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Aprofundamentos das Áreas 
do Conhecimento

MÍDIAS DIGITAIS: LINGUAGENS EM AÇÃO!

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL

TERRA, VIDA E COSMO

MODERNIZAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E MEIO-AMBIENTE
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MÍDIAS DIGITAIS: 
LINGUAGENS EM AÇÃO!

Área de Linguagens e suas Tecnologias

Por que cursar esse 
aprofundamento?

Este aprofundamento é uma ótima opor-
tunidade para os estudantes que desejam 
aprender a usar ferramentas adequadas e 
tecnologia para a realização de pesquisas, 
ter acesso a textos em língua portuguesa, 
em língua espanhola e em língua inglesa, 
bem como realizar comunicação impressa 
e em mídias digitais e realizar intervenções 
sociais que envolvam arte, práticas corpo-
rais e tecnologia.

O que esse aprofundamento 
possui como propostas para o 
estudante?

Desenvolver competências e habilidades 
que possibilitem a interação com a realida-
de por meio de tecnologias. Dessa forma, o 
egresso estará apto para ter acesso a meios 
de comunicação social que divulgam infor-
mações, ler e produzir textos de diversos 
gêneros em língua materna ou não.

O que vou estudar nesse 
aprofundamento?

• Língua Portuguesa e linguagens digitais;

• Inglês como Língua Franca na Cultura 

Digital;

• Hispanidades e Brasilidades - Iniciação;

• Arte e Patrimônio Cultural;

• Mídias Digitais e as Práticas Corporais;

• Linguagem, comunicação e mídia;

• Língua Inglesa e as Mídias Digitais;

• A Língua Espanhola na América Latina.

E depois do Ensino Médio, quais 
cursos superiores posso fazer, 
dando continuidade a minha 
formação?

Licenciatura e Bacharelado: Letras (Por-
tuguês, Inglês e Espanhol), Arte, Educa-
ção Física, Teatro e Dança, Comunicação, 
Publicidade e outros que envolvam os 
conhecimentos desenvolvidos durante o 
Ensino Médio.

Por que cursar esse 
aprofundamento?

O aprofundamento em Matemática visa 
a contribuir de forma significativa na for-
mação do estudante e, por consequência, 
de um cidadão com perfil empreendedor, 
competente, com consciência socioeconô-
mica, investigativa e ética e com condições 
de desenvolver e realizar seus projetos in-
dividuais e coletivos comprometido com o 
desenvolvimento local e regional.

O que esse aprofundamento 
possui como propostas para o 
estudante?

• Formar para exercício da cidadania;
• Ensinar a consumir e a poupar de modo 
ético, consciente e responsável;
• Oferecer conceitos e ferramentas para a 
tomada de decisão autônoma baseada em
mudança de atitude;
• Ensinar a planejar financeiramente em 
curto, médio e longo prazos;
• Desenvolver a cultura da prevenção;
• Proporcionar a possibilidade de mudança 
da condição atual.

O que vou estudar nesse 
aprofundamento?

• Matemática Financeira;
• Estatística;
• Consumo Responsável e Educação 
Tributária;
• Educação Financeira;
• Projetos em Educação Financeira e Fiscal 
(Raciocínio Lógico);
• Consumo Responsável e Educação 
Tributária;
• Projetos em Educação Financeira e Fiscal 
(Matemática Financeira).

E depois do Ensino Médio, quais 
cursos superiores posso fazer, 
dando continuidade a minha 
formação?

Gestão Pública, Desenvolvimento Eco-
nômico e Social. Licenciatura e Bachare-
lado: Matemática, Geografia, Matemática 
Aplicada, Ciências Contábeis, Estatística, 
Economia, Ciências de Dados, Ciências 
Sociais e outros.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
E FISCAL

Área de Matemática e suas Tecnologias
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Terra, Vida e Cosmo
Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Por que cursar esse 
aprofundamento?

Este aprofundamento tem como proposta 
abordar os conhecimentos relacionados à 
Ciências da Natureza, tratará dos aspectos 
da origem e evolução da Vida e do Univer-
so, numa perspectiva científica, bem como 
tratará das questões relacionadas à quali-
dade de vida, à sociedade e à tecnologia. 
Nesse aprofundamento o estudante terá a 
oportunidade de aprofundar temas como: 
ciência ambiental, comunicação e informa-
ção; a física médica e o cosmo; ética, ciên-
cia, tecnologia e ambiente; radioatividade; 
origem e evolução do universo e outros te-
mas, por meio de práticas experimentais, 
recursos de multimídias, documentários e 
outros.

O que esse aprofundamento 
possui como propostas para o 
estudante?

O aprofundamento em Ciências da Na-
tureza objetiva o desenvolvimento das 
competências e habilidades previstas na 

BNCC e nos eixos 
estruturantes es-
tabelecidos nas 
DCNEM, voltados 
para a ampliação e 
o enriquecimento 
dos conhecimentos 
estruturantes na re-
ferida área. Para tal, 
propõe-se analisar, 
numa perspectiva 
científica, as teorias 

relativas à origem e evolução da Vida e do 
Universo. Nesse contexto, busca-se ampliar 
os conhecimentos relacionados à saúde, 
ao ambiente, à sociedade e à tecnologia. O 
aprofundamento de Ciências da Natureza 
foi construído tendo como foco a integra-
ção com a Formação Geral Básica, voltado 
para a formação integral do estudante e de 
cidadãos autônomos, críticos, conscientes 
de seus direitos e deveres, capazes de en-
tenderem a realidade em que vivem e esta-
rem preparados para participar ativamente 
da vida econômica, social e política local 
onde estão inseridos.

O que vou estudar nesse aprofun-
damento?

• Ciência, Tecnologia & Saúde;

• A luz;

• Matrizes energéticas;

• Sociedade, Comunicação e Transporte;

• A Física Médica e o Cosmo;

• Do micro ao macro: A Química está em 

tudo?

E depois do Ensino Médio, quais 
cursos superiores posso fazer, 
dando continuidade a minha 
formação?

Engenharias: Elétrica, Mecânica, Quími-
ca, Ambiental, Industrial, Computação, 
Alimentos e demais engenharias. Licen-
ciatura e Bacharelado: Biologia, Física e 
Química. Outros cursos: Astronomia, As-
trofísica, Biotecnologia, Bioengenharia, 
Física Médica e outros.

Modernização, Transformação 
Social e Meio Ambiente
Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Por que cursar esse 
aprofundamento?

Este aprofundamento foi pensado na pers-
pectiva de uma formação humanística, crí-
tica e de compromisso social, visando ao 
respeito com relação à diversidade huma-
na e à natureza, bem como a identificação 
dos problemas do mundo contemporâneo 
resultantes da modernização.

O que esse aprofundamento 
possui como propostas para o 
estudante?

• Compreender a cidadania como partici-
pação social e política, assim como exer-
cício de direitos e deveres políticos, civis e 
sociais, adotando, no dia a dia, atitudes de 
solidariedade e cooperação;
• Utilizar instrumentos metodológicos, 
tecnológicos e da comunicação para 
elaboração de projetos e propostas de 
intervenção;
• Atuar para a superação de modelos (eco-
nômicos, políticos, produtivos) predatórios 
da natureza;

• Identificar problemas socioambientais 
relevantes em sua comunidade e ser 
protagonista na proposição de alternativas 
sustentáveis.

O que vou estudar nesse 
aprofundamento?

• Bioética e Natureza;

• Perspectivas geográficas: Sociedade, 

Espaço e Recursos Naturais;

• Transformações socioambientais, políti-

cas e cidadania;

• Sociologia e Sociedade;

• Indivíduos, Natureza e Sociedade.

E depois do Ensino Médio, quais 
cursos superiores posso fazer, 
dando continuidade a minha 
formação?

Licenciatura e Bacharelado: Ciências 
Sociais, Sociologia, Ciência Política, 
Filosofia, História, Geografia, Turismo, 
Ciências Econômicas, Direito, Adminis-
tração, entre outros.



10 11

NOVO ENSINO MÉDIO CAPIXABA CATÁLOGO DOS ITINERÁRIOS FORMATIVOS DE APROFUNDAMENTO

Aprofundamentos entre as 
Áreas do Conhecimento

HUMANIDADES E RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

NARRATIVAS SOCIOLITERÁRIAS:
LITERATURA, ARTE E CIÊNCIAS HUMANAS DESCREVEM O 

MUNDO

O ESPORTE, A CIÊNCIA E SUAS LINGUAGENS

ENERGIAS RENOVÁVEIS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

ASPIRAÇÕES DOCENTES



12 13

NOVO ENSINO MÉDIO CAPIXABA CATÁLOGO DOS ITINERÁRIOS FORMATIVOS DE APROFUNDAMENTO

Humanidades e Relações 
Socioambientais

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Área de 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Por que cursar esse 
aprofundamento?

Este aprofundamento visa ao desenvol-
vimento integral do ser humano e da so-
ciedade por meio do comprometimento 
social e da solidariedade. Ao final do per-
curso o estudante estará apto para aten-
der as demandas da sociedade que pro-
porcionem o desenvolvimento sustentá-
vel, capaz de minimizar impactos sociais 
e ambientais.

O que esse aprofundamento 
possui como propostas para o 
estudante?

• Formar cidadãos que analisem e trans-
formem o contexto sociopolítico e ambien-
tal no qual estão inseridos;
• Ampliar a cultura científica de jovens e 
de adultos por meio do desenvolvimento 
de habilidades para o diálogo com diferen-
tes áreas do conhecimento;
• Estimular estudantes do Ensino Médio 
para atuação crítica e criativa para resolu-
ção de problemas políticos, ecológicos, so-
ciais, econômicos, culturais e tecnológicos;
• Incentivar o protagonismo estudantil 
para buscar, aprender e criar.

O que vou estudar nesse 
aprofundamento?

• A Espécie humana e a relação com os 

recursos naturais;

• Percurso filosófico sobre a evolução 

humana;

• Trajetórias humanas na História;

• Perspectiva geográfica: desenvolvimen-

to e espaço;

• Indivíduos, Natureza e Sociedade.

E depois do Ensino Médio, quais 
cursos superiores posso fazer, 
dando continuidade a minha 
formação?

Licenciatura e Bacharelado: Ciências So-
ciais, Sociologia, Ciência Política, Filoso-
fia, História, Geografia, Ciências Biológi-
cas, Bioética entre outros.

Narrativas Socioliterárias:
Literatura, Arte e Ciências 

Humanas descrevem o mundo
Área de Linguagens e suas Tecnologias e Área de Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas

Por que cursar esse 
aprofundamento?

Este aprofundamento destina-se àque-
les estudantes que, por meio da literatu-
ra, aprenderão a conhecer o mundo e ter 
acesso ao conhecimento em suas múltiplas 
dimensões, tornando-se cidadãos capazes 
de relacionarem diferentes linguagens e 
diferentes conhecimentos, por meio de 
uma formação ética, estética e crítica. Essa 
formação possibilitará uma atuação efeti-
va no mundo do trabalho e das relações 
sociais com protagonismo, atitudes e va-
lores voltados para uma sociedade justa, 
igualitária e sustentável e desenvolverá um 
comprometimento com as diversidades 
presentes na humanidade, na natureza e 
na cultura.

O que esse aprofundamento 
possui como propostas para o 
estudante?

• Articular conhecimentos das áreas de 
Linguagens e suas Tecnologias e de Ciên-
cias Humanas e Sociais Aplicadas;
• Utilizar diversas linguagens, expressões 
artísticas e conhecimentos científicos para 
leitura de seus sentimentos e da realidade;
• Incentivar o protagonismo estudantil 
para buscar, aprender e criar;
• Ampliar a cultura científica e literária do 
estudante;
• Tornar-se um profissional cidadão capaz 
de atuar na sociedade com sensibilidade, 
eficiência, responsabilidade e ética.

O que vou estudar nesse 
aprofundamento?

• Olhares Geográficos: Sociedade e Espaço;

• Literatura e vida social;

• Sociologia em Movimento;

• Arte, poder e (i)materialidade;

• Análise crítica metodológica,

• Narrativas de Clio: a História por meio da 

Literatura;

• Literatura e sociedade: conexões com-

temporâneas;

• Narrativas Sociais.

E depois do Ensino Médio, quais 
cursos superiores posso fazer, 
dando continuidade a minha 
formação?

Licenciatura e Bacharelado: Letras (Portu-
guês, Inglês e Espanhol), Sociologia, Filo-
sofia, Direito, Serviço Social e outros afins.
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O Esporte, a Ciência 
e suas Linguagens

Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e
Área de Linguagens e suas Tecnologias

Por que cursar esse 
aprofundamento?

Neste aprofundamento o estudante terá a 
oportunidade de aprofundar temas como 
fisiologia humana e a prática desportiva, 
bem como compreender a relação entre a 
prática esportiva, a ciência e a qualidade 
de vida, considerando os valores éticos 
e morais, além de desenvolver habilida-
des como a socialização, a cooperação, 
a solidariedade, a disciplina, o espírito de 
equipe e tantas outras, essenciais para a 
formação integral do estudante.

O que esse aprofundamento 
possui como propostas para o 
estudante?

Ampliar os conhecimentos relacionados à 
saúde, ambiente, sociedade e tecnologia, 
voltado à formação integral do estudante 
e de cidadãos autônomos, críticos, cons-
cientes de seus direitos e deveres, capazes 
de entenderem a realidade em que vivem 
e estarem preparados para participar ativa-
mente da vida econômica, social e política 
local onde estão inseridos.

O que vou estudar nesse 
aprofundamento?

• Morfologia Humana & Atividades Físicas;

• Química & Esporte;

•  Uso do Inglês como ferramenta de 

integração;

• Rompendo os limites do esporte;

• Da Mecânica à Biomecânica.

E depois do Ensino Médio, quais 
cursos superiores posso fazer, 
dando continuidade a minha 
formação?

Engenharias: Biomédica, Alimentos, Con-
trole e automação e demais engenharias.
Licenciatura e Bacharelado: Educação Físi-
ca, Língua Inglesa, Biologia, Física e Quími-
ca. Outros cursos: Nutrição, Biotecnologia, 
Bioengenharia, Física Médica e outros.

Energias Renováveis e 
Eficiência Energética

Todas as Áreas de Conhecimento

Por que cursar esse 
aprofundamento?

Este aprofundamento tem como pro-
posta a responsabilidade e sensibilidade 
na conservação do meio ambiente para 
a nossa e para as futuras gerações. Ele 
aborda conteúdos que envolvem as fon-
tes de energia, matriz energética no Bra-
sil e no Mundo, as questões geopolíticas 
que envolvem o uso de combustíveis, os 
impactos ambientais e a sustentabilidade 
energética, tudo isso a partir de reflexões 
a respeito dos contextos de produção e 
aplicação do conhecimento científico e 
tecnológico no cotidiano, no setor produ-
tivo, na economia, nas dinâmicas sociais 
e no uso, reuso e reciclagem de recursos 
naturais, valorizando a cooperatividade e 
o empreendedorismo nos projetos.

O que esse aprofundamento 
possui como propostas para o 
estudante?

Aprofundar, ampliar e enriquecer conteú-
dos visando a uma formação de cidadãos 

autônomos, 
c r í t i c o s , 
conscientes 
de seus direi-
tos e deveres, 
capazes de 

entenderem a realidade em que vivem e 
estarem preparados para participar ativa-
mente da vida econômica, social e política 
local onde estão inseridos. Sua construção 
interdisciplinar tem como objetivo pro-
mover uma aprendizagem mais dinâmica 
e contextualizada, onde os componentes 
alinhados ao tema favorecem a formação 
integral.

O que vou estudar nesse 
aprofundamento?

• A Física e as Matrizes Energéticas;

• Matemática e Sociedade;

• A Geografia das fontes de energia;

• Fontes de obtenção de Energia;

• Matéria e Energia;

• Português Instrumental;

• Desenho Técnico.

E depois do Ensino Médio, quais 
cursos superiores posso fazer, 
dando continuidade a minha 
formação?

Engenharias: Ambiental, Elétrica, Mecâni-
ca, Computação, Controle e Automação e 
demais engenharias. Licenciatura e Bacha-
relado: Matemática, Geografia, Biologia, Fí-
sica e Química. Outros cursos: Ciência da 
Computação, Bioengenharia e outros.
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Aspirações Docentes
Todas as Áreas de Conhecimento

Por que cursar esse 
aprofundamento?

O aprofundamento Aspirações Docentes 
foi construído para possibilitar a aquisição 
de conhecimentos por meio da mediação 
entre os Estudos da Formação Geral, do 
Aprofundamento e Diversificação de Es-
tudos na formação do estudante, bem 
como promover a atratividade para car-
reira docente, de forma que possam ser 
identificados os interesses e aptidões de 
cada um, para prosseguir os estudos na 
licenciatura de preferência.

O que esse aprofundamento 
possui como propostas para o 
estudante?

Esse aprofundamento tem como proposta 
promover o conhecimento e o desenvolvi-
mento das competências e habilidades em 
estudantes do Ensino Médio que desejam
atuar na docência, por meio do aprofunda-
mento em saberes essenciais à formação 
docente, com foco na melhoria da quali-
dade da educação, no desenvolvimento do 
compromisso com princípios da educação 
democrática, com vistas às transforma-
ções sociais.

O que vou estudar nesse 
aprofundamento?

• Educação e Sociedade;

• Pensadores da Educação;

• Contextualização da Educação;

• Vivência Pedagógica;

• Função Social da Escola;

• Ciência por Investigação;

• Humanidades 4.0;

• Matemática;

• Linguagens: interações com o mundo.

E depois do Ensino Médio, quais 
cursos superiores posso fazer, 
dando continuidade a minha 
formação?

Todos os cursos de Licenciaturas, entre 
outros.

Formação Técnica 
e Profissional

Por que cursar esse 
aprofundamento?

Para os estudantes que desejam iniciar sua 
carreira profissional logo após o Ensino 
Médio, o Curso Técnico é uma ótima opor-
tunidade. Cada vez mais são requisitados 
profissionais de nível técnico nas mais di-
versas áreas. Além das questões voltadas 
para o mercado de trabalho, os conheci-
mentos e vivências dos estudantes nesse 
tipo de itinerário poderão proporcionar 
melhores condições de escolhas relaciona-
das ao prosseguimento de seus estudos, 
pois são oferecidas oportunidades de per-
ceber mais detalhes sobre a área de for-
mação escolhida, e de forma prática.

O que esse aprofundamento 
possui como propostas para o 
estudante?

Nesse itinerário serão ofertados cursos 
técnicos de Nível Médio. A proposta é o 
desenvolvimento de competências pro-
fissionais, pessoais e sociais que promo-
vam o desenvolvimento da capacidade 
de aprender e permitam aos estudantes 
utilizarem novas técnicas e tecnologias 
no trabalho, desenvolver competências 
profissionais e pessoais e colaborarem 
com a melhoria contínua nos setores de 
produção e serviços.

O que vou estudar nesse 
aprofundamento?

Unidades Curriculares específicas dos 

Cursos Técnicos ofertados pela Rede 

Estadual, de acordo com a oferta possível 

para cada ano letivo. Os objetos de 

aprendizagem dessas unidades curriculares 

buscam atender aos requisitos contidos no 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 

(CNCT). Esse Catálogo é organizado 

em eixos tecnológicos, nos quais estão 

previstas as competências e habilidades 

de cada curso. Em cada eixo tecnológico 

são reunidos um conjunto de cursos e, 

para cada curso, são especificadas diversas 

informações, dentre elas as ocupações 

associadas à Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO).

E depois do Ensino Médio, quais 
cursos superiores posso fazer, 
dando continuidade a minha 
formação?

No Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 
(CNTC) estão listados os Cursos de Gra-
duação e outras formações que permitem 
aos estudantes avançarem nos seus estu-
dos. Cada Eixo Tecnológico e cada cur-
so, permite diversas possibilidades nesse 
sentido.

Quais cursos técnicos serão 
ofertados nesse itinerário?

A Secretaria de Estado de Educação do 
Espírito Santo atualmente oferta mais de 
20 cursos integrados ao ensino médio. 
Hoje, os cursos técnicos ofertados na Sedu 
estão relacionados a nove eixos tecnológi-
cos. Confira, a seguir, todas as possibilida-
des previstas para 2022.

http://cnct.mec.gov.br/cnct-api/catalogopdf
http://cnct.mec.gov.br/cnct-api/catalogopdf
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
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