão diversificada do currículo escolar,
compondo a carga horária necessária.
- PROJETO DE VIDA
Tem a função de trazer o estudante para o centro do processo
educacional, exercendo seu protagonismo e a consciência mediante
suas escolhas, suas capacidades e busca de soluções para suas questões.

Estrutura Curricular do
Novo Ensino Médio

Arranjos Curriculares
dos Itinerários Formativos
O Colégio das Neves oferecerá itinerários formativos para
todas as áreas de conhecimento. Para que seus estudantes tenham
oportunidades amplas e de aprofundamento, seguindo indicadores
obtidos em enquetes, o Colégio desenvolverá sua proposta de forma a
integrar itinerários da seguinte forma:

NOVO ENSINO MÉDIO
3.000h no total
da 1ª série à 3ª série

FORMAÇÃO GERAL
BÁSICA (FGB)
Até 1.800h nos 3 anos

ITINERÁRIOS
FORMATIVOS
Mínimo de 1.200h
nos 3 anos

ITINERÁRIO INTEGRADO 1

ITINERÁRIO INTEGRADO 2

Linguagens e Códigos
e suas tecnologias (LC)

Ciências da Natureza
e suas tecnologias (CN)

Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas (CHSA)

Matemática e suas
Tecnologias (M)

Ao escolher uma das opções, o estudante terá a oportunidade de
desenvolver habilidades e aprofundar conhecimentos em duas áreas. Assim,
terá amplitude de visão e conhecimentos que favorecerão no momento de
optar por um curso superior ou mesmo por uma carreira profissional.

BNCC
Base Nacional
Comum Curricular

- DISCIPLINAS ELETIVAS OFERECIDAS:

CICLO
COMUM

TRILHAS

ELETIVAS

Obs.: Todo o trajeto pelos itinerários, trilhas e eletivas será amparado por 		
orientações e elaboração do Projeto de Vida do estudante

Eletivas organizadas pelo Colégio – sem custo adicional
Eletivas disponibilizadas pela parceria com a Robô Ciência – custo
adicional
Eletivas disponibilizadas por convênio com o SENAC – custo
adicional
A escolha das eletivas será realizada nos das 17, 18 e 19 de janeiro,
sendo obrigatória a inscrição em pelo menos uma eletiva por semestre.

Segue catálogo de eletivas para o 1º semestre de 2022:
ELETIVA

DESCRIÇÃO

INSTITUIÇÃO

ÁREAS DE
CONHECIMENTOS

CNSN

LC, CH, CN e M

Laboratório de
Redação 1.

- Competências leitoras, discursivas e de escrita

Corpo, movimento
e qualidade de
vida.

- Saúde
- Aptidão física
- Esporte e lazer
- Reabilitação
- Biotecnologia para promoção da qualidade de vida.

CNSN

CN e MATEducação Física
(eixo articulador);
Biologia, Química

Research and
action 1 (Bilíngue)

- Elaboração de projetos
- Resolução de problemas
- Pesquisa e inovação
- Desenvolvimento de competência em uma
segunda língua.

CNSN

LC e CH

Ateliê de
Matemática:
Mentalidades
Matemáticas –
Matemática para
a geração Z.

- Desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático
- Matemática básica aplicada
- Desafios matemáticos e resolução de problemas
- Interfaces contextualizadas da matemática

De olho no mapa
– Cartografia,
Geoprocessamento
e pensamento
espacial 1.

-Estudo crítico sobre as linguagens cartográficas
e iconográficas
- Cartografia no contexto das tecnologias digitais
de informação e comunicação
- A Cartografia e sua relação com as práticas
socioculturais e impactos ambientais
- Cartografia, ética e comunicação responsável
- Cartografia e a análise das condições e direitos
dos sujeitos e da coletividade humana

Programação e
criação de jogos.

Desenvolvimento de habilidades relacionadas à:
- Programação
- Criatividade
- Concepção de mercado
- Uso funcional de tecnologias digitais
- Roteirização, design e elaboração de projetos

Design de
produtos digitais.
(Maior interesse).
Atitude
empreendedora
em qualquer
carreira

CARREIRAS

INVESTIMENTO

Todas as carreiras profissionais.

Sem custo
adicional

Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem,
Educação Física, Medicina, Psicologia,
Ciências Biológicas, Arquitetura,
algumas Engenharias, dentre outros.

Sem custo
adicional

Todas as carreiras profissionais.

Sem custo
adicional

Engenharias e carreiras ligadas às áreas de
Ciências Exatas e da Natureza. Arquitetura,
Estatística, Ciências Contábeis, Ciências da
Computação, Tecnologia da Informação,
Sistemas de Informação, Administração,
Ciências Econômicas e Atuariais, entre outras.

Sem custo
adicional

LC, CH, CN e M
Eixo articulador:
Geografia

Engenharia (Ambiental, Energética, Civil,
Aeroespacial e Cartográfica), Geografia,
Relações Internacionais, Política,
Geopolítica, Gestão Ambiental,
Diplomacia, Direito e História.

Sem custo
adicional

Robô Ciência

LC, CN, MAT
e suas tecnologias

Design, Engenharias, Biotecnologia,
Marketing e Comunicação, dentre outras.

Custo
adicional

- Criação de produtos digitais e protótipos
interativos, soluções inovadoras com foco nos
usuários e validações com base em pesquisas

SENAC

LC, CN, MAT
e suas tecnologias

Design, Engenharias, Biotecnologia,
Marketing e Comunicação, dentre outras.

Custo
adicional

- Desenvolvimento de habilidades relacionadas ao
empreendedorismo em diversas áreas de atuação
- Noções e conceitos fundamentais da atitude
empreendedora

SENAC

LC, CH, CN e M

Todas as carreiras profissionais.

Custo
adicional

CNSN

CNSN

CN e MAT

Turmas e Horários das Aulas da 1ª Série - Novo Ensino Médio
- Turmas convencionais, para as aulas no turno matutino, que
serão destinadas aos componentes curriculares da Formação Geral
Básica/BNCC.
Horário: de segunda à sexta-feira, das 07h10 às 13h30 (com dois intervalos
intercalados);
- Turmas segundo os itinerários escolhidos:, serão organizadas
turmas específicas no contraturno para os Itinerários Formativos e Eletivas
Horário: 14h50 às 18h30 (todas as segundas-feiras);
- Os horários de Educação Física serão nas segundas-feiras à tarde;
- As aulas eletivas oferecidas pela Robô Ciência acontecerão nas
segundas-feiras, à tarde, no Colégio das Neves;
- As aulas das eletivas oferecidas pelo SENAC serão nas terçasfeiras, às 14h40. Local: SENAC/Alecrim.

Procedimento de Matrícula Junto aos Parceiros Educacionais:
SENAC
Matrícula deverá ser realizada em
qualquer sede do Senac, no seu
respectivo horário de funcionamento.

ROBÔ CIÊNCIA
Matrícula deverá ser realizada no
setor Financeiro do Colégio das
Neves.

*Valor: R$ 299 ,00

*Valor: R$ 180,00

*Referente ao primeiro semestre de 2022.

*Referente ao primeiro semestre de 2022.

Pagamento pode ser parcelado no cartão
de crédito em até 12x de R$ 24,91.

Pagamento pode ser parcelado no cartão
de crédito em até 6 x de R $30,00.

Documentos necessários:
- RG e CPF do estudante e do
responsável
- E-mail do estudante e do responsável
- Comprovação de matrícula no Colégio
das Neves.

Quer saber mais sobre o Novo Ensino Médio?
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361
https://www.gov.br/mec/pt-br/novo-ensino-medio/marco-legal
https://www.gov.br/mec/pt-br/novo-ensino-medio

