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Apresentação:
O presente documento visa a apresentar, de forma detalhada, as ações que norteiam 

a implementação do Novo Ensino Médio no Estado do Espírito Santo. A referida imple-
mentação objetiva garantir o cumprimento da Lei nº 13.415/2017, que tem como premissa 
a promoção do desenvolvimento do protagonismo dos estudantes e de seu projeto de 
vida por meio da escolha orientada do que querem estudar, a valorização da aprendiza-
gem, com a ampliação da carga horária de estudo e a garantia de direitos de aprendiza-
gem comuns a todos os jovens, com a definição do que é essencial nos currículos a partir 
da Base Nacional Comum Curricular - BNCC.

Percorrendo caminhos para atender as necessidades e as expectativas dos sujeitos do 
ensino médio, o estado do Espírito Santo trabalha, continuamente, executando ações e 
políticas públicas com o propósito de oferecer a esses sujeitos uma educação de quali-
dade, que possibilite prepará-los para o exercício da cidadania, para a continuidade dos 
estudos e para o mundo do trabalho, de modo a assegurar-lhes o direcionamento da 
educação para a formação ética e para o desenvolvimento da autonomia.

Caminhando nessa mesma direção, a implantação do Novo Ensino Médio deve resultar 
em políticas, orientações e ações que proporcionem um cenário de possibilidades, evi-
denciando uma efetiva política pública nacional para a educação básica e que deva ser 
implementada em todas as escolas do sistema educacional, de maneira comprometida 

com as mais diversas necessidades sociais e culturais da população. Para tanto, os pro-
cessos de implantação exigem da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), dos atores 
envolvidos e das instituições que ofertam ensino médio a análise dos documentos legais, 
seus objetivos, seus prazos e todas as mudanças significativas propostas na Reforma do 
Ensino Médio.

Desse modo, destacamos que esse plano tem caráter orientador para a implementa-
ção do Novo Ensino Médio e tem como objetivo principal subsidiar a execução de ações 
de implantação do Novo Ensino Médio Capixaba em sua totalidade, trazendo as princi-
pais definições estratégicas da Sedu/ES para a ampliação da carga horária mínima de 
1.000h anuais, para a oferta dos Itinerários Formativos e para a adequação da Educação 
Profissional e Técnica ao Novo Ensino Médio, a partir da Portaria CEE-ES nº 5.666/2020, 
publicada em 30 de novembro de 2020 pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito 
Santo (CEE/ES), que estabelece o novo formato de oferta do Ensino Médio e define cri-
térios para sua implementação, a partir de 2021.

Para tanto, o presente documento traz conceitos, marcos legais, premissas do currícu-
lo capixaba do Ensino Médio, contextualização e consolidação das definições estabeleci-
das relativas às grandes áreas que envolvem as ações para a implementação gradual do 
Novo Ensino Médio no Estado.
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Objetivo do plano de 
implementação01.

O Plano de Implementação do Novo En-
sino Médio do Espírito Santo tem o objeti-
vo de garantir que a implantação da nova 
proposta promova o desenvolvimento do 
protagonismo dos estudantes e de seu pro-
jeto de vida, por meio da escolha orientada 
do que querem estudar. Além disso, deve 
promover a valorização da aprendizagem, 
com a ampliação da carga horária de estu-
dos para 1.000 horas anuais e garantir os 
direitos de aprendizagem comuns a todos 
os jovens, com a construção de currículos 

pautados na BNCC, e de Itinerários Forma-
tivos, oferecendo trilhas variadas que se-
jam de interesse do estudante, garantindo 
possibilidades de escolha. Os processos de 
implementação exigem da Secretaria de 
Estado da Educação, dos atores envolvidos 
e das instituições que ofertam ensino mé-
dio um grande esforço no sentido de ana-
lisar e compreender os documentos legais, 
os objetivos, os prazos e todas as mudan-
ças significativas propostas na Reforma do 
Ensino Médio.

Marcos legais para a 
implementação02.

O Ensino Médio é fruto de uma evolu-
ção significativa nos debates sobre a im-
portância de mudanças na forma como os 
sistemas de ensino ofertam esse nível de 
escolarização, sua estrutura e suas possi-
bilidades de inovação e de transformação 
na educação.

Tais mudanças, visando a garantir uma 
formação integral, obedecendo os di-
reitos de aprendizagem dos estudantes, 
fundam-se em marcos legais que pre-

ceituam a oferta de uma educação com 
qualidade para todos os brasileiros. As-
sim, o Novo Ensino Médio é pautado na 
evolução da legislação sobre a educação, 
após a promulgação da Constituição Fe-
deral (1988), e em documentos norma-
tivos que regulamentam o novo modelo 
dessa etapa de ensino.

Os principais documentos normativos 
que regulamentam o Ensino Médio no Bra-
sil e no estado do Espírito Santo são:

• Art. 205 Constituição Federal 1988 - É 
direito de todos e visa ao pleno desenvolvi-
mento da pessoa, seu preparo para o exer-
cício da cidadania e sua qualificação para o 
mundo do trabalho e, sendo assim, no âm-
bito desse direito, a melhoria da qualidade 
e oferta do Ensino Médio.

-------------------------------------------------
• Lei Nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) - É a lei 
responsável por regulamentar a estrutura e 
o funcionamento da educação básica bra-
sileira. A LDB define os objetivos da edu-
cação no país e aponta a necessidade de 
construção de uma Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).

-------------------------------------------------
• Lei Nº 13.005/2014 – Aprova o Plano 

Nacional de Educação (PNE), que determi-
na diretrizes, metas e estratégias para a po-
lítica educacional dos próximos dez anos 
(até 2024). Entre os objetivos, estão a “re-
novação do Ensino Médio, com abordagens 
interdisciplinares e currículos flexíveis”, a 
“ampliação da oferta da educação em tem-
po integral e apoio ao desenvolvimento do 
protagonismo juvenil”.

-------------------------------------------------
• Lei Nº 10.382/2015 – Aprova o Plano 

Estadual de Educação do Estado do Espí-
rito Santo (PEE). Esse plano reúne as me-
tas e as políticas a serem implementadas 
no Espírito Santo no decênio 20115/2025 
e tem por objetivo mapear os desafios na 
área da Educação e propor alternativas e 
estratégias, para que o horizonte desejado 
se concretize.

-------------------------------------------------
• Lei Nº 13.415/2017 - Altera a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), implementando as mudanças pre-
vistas para o Novo Ensino Médio, como o 
aumento da carga horária mínima, a am-
pliação das escolas de tempo integral e a 
possibilidade de que todos os estudantes 
dessa etapa escolham caminhos de apro-
fundamento dos seus estudos.

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

• Resolução Nº 3/2018 – Atualiza as Dire-
trizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio a serem observadas pelos sistemas 
de ensino e suas unidades escolares na or-
ganização curricular, tendo em vista as al-
terações introduzidas na Lei nº 9.394/1996 
(LDB) pela Lei nº 13.415/2017.

-------------------------------------------------
• Resolução Nº 4/2018 - Institui a Base 

Nacional Comum Curricular na Etapa do 
Ensino Médio (BNCC-EM), como etapa fi-
nal da Educação Básica, nos termos do ar-
tigo 35 da LDB, completando o conjunto 
constituído pela BNCC da Educação Infan-
til e do Ensino Fundamental, com base na 
Resolução CNE/CP nº 2/2017, fundamenta-
da no Parecer CNE/CP nº 15/2017.

-------------------------------------------------
• Resolução FNDE Nº 21/2018 (PDDE 

Novo Ensino Médio) - Instrumento legal 
que regulamenta os moldes operacionais 
do Programa Dinheiro Direto na Escola, a 
fim de apoiar a implementação do Novo 
Ensino Médio e a realização da avaliação 
de impacto nas Escolas de Ensino Médio 
em Tempo Integral.

-------------------------------------------------
• Portaria Nº 727/2017 – Estabelece no-

vas diretrizes, novos parâmetros e critérios 
para o Programa de Fomento às escolas de 
Ensino Médio em Tempo Integral, em con-
formidade com a Lei Nº 13.415/2017.

-------------------------------------------------
• Portaria Nº 649/2018 - Portaria do 

Programa de Apoio ao Novo Ensino Mé-
dio - Institui e estabelece diretrizes e pa-
râmetros para o Programa de Apoio ao 
Novo Ensino Médio, que irá apoiar as redes 
de ensino com suporte técnico e financei-
ro para implementação das mudanças do 
Novo Ensino Médio.

-------------------------------------------------
• Portaria Nº 756/2018 – altera a Portaria 

Nº 331/2018 que apoia as Secretarias Esta-
duais e Distrital de Educação e as Secre-
tarias Municipais de Educação no processo 
de revisão ou elaboração e implementação 
de seus currículos aliados à BNCC.
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• Portaria Nº 1.023/2018 - Portaria da 
avaliação de impacto do Programa de Fo-
mento às Escolas de Ensino Médio em Tem-
po Integral (EMTI) - Estabelece diretrizes, 
parâmetros e critérios para a realização de 
avaliação de impacto do Programa de Fo-
mento às Escolas de Ensino Médio em Tem-
po Integral - EMTI e seleção de novas uni-
dades escolares para o Programa.

-------------------------------------------------
• Portaria Nº 1.024/2018 - Portaria do 

Programa Dinheiro Direto na Escola para as 
unidades escolares pertencentes às Secre-
tarias participantes do Programa de Apoio 
ao Novo Ensino Médio - define as diretrizes 
do apoio financeiro por meio do Programa 
Dinheiro Direto na Escola para as unidades 
escolares pertencentes às Secretarias par-
ticipantes do Programa de Apoio ao Novo 
Ensino Médio e para as unidades escolares 
participantes da avaliação de impacto do 
Programa de Fomento às Escolas de Ensi-
no Médio em Tempo Integral - EMTI.

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

• Portaria Nº 1.432/2018 - Portaria que 
estabelece Referenciais Curriculares para a 
Elaboração de Itinerários Formativos - ma-
terial de suporte que esclarece a constru-
ção dos itinerários formativos com base 
nos quatro eixos estruturantes, conforme 
preveem as Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para o Ensino Médio.

-------------------------------------------------
•  Portaria Nº 15/2019 – Institui e organi-

za a implantação de escolas-piloto do Novo 
Ensino Médio na Rede Pública Estadual do 
Espírito Santo.

-------------------------------------------------
• Portaria Nº 176/2019 – Institui o Grupo 

de Trabalho - GT Novo Ensino Médio SEDU 
- para coordenar a ação de implantação de 
escolas-piloto e elaborar o plano de imple-
mentação do Novo Ensino Médio.

-------------------------------------------------
• Portaria Nº 271-S de 13/03/2020 – Ins-

titui o Comitê Operacional para acompa-
nhar e implementação do Novo Ensino Mé-
dio no estado.

O Novo Ensino 
Médio03.

A Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) do Ensino Médio, homologada em 
04 de dezembro de 2018 é o documento 
referência para a elaboração do Currículo 
do Espírito Santo, juntamente com os Re-
ferenciais Curriculares, na elaboração dos 
Itinerários Formativos, sendo essa reformu-
lação o primeiro grande passo para atender 
a implementação do Novo Ensino Médio.

A nova proposta, estabelecida na Lei nº 
13.415/2017, representa uma reforma na es-

trutura do atual ensino médio do país, su-
gerindo uma nova organização curricular, 
diferente da que é ofertada atualmente. Ela 
é composta por dois blocos: (1) Formação 
Geral Básica, orientada pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), comum a todos 
os estudantes do Ensino Médio, e (2) Iti-
nerários Formativos, parte flexível, possi-
bilitando maior autonomia para os jovens 
definirem os rumos de sua educação, de 
acordo com o que mais se ajusta às suas 
aspirações e aptidões e ao seu projeto de 

vida. Assim sendo, após a implementação, 
espera-se que, os estudantes brasileiros 
sejam amplamente beneficiados, conside-
rando que o Novo Ensino Médio tem como 
proposta atender suas necessidades e ex-
pectativas, fortalecendo o protagonismo 
juvenil, na medida em que possibilita ao 
discente escolher o itinerário formativo 

por meio do qual deseja aprofundar seus 
conhecimentos. O novo documento cur-
ricular, dessa forma, tem como premissa 
despertar nos jovens maior interesse pela 
escola, promovendo sua permanência nela 
e, consequentemente, a continuidade dos 
seus estudos e melhorias nos seus resulta-
dos de aprendizagem.

3.1. - O Ensino Médio no Espírito Santo

O Ensino Médio vem mostrando grandes 
desafios para todo o país. De acordo com 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios Contínua (Pnad), feita em 2019, com 
jovens na faixa de 15 a 17 anos (período em 
que geralmente estão no Ensino Médio Es-
colar), cerca de 11,8% dos jovens nesta faixa 
etária estavam fora da escola, o equivalen-
te a 1,1 milhão de pessoas.

Em resposta aos desafios a serem en-
frentados para conter o abandono e para 
melhorar a qualidade do ensino, o Novo En-
sino Médio traz políticas, diretrizes e ações 
que desenham um cenário de possibili-
dades, de modo a evidenciar uma efetiva 
política pública nacional para a educação 
básica, comprometida com as múltiplas 
necessidades sociais e culturais da popu-
lação brasileira. Nesse sentido, a Secreta-
ria de Educação do Espírito Santo já vem 
caminhando para uma reestruturação do 
modelo pedagógico do Ensino Médio, pau-
tado, sobretudo, no eixo da qualidade com 
equidade.

A rede pública estadual de ensino do 
Espírito Santo possui, atualmente, cerca 
de 100 mil jovens matriculados no Ensino 
Médio e trabalha continuamente para que 

as escolas sejam atraentes, tenham estru-
tura adequada e utilizem das mais variadas 
linguagens (textuais, imagéticas, artísticas, 
gestuais, digitais, tecnológicas, gráficas, 
cartográficas, entre outras) para a forma-
ção dos jovens capixabas.

O Espírito Santo vem alcançando resul-
tados satisfatórios no Ideb e, na avaliação 
de 2019, o estado obteve o melhor Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb), alcançando a média de 4,6. Esse 
resultado equivale a 98% da meta, que era 
de 4,7. Também é maior do que o índice de 
2017, quando o estado alcançou 93% da 
meta, com a nota 4,4.

3.1.1. Dados do Ensino Médio no 
Espírito Santo

O Espírito Santo possui 440 escolas, sen-
do 348 localizadas em áreas urbanas e 92 
em áreas rurais (unidades escolares rurais, 
indígenas, quilombolas e áreas de assenta-
mento de reforma agrária).

Quando falamos, unicamente, do Ensino 
Médio, o Estado dispõe de 284 unidades 
escolares, sendo que 277 oferecem Ensino 
Médio em Tempo Parcial, 76 que ofertam 
cursos técnicos integrados ao ensino mé-
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dio, 64 que oferecem, exclusivamente, en-
sino médio e 81 escolas de Ensino Médio 
em Tempo Integral, das quais 39 oferecem 
Ensino Técnico Integrado ao Tempo Inte-
gral (do total de 93 escolas que ofertam 
essa modalidade). Importante ressaltar que 
267 unidades escolares proporcionam au-
las diurnas e 41 noturnas. Além disso, conta 
com 121 escolas da Rede Privada1.

Ademais, há 127 escolas que ofertam 
EJA Etapa Ensino Médio, 11 que oferecem 
EJA Etapa Ensino Médio - Unidade Prisio-
nal e 04 Institutos de Atendimento Socio-
educativo.

Essas escolas estão localizadas nos 78 
municípios do Espírito Santo - divididos em 
microrregiões: Noroeste, Nordeste, Centro-
-Oeste, Rio Doce, Central Serrana, Sudoes-
te Serrana, Metropolitana, Caparaó, Central 
Sul, Litoral Sul -, sendo que destes, 27 mu-
nicípios, 2 possuem apenas uma escola ofer-
tando o Ensino Médio

3.2. Princípios norteadores, 
premissas e metas do Novo Ensino 
Médio Capixaba

O Estado pretende, até 2025, de acor-
do com as metas do Plano Estadual de 
Educação (PEE), promover uma educação 
com qualidade e equidade, com vistas à 
redução do abandono. As organizações 
curriculares ofertadas devem atender às 
expectativas dos estudantes e da socie-
dade e terem foco no processo de ensino 
e de aprendizagem, considerando a pers-
pectiva da inclusão e do desenvolvimento 
das potencialidades de cada um. A Secre-
taria de Educação do Estado do Espírito 
Santo entende que a proposta de flexibili-
zação curricular, juntamente com as ações 
decorrentes da organização, da formação 
de professores, do protagonismo juvenil e 

dos itinerários formativos irão contribuir 
para a superação dos desafios, promoven-
do os avanços de que, tanto os estudantes 
quanto toda a sociedade, necessitam.

O novo currículo do Estado do Espírito 
Santo e a implementação do Novo Ensi-
no Médio buscam assegurar o desenvol-
vimento integral dos estudantes, colocan-
do-os no centro da vida escolar, de modo 
a promover uma aprendizagem com maior 
profundidade e que estimule o seu desen-
volvimento integral, por meio do incentivo 
ao protagonismo, à autonomia e à respon-
sabilidade por suas escolhas e seu futuro, 
preparando-os para os desafios que o sé-
culo XXI apresenta.

Para tanto, a implantação do Novo Ensi-
no Médio segue princípios que devem ser 
considerados para orientar as tomadas de 
decisões da rede de ensino, uma vez que 
preservam os objetivos iniciais dessa polí-
tica pública.

São eles:

Flexibilização: permite a contextuali-
zação do currículo considerando as espe-
cificidades e características das unidades 
presentes no sistema educacional do Esta-
do, possibilitando a adequação da propos-
ta pedagógica às características, às habili-
dades e às necessidades de aprendizagem 
de cada realidade escolar e de cada estu-
dante.

------------------------------------------------
Formação Integral Humana: tem como 

propósito a formação e o desenvolvimen-
to global dos estudantes, compreendendo 
“a complexidade e a não linearidade des-
se desenvolvimento, rompendo com visões 
reducionistas que privilegiam ou a dimen-
são intelectual (cognitiva) ou a dimensão 
afetiva” (BNCC, 2017, p. 14).

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

1 Dado obtido no Catálogo de Escolas do Inep Data, atualizado em 17/11/2020. 2 São eles: Venda Nova Do Imigrante, 
Águia Branca, Jerônimo Monteiro, Atílio Vivácqua, Presidente Kennedy, Iconha, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Marilândia, 
São Domingos Do Norte, Irupi, Apiacá, Divino De São Lourenço, Ibatiba São José Do Calçado Bom Jesus Do Norte, João 
Neiva Ibiraçu, Rio Bananal, Vila Pavão, Vila Valério, Mucurici, Ponto Belo, Jaguaré, Piúma, Alfredo Chaves, Anchieta.

Exercício da Cidadania: visa ao desen-
volvimento da consciência dos estudantes 
como elemento fundamental no processo 
de formação de cidadãos responsáveis, crí-
ticos, ativos e intervenientes, com recurso 
nomeadamente ao intercâmbio de experi-
ências vividas pelos estudantes e a sua par-
ticipação, individual e coletiva, na vida da 
escola e da comunidade, tomando decisões 
com base em princípios éticos, democráti-
cos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

-------------------------------------------------
Progresso científico e educacional: ob-

jetiva aproximar o estudante da interação 
com a ciência e a tecnologia em todas as 
dimensões da sociedade, oportunizando-o 
uma concepção ampla e social do contexto 
científico–tecnológico, capacitando-o, as-
sim, para participar do processo democrá-
tico de tomada de decisões, promovendo 
a ação cidadã encaminhada para a solução 
de problemas relacionados com meio no 
qual está inserido.

-------------------------------------------------
Equidade e valorização das diferenças: 

valoriza a aprendizagem e suas diferentes 
formas de desenvolvimento, respeita o es-
tudante em sua singularidade, integralida-
de e diversidade, amplia a leitura de mundo 
a partir do conhecimento científico traba-
lhado de modo significativo, promove a 
contextualização e a problematização dos 
saberes, fortalece a relação “professor e es-
tudante” num processo com diálogo de me--
diação e direciona os esforços para a melho-
ria da qualidade em educação como um di--
reito fundamental de todos.

-------------------------------------------------
Qualificação para o Trabalho: visa a de-

senvolver competências técnicas em dife-
rentes campos, promovendo capacitação 
e preparação dos estudantes para a sua 
inserção no mercado de trabalho, gerando 
renda por meio da qualificação profissional.

-------------------------------------------------
Protagonismo Juvenil: desenvolve a 

capacidade do estudante de enxergar-se 
como agente principal de sua própria vida, 
responsabilizando-se por suas atitudes e, 
dessa forma, atuar como fonte de iniciativa 

(não sendo mero expectador e sim envol-
vendo-se de fato na solução de problemas), 
de liberdade (oportunidade para aprender 
a avaliar, a decidir e a fazer as escolhas) e 
de compromisso (ser responsável por suas 
decisões), de forma a responder aos desa-
fios atuais e futuros.

-------------------------------------------------
Desenvolvimento de Competências: 

visa à mobilização de conhecimentos, ha-
bilidades, atitudes e valores para resolver 
demandas da vida cotidiana, do exercício 
da cidadania e do mundo do trabalho. As 
10 competências abarcam todas as dimen-
sões do indivíduo, tanto cognitivas quanto 
emocionais.

-------------------------------------------------
As premissas do Novo Ensino Médio, por 

sua vez, podem ser traduzidas pelas ideias 
cruciais, estabelecidas em Lei, que dialo-
gam com os princípios norteadores e efe-
tivam as mudanças do programa. Portanto, 
a implementação do Novo Ensino Médio 
deve considerar os seguintes pressupostos:

• A ampliação da carga horária mínima 
do Ensino Médio, em todas as suas moda-
lidades.

• A Formação Geral Básica como parte 
fixa do currículo do Ensino Médio, abarcan-
do habilidades e competências da BNCC e 
carga horária de 1.800h ao final do curso.

• Os Itinerários Formativos como parte 
flexível do currículo, compostos por Apro-
fundamentos das Áreas do Conhecimen-
to e/ou Formação Técnica e Profissional e 
outras unidades curriculares obrigatórias e 
componentes integradores, que devem to-
talizar, no mínimo, 1.200h ao longo dos três 
anos de duração dessa etapa da educação 
básica.

• A escolha dos estudantes, garantin-
do que o discente tenha a possibilidade de 
escolher e decidir o percurso formativo de 
seu interesse, a partir de diversas opções 
de trilhas formativas ofertadas pelas unida-
des escolares.
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• O currículo do Espírito Santo e a parti-
cipação das escolas de modo a atender as 
especificidades e as realidades locais e aos 
interesses dos estudantes.

A definição das metas anuais deve consi-
derar pontos relevantes e específicos, usan-

do como referência o PNE (2014/2024) e 
do Plano Estadual de Educação do Espírito 
Santo, que reúne metas e políticas no decê-
nio 2015/2025. É importante destacar que 
a realização de uma meta é requisito para a 
efetivação das demais metas e deste plano 
como um todo.

Arquitetura do Novo 
Ensino Médio Capixaba04.

A organização curricular que o Novo En-
sino Médio propõe exige a definição de uma 
nova arquitetura para essa etapa de ensi-
no, considerando, para tanto, a construção 
de um Ensino Médio flexível, formado por 
uma parte comum (Formação Geral Básica 
- FGB), que garante o desenvolvimento de 
competências básicas e que todo estudan-

te tem direito de aprender, e por uma par-
te flexível (Itinerários Formativos - IF), de 
escolha dos estudantes, e a distribuição da 
carga horária de modo a atender às expec-
tativas da formação integral  dos jovens.

Assim, a arquitetura do Novo Ensino Mé-
dio Capixaba segue a seguinte estrutura:

A Lei da Reforma do Ensino Médio es-
tabelece a ampliação da carga horária mí-
nima do Ensino Médio, definindo que “a 
carga horária mínima anual deverá ser am-
pliada de forma progressiva, no Ensino Mé-
dio, para 1.400 horas, devendo os sistemas 

de ensino oferecer, no prazo máximo de 
cinco anos, pelo menos 1.000 horas anuais 
de carga horária”. Com objetivo de atender 
a Lei nº 13.415/2017, o Espírito Santo definiu 
a distribuição da carga horária de acordo 
com o infográfico abaixo:

4.1. - Distribuição da Carga Horária

Assim, na organização curricular, a For-
mação Geral Básica, na 1ª série, terá car-
ga horária de 800h anuais, sendo com-
plementadas com as 200h de Itinerários 
Formativos, composto por Componentes 
Integradores. Desse modo, o estudante 
inicia sua vivência com os Itinerários For-
mativos desde a primeira série, a partir da 
oferta de componentes voltados para o 
incentivo do protagonismo e para a orien-
tação das suas escolhas, com destaque 
para o seu Projeto de Vida. Ressaltamos 
que, nessa arquitetura, as unidades curri-
culares de aprofundamento das áreas de 
conhecimento são ofertadas a partir da 2ª 
série do ensino médio.

É importante destacar que as diversas 
modalidades de ensino médio da rede te-
rão arquiteturas próprias, atendendo suas 
especificidades, seguindo a lógica da ar-
quitetura geral apresentada. É válido res-
saltar, também, que os aprofundamentos 
propedêuticos do currículo são sequen-
ciais, sendo iniciados na segunda série 
e encerrados na terceira série do Ensino 
Médio. Além disso, a arquitetura pode 
ser acrescida de outras unidades com-
plementares, dependendo das definições 
da Secretaria, para atingir a carga horária 
mínima exigida, além dos componentes 
integradores.
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A nova estrutura 
curricular do 
Espírito Santo05.

A estrutura curricular do Ensino Médio 
apresenta nova configuração para ofer-
ta de educação de qualidade a todos os 
estudantes da rede e considera as estru-
turas já definidas para os currículos de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental 
e a oferta de diferentes itinerários for-
mativos na sua construção. A flexibili-
dade é tida como princípio fundamen-
tal dessa nova proposta de organização 
curricular, permitindo a construção de 
arranjos formativos possíveis de serem 
estruturados a partir do currículo e das 
propostas pedagógicas, de modo que 
atendam mais adequadamente as espe-
cificidades locais e a multiplicidade de 
interesses dos estudantes, estimulando 
o exercício do protagonismo juvenil e 
fortalecendo o desenvolvimento de seus 
projetos de vida.

O documento curricular para o ensino 
médio capixaba foi elaborado em duas 
partes: a 1. Formação Geral Básica (FGB), 
construída à luz da BNCC e composta por 
componentes curriculares obrigatórios 
para todos os estudantes, e os 2. Itinerários 
Formativos (IF), composto por unidades 
curriculares que aprofundam os conheci-
mentos aprendidos na FGB e permitem aos 
estudantes fazer escolhas de acordo com 
seus interesses, em uma ou mais áreas de 
conhecimento e/ou na Formação Técnica e 
Profissional. Dessa forma, os documentos 
curriculares do Espírito Santo asseguram o 
desenvolvimento de conhecimentos, habi-
lidades, atitudes e valores capazes de for-
mar as novas gerações, considerando a for-
mação integral do estudante, voltado para 
a construção de seu projeto de vida e para 
sua formação nos aspectos físicos, cogniti-
vos e socioemocionais.

5.1. - Concepções do ensino-aprendizagem

No Novo Ensino Médio, é primordial 
resgatar a importância da articulação e 
integração entre as diferentes áreas do 
conhecimento, componentes e unidades 
curriculares, objetivando a complementa-
ção em suas singularidades, a construção 
de novos conhecimentos, a interação entre 
os estudantes, os educadores e o cotidia-
no, a transformação do modo de desenvol-
vimento das aprendizagens e a atualização 
das práticas e recursos inovadores e dinâmi-

cos no processo de ensino-aprendizagem. 
Para além disso, a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) indica a necessidade de 
se considerar as múltiplas dimensões dos 
estudantes para construção das propostas 
pedagógicas e dos currículos, visando ao 
pleno desenvolvimento desses atores para 
a efetivação da educação integral. 

Os currículos e as propostas pedagógicas 
das instituições escolares, de acordo com o 

disposto no Art. 27 da Resolução CNE/CEB 
nº 3/2018, devem adequar as proposições da 
BNCC-EM à realidade local dos estudantes. 
Cada uma dessas instituições deve decidir 
sobre formas de organização interdisciplinar 
dos componentes curriculares e fortalecer a 
competência pedagógica das equipes esco-
lares para adotar estratégias mais dinâmicas, 
interativas e colaborativas em relação à ges-
tão do ensino e da aprendizagem.

O Currículo do Espírito Santo, portanto, 
vislumbra uma educação comprometida 
com o desenvolvimento de competências, 
que incluem o domínio do conhecimento, 
mas vão para além dele, pois pressupõe 
também o domínio de habilidades e de ati-
tudes necessárias para viver, atuar e inter-
vir no mundo contemporâneo.

5.2. - Formação Geral Básica

A Formação Geral Básica representa o 
momento em que todas as competências e 
habilidades previstas na BNCC devem ser 
desenvolvidas. Essa parte do currículo do 
Ensino Médio estabelece o que é comum 
a todos os estudantes, ou seja, o conjunto 
orgânico e progressivo de aprendizagens 
essenciais que todos os discentes devem 
desenvolver. 

O currículo capixaba, na parte da For-
mação Geral Básica, considera a forma-
ção do sujeito de forma significativa, 
substituindo a concepção de acúmulo de 
conceitos e fatos pela compreensão de 
aprendizagens essenciais, conforme des-
crito nas Diretrizes Curriculares Nacio-
nais- DCNEM (BRASIL,2018b):

“§ 3º As aprendizagens essenciais são as que desen-
volvem competências e habilidades entendidas como 
conhecimento em ação, com significado para a vida, ex-
pressas em práticas cognitivas, profissionais e socioemo-
cionais, atitudes e valores continuamente mobilizados, 
articulados e integrados, para resolver demandas com-
plexas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e da 
atuação no mundo do trabalho.”

Essa reestruturação curricular inter-
fere também na articulação dos saberes 
das diversas áreas de conhecimento, em 
consonância com o que foi estabelecido 
pelas DCNEM. A integração curricular, 
na perspectiva da formação integral do 
estudante, foi considerada pelo Currícu-
lo do Espírito Santo, no qual redatores 
das diversas áreas e componentes curri-

culares se dedicaram para construir um 
documento que dialogasse com os sabe-
res, de maneira a estabelecer o conhe-
cimento integrado dentro de cada área. 
Por meio de diferentes pontos de encon-
tros, os conhecimentos específicos de 
cada componente se cruzam e se corre-
lacionam, de modo a construir um novo e 
mais complexo conhecimento.
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Os Itinerários Formativos são um con-
junto de situações, atividades educativas 
e/ou unidades curriculares ofertadas pelas 
escolas e redes de ensino que possibilitam 
ao estudante aprofundar os conhecimen-
tos e as habilidades relacionados às com-
petências gerais da Base Nacional Comum 
Curricular, às competências específicas de 
uma determinada área ou entre diferentes 
áreas do conhecimento, da formação técni-
ca e profissional, e suas aplicações em con-
textos diversos. Além disso, os Itinerários 
Formativos visam a consolidar a formação 
integral dos estudantes, desenvolvendo a 
autonomia necessária para que realizem 

seus projetos de vida, incorporando valores 
universais, desenvolvendo habilidades que 
lhes permitam ter uma visão de mundo am-
pla e heterogênea e, com isso, desenvolver 
também condições para tomar decisões e 
agir nas mais diversas situações, seja na es-
cola, seja no trabalho, seja na vida. 

Por fim, os Itinerários Formativos (IF) 
foram elaborados de forma a desenvolver 
habilidades gerais e específicas associa-
das a quatro eixos estruturantes: Inves-
tigação Científica, Processos Criativos, 
Mediação e Intervenção Sociocultural e 
Empreendedorismo. 

5.3. - Itinerários Formativos

É válido ressaltar que os itinerários for-
mativos da rede pública estadual de En-
sino do Espírito Santo estão organizados 

em: Componentes Integradores (Eletivas, 
Projeto de Vida e Estudo Orientado) e 
Aprofundamentos.

5.4. - Componentes Curriculares

Os componentes curriculares são as uni-
dades que compõem a Formação Geral 
Básica. A atual proposta da BNCC, que foi 
aprovada pelo Conselho Nacional de Edu-
cação (CNE), mobiliza conhecimentos dos 
componentes curriculares (antigas “dis-
ciplinas”) do Ensino Médio, suas compe-
tências e habilidades, tornando a oferta e 

desenvolvimento de todos esses compo-
nentes obrigatórios. O currículo capixaba, 
referência da rede para construção dos 
Projetos Pedagógicos (PP) das escolas, 
apresenta a organização e a forma de ensi-
no dos objetos de conhecimentos de cada 
um desses componentes.

5.5. - Componentes Integradores

Os Componentes Integradores são um 
conjunto de unidades curriculares comuns 
a todos os arranjos de Itinerários Formati-
vos, que possibilitam ao estudante apro-
fundar e ampliar seus conhecimentos. As 
unidades curriculares que compõem a ma-
triz curricular do ensino regular formando 
o conjunto de componentes integrado-
res são: Projeto de Vida, Eletivas e Estudo 
Orientado. A matriz curricular de oferta de 
Formação Técnica e Profissional, por sua 
vez, apresenta em seus componentes in-
tegradores, além desses citados acima, as 
seguintes unidades curriculares: Práticas e 
Vivências em Protagonismo e Práticas Ex-
perimentais.

5.5.1. Projeto de Vida

O Projeto de Vida figura entre as 10 com-
petências gerais da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), com a intenção de pos-
sibilitar aos estudantes a: 

“Valorizar a diversidade de saberes e 
vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe 
possibilitem entender as relações pró-
prias do mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas ao exercício da ci-

dadania e ao seu projeto de vida, com 
liberdade, autonomia, consciência crí-
tica e responsabilidade.”

Nesse sentido, o Projeto de Vida é, para o 
estudante, o caminho traçado entre “quem 
ele é” e “quem ele quer ser”, partindo da 
apropriação da história de sua vida pessoal 
para projetar trajetórias sobre os próprios 
desejos, por meio do exercício contínuo de 
autoconhecimento, de reflexão sobre sua 
própria atuação no mundo, no mundo do 
trabalho, na família e na comunidade, cons-
truindo novas perspectivas das dimensões 
pessoal, cidadã e profissional. 

O currículo do Espírito Santo, portanto, 
inclui o Projeto de Vida como uma unidade 
curricular integrante dos Itinerários For-
mativos voltada para o desenvolvimento 
e acompanhamento dos estudantes, com 
a finalidade de alcançar os objetivos pro-
postos, permitindo, desse modo, que o 
educando tenha um momento específico 
dentro de seu percurso formativo para de-
finir metas, descobrir potencialidades e 
criar estratégias a serem trabalhadas du-
rante todo o seu percurso no ensino mé-
dio, conforme dispõe a arquitetura curri-
cular do Novo Ensino Médio. 
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Os objetivos das aulas de Projeto de Vida são:

• Oferecer subsídios para que os estudan-
tes iniciem um processo gradual, lógico e 
reflexivo por meio de temáticas fundamen-
tais, que se relacionam e se complementam 
entre si, auxiliando na construção de sua 
identidade (o ponto de partida) e seu posi-
cionamento diante das distintas dimensões 
e circunstâncias da vida;

• Desenvolver habilidades e competências 
para o século XXI previstas nos Quatro Pi-
lares da Educação: 1) aprender a conhecer, 
2) aprender a fazer, 3) aprender a conviver 
e 4) aprender a ser;

• Construir e apropriar-se de conhecimen-
tos e valores que permitam uma tomada 
de decisão;

• Desenvolver a responsabilidade por suas 
escolhas e compreender que as escolhas 
realizadas influenciam no futuro;

• Perceber a importância da escolaridade 
para realização de planos futuros;

• Vislumbrar diferentes cenários e possi-
bilidades para sua formação acadêmica e 
profissional;

• Aprender a projetar e traçar caminhos 
entre o hoje e o amanhã;

• Pensar soluções que acarretem benefí-
cios para a sua comunidade;

• Desenvolver o protagonismo.

5.5.2. Eletivas

As Eletivas são unidades curriculares 
que têm como objetivo possibilitar a am-
pliação, o aprofundamento e o enrique-
cimento do repertório de conhecimentos 
dos estudantes, a partir de conteúdos e 
temas relacionados à Base Nacional Co-
mum Curricular – BNCC, expandindo, des-
sa forma, sua capacidade de ler o mundo 
de maneira crítica e propositiva e, mais 
ainda, de sua própria atuação como estu-

dante, como protagonista e como agente 
de transformação da sociedade.

Assim, as eletivas ocupam um lugar 
central no que tange à diversificação das 
experiências escolares, oferecendo um 
espaço privilegiado para a experimenta-
ção, a interdisciplinaridade e o aprofun-
damento dos estudos. Por meio delas é 
possível propiciar o desenvolvimento das 
diferentes linguagens (plástica, verbal, 
matemática, gráfica e corporal), além de 
proporcionar a expressão e comunicação 
de ideias e a interpretação e a fruição de 
produções culturais.

Com o propósito de subsidiar o traba-
lho do professor, a Secretaria de Estado da 
Educação selecionou algumas eletivas por 
meio de curadoria, elaboradas pelos pró-
prios professores da rede estadual, para 
produção de um catálogo de oferta des-
sas unidades curriculares. Os professores 
podem, então, escolher a eletiva a partir 
dessa listagem, ou criar novas propostas. A 
oferta das Eletivas é trimestral e o estudan-
te poderá cursar 3 (três) delas, anualmente, 
complementando seu percurso formativo, 
a fim de alcançar os seguintes objetivos:

• Enriquecer as vivências culturais, artísti-
cas, científicas, esportivas, estéticas, lin-
guísticas, entre outras;

• Estimular o desejo de aprender por meio 
da diversidade de temas; 

• Ampliar conhecimentos e desenvolver 
habilidades das diversas áreas de interes-
se dos estudantes ou de relevância para a 
realidade local;

• Acolher a diversidade e a singularidade;

• Incentivar a convivência e a troca de ex-
periências.

5.5.3. Estudo Orientado

O Estudo Orientado (EO) propõe a aqui-
sição e o desenvolvimento de técnicas e de 

rotinas de estudo que possibilitem a orga-
nização do processo de aprendizagem dos 
estudantes, visando a assegurar-lhes o di-
reito à educação de qualidade com foco no 
protagonismo juvenil e na equidade. Traz a 
prerrogativa de “ensinar o estudante a es-
tudar”, proporcionando-lhe apoio e orien-
tação em seus estudos diários por meio de 
técnicas que o auxiliarão em seu processo 
de aprendizagem. A partir de uma rotina 
eficiente de estudo, entende-se que é pos-
sível melhorar consideravelmente seu de-
sempenho escolar. 

As aulas de Estudo Orientado têm como 
foco modificar a percepção dos estudantes 
sobre o ato de estudar que, a princípio, é 
organizado pela escola e, posteriormente, 
torná-lo um exercício de protagonismo dos 
próprios educandos. Assim, eles passam a 
caminhar autonomamente em seu percur-
so de formação, desenvolvendo hábitos de 
estudo na escola e fora dela.

É importante compreender que, quando 
o estudante percebe a existência de signifi-
cado em sua relação com o saber, o ato de 
estudar passa a ter novo sentido para seu 
projeto de vida e as aulas de Estudo Orien-
tado passam a ter um papel importante em 
sua vida estudantil. Sendo assim, as aulas 
de EO seguem os seguintes objetivos: 

• Reconhecer a importância do desenvolvi-
mento de hábitos e de rotinas de estudo;

• Reconhecer os elementos essenciais para 
o ato de estudar;

• Compreender a diferença entre intensida-
de e qualidade de estudo;

• Desenvolver a capacidade de se organizar 
para estudar;

• Compreender e aplicar técnicas de estudo 
na rotina diária;

• Consolidar hábitos e rotinas de estudo.

5.5.4. Práticas Experimentais

As Práticas Experimentais são unidades 
curriculares dos componentes integrado-
res exclusivos da Formação Técnica e Pro-
fissional e têm o objetivo de contribuir para 
o desenvolvimento de conceitos científi-
cos, permitindo que os estudantes apren-
dam como abordar objetivamente fenô-
menos e como desenvolver soluções para 
problemas complexos, de modo interdisci-
plinar, proporcionando aos estudantes vi-
vências e experimentos que ampliam, entre 
outras habilidades, a percepção, o raciocí-
nio e a compreensão dos conteúdos. Cada 
unidade de ensino, das que ofertam Ensino 
Médio Integrado, podem definir quais com-
ponentes da BNCC ofertarão práticas ex-
perimentais, a partir das competências que 
dialoguem com o eixo tecnológico relacio-
nado ao curso técnico ofertado, conside-
rando questões pedagógicas e a estrutura 
física da escola.

5.5.5. Práticas e Vivência em 
Protagonismo

As Práticas e Vivências em Protagonis-
mo, que serão ofertadas somente no Ensi-
no Médio Integrado com carga horária to-
tal de 4.300h, envolvem ações concretas 
e intencionais empreendidas por toda a 
equipe da escola, considerando a presen-
ça dos estudantes no espaço escolar e no 
seu entorno social. Nesses momentos, os 
discentes podem organizar clubes juvenis, 
que são clubes temáticos, criados e geren-
ciados pelos jovens, por exemplo. Surgem 
do engajamento direto dos estudantes, 
instigados e apoiados pelos professores e 
direção escolar, com o objetivo de desen-
volver valores e competências pessoais e 
sociais, bem como a ampliação do repertó-
rio de conhecimento e valores necessários 
ao processo de formação do ser autônomo, 
solidário e competente.
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5.6. - Aprofundamento das Áreas 
do Conhecimento

O aprofundamento é parte integrante do 
Itinerário Formativo, para além dos com-
ponentes integradores, e pode ser organi-
zado por diferentes arranjos, reunidos em 
uma ou mais áreas de conhecimento de 
modo que todos estejam articulados com 
os eixos estruturantes. O aprofundamento, 
composto por unidades curriculares pré-
-definidas, permite que o estudante possa 
fazer escolhas de acordo com seus interes-
ses de formação. 

A organização dos Aprofundamentos 
permite que uma escola centralize suas 
ações para determinadas áreas, de acordo 
com os eixos tecnológicos, otimizando re-
cursos e aproveitando tecnologias comuns 
(laboratórios e materiais), bem como o 
quadro de professores e técnicos adminis-
trativos.

A apresentação dos Aprofundamentos 
conta com um planejamento geral, no qual 
estão estruturados os três módulos, que 
compõem o percurso de cada ano, e as di-
versas unidades curriculares que compõem 
cada módulo. Para cada unidade curricular 
é apresentado um detalhamento que con-
tará com as principais informações para o 
seu desenvolvimento. As unidades curricu-
lares terão duração anual e obedecerão aos 
critérios de avaliação trimestral. O detalha-
mento das unidades curriculares traz a de-
finição da área de conhecimento, dos eixos 
estruturantes, das habilidades relacionadas 
aos Itinerários Formativos associadas aos 
eixos, do tema, dos objetos de conheci-
mento, do tipo de unidades curriculares, da 
carga horária, do perfil docente, das possi-
bilidades metodológicas e da avaliação.

Ao fim de cada aprofundamento, preten-

de-se que os estudantes sejam capazes de 
alcançar sua formação humana para além 
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5.6.5.4. Área de Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias e a Área 
de Linguagens e suas Tecnologias

Tema: O ESPORTE, A CIÊNCIA E SUAS 
LINGUAGENS

Esse aprofundamento traz como pro-
posta a aprendizagem de conhecimentos 
relacionados à fisiologia humana e à práti-
ca desportiva. A organização das unidades 
curriculares em torno desse tema permite 
ao estudante compreender a relação entre 
a prática esportiva e a qualidade de vida, 
considerando os valores éticos e morais, 
além de desenvolver habilidades como a so-
cialização, a cooperação, a solidariedade, a 
disciplina, e tantos outros, essenciais para a 
formação integral do estudante.

5.6.5.5. Área de Ciência da Natureza 
e suas Tecnologias, Área de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas, Área 
de Matemática e suas Tecnologias 
e a Área de Linguagens e suas 
Tecnologias

Tema: ASPIRAÇÕES DOCENTES

Esse aprofundamento pretende promo-
ver a formação das competências e habi-
lidades pedagógicas aos estudantes do 
Ensino Médio aspirantes à atuação da do-
cência por meio do aprofundamento teórico 
e prático de saberes essenciais à formação 
docente, com foco na melhoria da qualida-
de da educação e no desenvolvimento do 
compromisso com princípios da educação 
democrática e com a transformação social. 
Aborda também a mediação entre os Estu-
dos de Formação Geral, de Aprofundamen-
to e Diversificação de Estudos na formação 
discente, bem como a atratividade da car-
reira docente, a partir de vivências pedagó-
gicas nas quatro áreas do conhecimento, de 
forma que possam identificar os interesses 
e aptidões para seguir tanto na Pedagogia 
como em uma das áreas de conhecimento.

5.6.6. Aprofundamento em 
Formação Profissional e Técnica

O Itinerário Formativo de Educação Pro-
fissional e Técnica visa ao desenvolvimen-
to de programas educacionais inovadores 
e atualizados que promovam efetivamente 
a qualificação profissional dos estudantes 
para o mundo do trabalho, objetivando sua 
habilitação profissional tanto para o desen-

volvimento de vida e carreira, quanto para 
adaptar-se às novas condições ocupacio-
nais e às exigências do mundo do trabalho 
contemporâneo e suas contínuas transfor-
mações, em condições de competitividade, 
produtividade e inovação, considerando o 
contexto local e as possibilidades de oferta 
pelos sistemas de ensino.

Esse itinerário é composto por unida-
des que podemos agrupar em três módu-
los: Componentes Integradores, Formação 
para o Mundo do Trabalho e  Aprofunda-
mento. Os componentes integradores co-
muns a todos os estudantes que formam a 

arquitetura das escolas que ofertam Edu-
cação Profissional e Técnica já foram men-
cionados neste documento. A Formação 
para o Mundo do Trabalho, por sua vez, é 
composta por unidades comuns a todas as 
escolas que ofertam este IF, independente 
do curso ofertado, sendo eles: Cultura Digi-
tal; Higiene, Saúde e Segurança e Projetos 
Empreendedores. O Aprofundamento, por 
sua vez, está relacionado a conhecimentos 
da formação técnica específica, de acor-
do com o eixo tecnológico, com a atuação 
profissional e as regulamentações do exer-
cício da profissão.

5.7. - Escrita Curricular

O Novo Ensino Médio prevê a Base Na-
cional Comum Curricular como base para a 
(re)elaboração dos documentos curricula-
res, para a implementação deste programa. 
A BNCC é um documento normativo que 
define o conjunto progressivo de aprendiza-
gens essenciais que todo aluno deve desen-
volver ao longo da Educação Básica. O tra-
balho de (re)elaboração do novo currículo 
do Estado do Espírito Santo garante a escri-
ta da Formação Geral Básica e dos Itinerá-
rios Formativos, de modo que seja assegu-
rado o desenvolvimento de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores capazes de 
formar as novas gerações, considerando a 
formação integral do discente, voltada para 
a construção de seu projeto de vida e para 
sua formação nos aspectos físicos, cogniti-
vos e socioemocionais, com base na BNCC.

5.7.1. Composição da equipe 
ProBNCC

A produção das versões preliminar e final, 
após contribuições de especialistas e da so-
ciedade civil, do currículo capixaba foi rea-
lizada por:

• 01 Coordenador Estadual ProBNCC;

• 02 Coordenadores de Etapa – Ensino 
Médio;

• 04 Coordenadores de Área - Ensino 
Médio;

• 01 Articulador Entre Áreas;

• 01 Articulador para Itinerários Formativos 
Propedêuticos;

• 01 Articulador para Itinerários Formativos 
de Formação Técnica e Profissional;

• 18 Redatores Formadores  por componente 
curricular - Áreas do Conhecimento;

• 02  Redatores  (Colaboradores)  Formadores 
por componente curricular - Formação 
Técnica e Profissional;

5.7.2. Estudos e reflexões

A partir de documentos de referência:

• Base Nacional Comum Curricular do Ensi-
no Fundamental e do Ensino Médio; 

• Currículo Básico Escola Estadual – Ensino 
Médio 2009; 
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5.7. - Escrita Curricular

O Novo Ensino Médio prevê a Base Na-
cional Comum Curricular como base para a 
(re)elaboração dos documentos curricula-
res, para a implementação deste programa. 
A BNCC é um documento normativo que 
define o conjunto progressivo de aprendiza-
gens essenciais que todo aluno deve desen-
volver ao longo da Educação Básica. O tra-
balho de (re)elaboração do novo currículo 
do Estado do Espírito Santo garante a escri-
ta da Formação Geral Básica e dos Itinerá-
rios Formativos, de modo que seja assegu-
rado o desenvolvimento de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores capazes de 
formar as novas gerações, considerando a 
formação integral do discente, voltada para 
a construção de seu projeto de vida e para 
sua formação nos aspectos físicos, cogniti-
vos e socioemocionais, com base na BNCC.

5.7.1. Composição da equipe 
ProBNCC

A produção das versões preliminar e final, 
após contribuições de especialistas e da so-
ciedade civil, do currículo capixaba foi rea-
lizada por:

• 01 Coordenador Estadual ProBNCC;

• 02 Coordenadores de Etapa – Ensino 
Médio;

• 04 Coordenadores de Área - Ensino 
Médio;

• 01 Articulador Entre Áreas;

• 01 Articulador para Itinerários Formativos 
Propedêuticos;

• 01 Articulador para Itinerários Formativos 
de Formação Técnica e Profissional;

• 18 Redatores Formadores  por componente 
curricular - Áreas do Conhecimento;

• 02  Redatores  (Colaboradores)  Formadores 
por componente curricular - Formação 
Técnica e Profissional;

5.7.2. Estudos e reflexões

A partir de documentos de referência:

• Base Nacional Comum Curricular do Ensi-
no Fundamental e do Ensino Médio; 

• Currículo Básico Escola Estadual – Ensino 
Médio 2009; 22 23
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5.6.5.4. Área de Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias e a Área 
de Linguagens e suas Tecnologias

Tema: O ESPORTE, A CIÊNCIA E SUAS 
LINGUAGENS

Esse aprofundamento traz como pro-
posta a aprendizagem de conhecimentos 
relacionados à fisiologia humana e à práti-
ca desportiva. A organização das unidades 
curriculares em torno desse tema permite 
ao estudante compreender a relação entre 
a prática esportiva e a qualidade de vida, 
considerando os valores éticos e morais, 
além de desenvolver habilidades como a so-
cialização, a cooperação, a solidariedade, a 
disciplina, e tantos outros, essenciais para a 
formação integral do estudante.

5.6.5.5. Área de Ciência da Natureza 
e suas Tecnologias, Área de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas, Área 
de Matemática e suas Tecnologias 
e a Área de Linguagens e suas 
Tecnologias

Tema: ASPIRAÇÕES DOCENTES

Esse aprofundamento pretende promo-
ver a formação das competências e habi-
lidades pedagógicas aos estudantes do 
Ensino Médio aspirantes à atuação da do-
cência por meio do aprofundamento teórico 
e prático de saberes essenciais à formação 
docente, com foco na melhoria da qualida-
de da educação e no desenvolvimento do 
compromisso com princípios da educação 
democrática e com a transformação social. 
Aborda também a mediação entre os Estu-
dos de Formação Geral, de Aprofundamen-
to e Diversificação de Estudos na formação 
discente, bem como a atratividade da car-
reira docente, a partir de vivências pedagó-
gicas nas quatro áreas do conhecimento, de 
forma que possam identificar os interesses 
e aptidões para seguir tanto na Pedagogia 
como em uma das áreas de conhecimento.

5.6.6. Aprofundamento em 
Formação Profissional e Técnica

O Itinerário Formativo de Educação Pro-
fissional e Técnica visa ao desenvolvimen-
to de programas educacionais inovadores 
e atualizados que promovam efetivamente 
a qualificação profissional dos estudantes 
para o mundo do trabalho, objetivando sua 
habilitação profissional tanto para o desen-

volvimento de vida e carreira, quanto para 
adaptar-se às novas condições ocupacio-
nais e às exigências do mundo do trabalho 
contemporâneo e suas contínuas transfor-
mações, em condições de competitividade, 
produtividade e inovação, considerando o 
contexto local e as possibilidades de oferta 
pelos sistemas de ensino.

Esse itinerário é composto por unida-
des que podemos agrupar em três módu-
los: Componentes Integradores, Formação 
para o Mundo do Trabalho e  Aprofunda-
mento. Os componentes integradores co-
muns a todos os estudantes que formam a 

arquitetura das escolas que ofertam Edu-
cação Profissional e Técnica já foram men-
cionados neste documento. A Formação 
para o Mundo do Trabalho, por sua vez, é 
composta por unidades comuns a todas as 
escolas que ofertam este IF, independente 
do curso ofertado, sendo eles: Cultura Digi-
tal; Higiene, Saúde e Segurança e Projetos 
Empreendedores. O Aprofundamento, por 
sua vez, está relacionado a conhecimentos 
da formação técnica específica, de acor-
do com o eixo tecnológico, com a atuação 
profissional e as regulamentações do exer-
cício da profissão.

5.7. - Escrita Curricular

O Novo Ensino Médio prevê a Base Na-
cional Comum Curricular como base para a 
(re)elaboração dos documentos curricula-
res, para a implementação deste programa. 
A BNCC é um documento normativo que 
define o conjunto progressivo de aprendiza-
gens essenciais que todo aluno deve desen-
volver ao longo da Educação Básica. O tra-
balho de (re)elaboração do novo currículo 
do Estado do Espírito Santo garante a escri-
ta da Formação Geral Básica e dos Itinerá-
rios Formativos, de modo que seja assegu-
rado o desenvolvimento de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores capazes de 
formar as novas gerações, considerando a 
formação integral do discente, voltada para 
a construção de seu projeto de vida e para 
sua formação nos aspectos físicos, cogniti-
vos e socioemocionais, com base na BNCC.

5.7.1. Composição da equipe 
ProBNCC

A produção das versões preliminar e final, 
após contribuições de especialistas e da so-
ciedade civil, do currículo capixaba foi rea-
lizada por:

• 01 Coordenador Estadual ProBNCC;

• 02 Coordenadores de Etapa – Ensino 
Médio;

• 04 Coordenadores de Área - Ensino 
Médio;

• 01 Articulador Entre Áreas;

• 01 Articulador para Itinerários Formativos 
Propedêuticos;

• 01 Articulador para Itinerários Formativos 
de Formação Técnica e Profissional;

• 18 Redatores Formadores  por componente 
curricular - Áreas do Conhecimento;

• 02  Redatores  (Colaboradores)  Formadores 
por componente curricular - Formação 
Técnica e Profissional;

5.7.2. Estudos e reflexões

A partir de documentos de referência:

• Base Nacional Comum Curricular do Ensi-
no Fundamental e do Ensino Médio; 

• Currículo Básico Escola Estadual – Ensino 
Médio 2009; 
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5.6.5.4. Área de Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias e a Área 
de Linguagens e suas Tecnologias

Tema: O ESPORTE, A CIÊNCIA E SUAS 
LINGUAGENS

Esse aprofundamento traz como pro-
posta a aprendizagem de conhecimentos 
relacionados à fisiologia humana e à práti-
ca desportiva. A organização das unidades 
curriculares em torno desse tema permite 
ao estudante compreender a relação entre 
a prática esportiva e a qualidade de vida, 
considerando os valores éticos e morais, 
além de desenvolver habilidades como a so-
cialização, a cooperação, a solidariedade, a 
disciplina, e tantos outros, essenciais para a 
formação integral do estudante.
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Humanas e Sociais Aplicadas, Área 
de Matemática e suas Tecnologias 
e a Área de Linguagens e suas 
Tecnologias

Tema: ASPIRAÇÕES DOCENTES

Esse aprofundamento pretende promo-
ver a formação das competências e habi-
lidades pedagógicas aos estudantes do 
Ensino Médio aspirantes à atuação da do-
cência por meio do aprofundamento teórico 
e prático de saberes essenciais à formação 
docente, com foco na melhoria da qualida-
de da educação e no desenvolvimento do 
compromisso com princípios da educação 
democrática e com a transformação social. 
Aborda também a mediação entre os Estu-
dos de Formação Geral, de Aprofundamen-
to e Diversificação de Estudos na formação 
discente, bem como a atratividade da car-
reira docente, a partir de vivências pedagó-
gicas nas quatro áreas do conhecimento, de 
forma que possam identificar os interesses 
e aptidões para seguir tanto na Pedagogia 
como em uma das áreas de conhecimento.

5.6.6. Aprofundamento em 
Formação Profissional e Técnica

O Itinerário Formativo de Educação Pro-
fissional e Técnica visa ao desenvolvimen-
to de programas educacionais inovadores 
e atualizados que promovam efetivamente 
a qualificação profissional dos estudantes 
para o mundo do trabalho, objetivando sua 
habilitação profissional tanto para o desen-

volvimento de vida e carreira, quanto para 
adaptar-se às novas condições ocupacio-
nais e às exigências do mundo do trabalho 
contemporâneo e suas contínuas transfor-
mações, em condições de competitividade, 
produtividade e inovação, considerando o 
contexto local e as possibilidades de oferta 
pelos sistemas de ensino.

Esse itinerário é composto por unida-
des que podemos agrupar em três módu-
los: Componentes Integradores, Formação 
para o Mundo do Trabalho e  Aprofunda-
mento. Os componentes integradores co-
muns a todos os estudantes que formam a 

arquitetura das escolas que ofertam Edu-
cação Profissional e Técnica já foram men-
cionados neste documento. A Formação 
para o Mundo do Trabalho, por sua vez, é 
composta por unidades comuns a todas as 
escolas que ofertam este IF, independente 
do curso ofertado, sendo eles: Cultura Digi-
tal; Higiene, Saúde e Segurança e Projetos 
Empreendedores. O Aprofundamento, por 
sua vez, está relacionado a conhecimentos 
da formação técnica específica, de acor-
do com o eixo tecnológico, com a atuação 
profissional e as regulamentações do exer-
cício da profissão.

5.7. - Escrita Curricular

O Novo Ensino Médio prevê a Base Na-
cional Comum Curricular como base para a 
(re)elaboração dos documentos curricula-
res, para a implementação deste programa. 
A BNCC é um documento normativo que 
define o conjunto progressivo de aprendiza-
gens essenciais que todo aluno deve desen-
volver ao longo da Educação Básica. O tra-
balho de (re)elaboração do novo currículo 
do Estado do Espírito Santo garante a escri-
ta da Formação Geral Básica e dos Itinerá-
rios Formativos, de modo que seja assegu-
rado o desenvolvimento de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores capazes de 
formar as novas gerações, considerando a 
formação integral do discente, voltada para 
a construção de seu projeto de vida e para 
sua formação nos aspectos físicos, cogniti-
vos e socioemocionais, com base na BNCC.

5.7.1. Composição da equipe 
ProBNCC

A produção das versões preliminar e final, 
após contribuições de especialistas e da so-
ciedade civil, do currículo capixaba foi rea-
lizada por:

• 01 Coordenador Estadual ProBNCC;

• 02 Coordenadores de Etapa – Ensino 
Médio;

• 04 Coordenadores de Área - Ensino 
Médio;

• 01 Articulador Entre Áreas;

• 01 Articulador para Itinerários Formativos 
Propedêuticos;

• 01 Articulador para Itinerários Formativos 
de Formação Técnica e Profissional;

• 18 Redatores Formadores  por componente 
curricular - Áreas do Conhecimento;

• 02  Redatores  (Colaboradores)  Formadores 
por componente curricular - Formação 
Técnica e Profissional;

5.7.2. Estudos e reflexões

A partir de documentos de referência:

• Base Nacional Comum Curricular do Ensi-
no Fundamental e do Ensino Médio; 

• Currículo Básico Escola Estadual – Ensino 
Médio 2009; 
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• Lei Nº 13.415/2017; 

• Guia de Implementação do Novo Ensino 
Médio; 

• Resolução Nº 3, de 21 de novembro de 
2018.

• Programa de Apoio à Implementação da 
BNCC – ProBNCC – Documento Orientador 
2019. 

Seguindo os seguintes objetivos:

• Relacionar as competências e habilidades do 
Ensino Fundamental com as contempladas 
na BNCC do Ensino Médio;

• Analisar o Currículo Básico Escola Estadual 
(Ensino médio) e verificar o alinhamento 
com a BNCC do Ensino Médio;

• Definir que cidadão o Estado, por meio do 
Currículo, deseja formar;

• Compreender o direito à educação e a 
aprendizagem de todos os estudantes;

• Conhecer e discutir sobre as Teorias do 
Currículo;

• Socializar as potencialidades / experiências 
da rede estadual, bem como a experiência 
do MEPES – Movimento de Educação 
Promocional do ES;

• Definir as evidências de cada componente 
curricular a partir das competências gerais 
de cada área de conhecimento;

• Relacionar competências, habilidades e 
objetos de conhecimento por componente 
curricular;

• Relacionar de “forma lógica” e 
“sequencial” as habilidades já definidas na 
BNCC, considerando os “pré-requisitos” e 
verificar a necessidade de inserção de novas 
habilidades.

5.7.3. Reuniões, Encontros e 
Seminários

Reuniões periódicas de planejamento/
alinhamento e formação com todos os ato-
res envolvidos no processo:

• Coordenadores, articuladores e redatores 
ProBNCC;

• Coordenadores de Área e Articuladores;

• Coordenadores entre Áreas e redatores for-
madores;

• GT Ensino Médio;

• Conselho Estadual de Educação, Subse-
cretarias SEEB e SEPLA e Gerências GEM e 
GEMPRO e Coordenação Etapa Ensino Mé-
dio.

 Reuniões de alinhamento e mobilização 
com as Superintendências Regionais de 
Educação SRE (Superintendentes, Super-
visores de Atividades Pedagógicas, Super-
visores de Atividades Administrativas e Su-
pervisores Escolares); e Unidades de ensino.

Realização de Seminários com a partici-
pação de:

• redatores formadores, coordenadores e 
articuladores ProBNCC e representantes de 
Gerências SEDU e escolas para socialização 
das potencialidades e experiências de Currí-
culo do território capixaba e discussão das 
Teorias do Currículo existentes;

• profissionais da rede pública estadual (dire-
tores, pedagogos e professores); estudantes 
e sociedade civil organizada;

• redatores formadores para análise da de-
volutiva dos encontros participativos com re-
presentantes de escolas por área de conheci-
mento e da consulta pública;

 • representantes da UNDIME, do CEE, da Co-
missão de Educação da ALES, do IFES, da 
UFES, do SINEPE/ES, do SINDIUPES e das 
SRE.

Encontros participativos nas SRE com 1 
representante de área por escola no mês de 
outubro.

5.7.4. Consulta Pública e Leitura 
Crítica

A Secretaria da Educação disponibilizou 
os documentos curriculares construídos 
pela equipe para contribuições da socieda-
de e de especialistas, por meio de consulta 
pública e leituras críticas da nova proposta 
do currículo do Ensino Médio, possibilitan-
do a construção coletiva, a partir da aber-
tura de espaço para inserção de conside-
rações e sugestões nas várias proposições 
apresentadas durante sua construção, vi-
sando ao seu aperfeiçoamento.

Para incentivar a atuação da rede esta-
dual e sociedade civil nas consultas públi-
cas, ações de mobilização foram realizadas 
para garantir a participação dos públicos 
interessados nas consultas. A parte da For-
mação Geral Básica (FGB), esteve aberta 
para contribuições no período de 21 de ou-
tubro a 11 de novembro de 2019, tendo a 
participação de 8.715 pessoas e 4.675 con-
tribuições. Já a Consulta Pública da versão 
preliminar dos Itinerários Formativos, que 

foi realizada de 23 de novembro a 10 de de-
zembro de 2019, recebeu 781 participações.

A leitura crítica, por sua vez, foi realizada 
em parceria com o Instituto Reúna, que ob-
teve olhares de especialistas sobre o docu-
mento, aprimorando ainda mais a escrita.

5.7.5. Validação da Versão pelo Secretá-
rio de Educação do Espírito Santo

O processo de construção da nova pro-
posta curricular é finalizado após a realiza-
ção de encontros participativos e formati-
vos por área de conhecimento e formação 
técnica e profissional, da escrita do docu-
mento, da realização de consultas públicas 
das versões preliminares do documento 
curricular, da leitura crítica, assegurando 
as contribuições para o aperfeiçoamento 
do Currículo, da elaboração da versão fi-
nal apresentada e validada pelo Secretário 
de Educação, Vitor de Angelo. Em parale-
lo, no decorrer do processo, foram realiza-
das articulações com o Conselho Estadual 
de Educação - CEE-ES, para validação das 
propostas apresentadas.
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Eletividade06.
A flexibilização do currículo capixaba 

para o Ensino Médio se dá pela possi-
bilidade de criação de arranjos de uni-
dades curriculares nas escolas, a partir 
da construção da Proposta Pedagógi-
ca (PP), podendo o estudante escolher 
seu percurso formativo de acordo com 
as unidades curriculares ofertadas pelas 

escolas e com seus interesses. A oferta está 
estruturada em regime seriado anual, 
sendo oferecidos componentes curricu-
lares obrigatórios e outras unidades de 
escolha dos estudantes, a considerar as 
eletivas (com oferta trimestral) e o apro-
fundamento, compostos por unidades 
curriculares obrigatórias.

Fluxo de comunicação 
e mobilização07.

É preciso informar, esclarecer, partici-
par, engajar e mobilizar, com transparên-
cia e empatia, todos os atores que serão 
impactados pela nova proposta do En-
sino Médio. Para tanto, a Secretaria de 
Educação do Estado do Espírito Santo 
constrói um plano de comunicação, para 
o alcance e engajamento dos públicos, 

mantendo-os conectados e integrados 
ao Novo Ensino Médio. A Assessoria de 
Comunicação da Secretaria, em parceria 
com a Gerência Ensino Médio, estabelece 
o cronograma de ações de comunicação 
e mobilização, no qual cada ação deverá 
seguir as diretrizes propostas no planeja-
mento comunicacional:
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Ciclos de implementação 
do Espírito Santo08.

A implementação se iniciou em 2019 
com a implantação das escolas-piloto.  As-
sim, foi possível experienciar o novo forma-
to de oferta, acompanhar, refletir e ajustar 
as ações nas diversas dimensões que com-
põem o processo de implantação do novo 
ensino médio e do respectivo currículo, co-
nhecendo suas fragilidades e realizando as 
adaptações necessárias nas escolas. Para 
tanto, foram selecionadas 17 escolas da 
rede para experimentação de organização 
curricular, com a ampliação da carga horá-

ria de 916h para 1.000h anuais e a oferta de 
novos componentes curriculares: Projeto 
de Vida e Eletivas.

Com a finalidade de subsidiar a proposta 
de planejamento e de implementação do 
Novo Ensino Médio no Estado do Espíri-
to Santo, conforme Lei nº 13.415, de 16 de 
fevereiro de 2017, apresentamos as ações 
a serem realizadas para a execução des-
te projeto, segmentadas por ciclos,
conforme escritos a seguir:

CICLO 1 - 2019
O 1º Ciclo deste documento tem como ob-
jetivo o início da implementação do Novo 
Ensino Médio, com foco na construção 
deste plano de ações, na (re)elaboração 
do currículo do Ensino Médio e na amplia-
ção da carga horária e oferta de Eletivas e 
Projeto de Vida em escolas-piloto selecio-
nadas previamente pelo estado.

CICLO 2 - 2020
O 2º Ciclo, elencando ações a serem rea-
lizadas no ano de 2020, tem foco na con-
clusão do processo de (re)elaboração do 
documento curricular do Ensino Médio, na 
(re)elaboração do Plano de Implementa-
ção, na criação de diagnósticos para cons-
trução e oferta de Itinerários Formativos 
e nas Formações sobre currículo e Novo 
Ensino Médio.

CICLO 3 - 2021
O 3º Ciclo deste documento refere-se às 
ações a serem realizadas no ano de 2021, 

com foco na criação de diretrizes para 
oferta dos Itinerários Formativos, a avalia-
ção do currículo e na Formação Continu-
ada de professores sobre currículo e novo 
ensino médio.

CICLO 4 - 2022
O 4º Ciclo tem como objetivo principal a 
implementação do documento curricular, 
para todas as turmas de 1ª série da rede, 
na formação de professores no currículo 
dos itinerários de aprofundamento, no mo-
nitoramento e avaliação da implementa-
ção no ano de 2021 e no acompanhamen-
to da implementação neste ano corrente. 

CICLO 5- 2023
O 5º Ciclo tem como principal objetivo a 
implementação dos itinerários formativos 
de aprofundamento, no monitoramento 
e avaliação da implementação no ano de 
2022 e no acompanhamento da imple-
mentação neste ano corrente. 

CICLO 6 - 2024
O 6º Ciclo tem como principal objetivo o 
monitoramento e avaliação da implemen-
tação do novo ensino médio capixaba.

A seguir listamos o detalhamento das 
ações desenvolvidas em cada ciclo/ano de 
implementação, quanto à/ao:

• Governança;
• Comunicação;
• Recursos humanos;
• Diagnóstico da rede;
• Diretrizes curriculares;
• Monitoramento;
• Formação;
• Regulamentação;
• Arquitetura e definição de oferta.

8.1.1. Quanto à Governança

A governança responsável pela imple-
mentação do Novo Ensino Médio, esta-
belecida em portaria, tem como objetivo 
coordenar, executar e avaliar todos os pro-
cessos necessários para a implantação do 
programa, obedecendo as metas e prazos 
estabelecidos nos planos de ações, atuan-
do em regime de colaboração e de acordo 
com o cronograma do MEC.

8.1.1.1. CICLO 1 - 2019

• AÇÃO 1 - Instituir GT intersetorial , con-
forme determinado e instruído pela Por-
taria Nº 176 –S, de 8 de fevereiro de 2019, 
para discussões sobre o Novo Ensino Mé-
dio, com participação de gerências e asses-
sorias da SEEB e da SEPLA e supervisores 
de atividades pedagógicas das Regionais 
de Educação (SRE) de Carapina, Cariacica 
e Vila Velha para coordenar a ação de im-
plantação de escolas-piloto;

• AÇÃO 2 - Elaborar o Plano de Implemen-
tação (PLI) do Novo Ensino Médio;

• AÇÃO 3 - Realizar reuniões com o Conse-
lho Estadual de Educação para alinhamen-
to de ações sobre o Novo Ensino Médio e o 
Currículo;

• AÇÃO 4 - Realizar reuniões com o UN-
DIME, CEE/ES, SINEPE, SINPRO e demais 
instituições envolvidas no processo, para 
alinhamento de ações sobre o Novo Ensino 

Médio e o Currículo;

• AÇÃO 5 - Mapear e selecionar escolas 
para implementação do Novo Ensino Mé-
dio em 2020;

• AÇÃO 6 - Instituir e organizar a implanta-
ção de escolas-piloto do Novo Ensino Mé-
dio na Rede Pública Estadual do Espírito 
Santo.

8.1.1.2. CICLO 2 - 2020

• AÇÃO 1 - Instituir Comitê Gestor com 
atores que estejam diretamente envolvidos 
no processo de implementação, para coor-
denar e acompanhar as ações dos planos 
de trabalho;

• AÇÃO 2 - Reunir e apresentar o PLI aos 
membros do Comitê;

• AÇÃO 3 - Criar plano de trabalho de 
ações previstas para 2020, com envolvi-
mento dos atores do comitê, mapeando as 
funções e responsabilidades de cada mem-
bro envolvido;

• AÇÃO 4 - Estabelecer metas e prazos 
para as atividades que envolvam os técni-
cos da Sedu Central, técnicos das Regio-
nais e equipe de currículo envolvidos na 
implementação;

• AÇÃO 5 - Criar plano de articulação 
com Sistemas de Ensino Estaduais, SINE-
PE, rede privada, CEE, Undime, Sindicato, 
Universidade etc.;

8.1. - Detalhamento das ações desenvolvidas
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• AÇÃO 6 - Realizar reunião com os di-
retores das escolas para definição do agru-
pamento de escolas e da oferta de itinerá-
rios formativos em 2021.

8.1.1.3. CICLO 3 - 2021

• AÇÃO 1 - Criar relatório de monitoramen-
to e analisar ações do Ciclo 02;

• AÇÃO 2 - Criar plano de trabalho de ações 
previstas para 2021, com envolvimento dos 
atores do comitê, mapeando as funções e 
responsabilidades de cada membro envol-
vido;

• AÇÃO 3 - Criar cronograma para criação 
de modelos de oferta dos Itinerários For-
mativos para a rede;

• AÇÃO 4 - Auxiliar no planejamento de 
formações para professores, gestores etc.;

• AÇÃO 5 - Auxiliar na sistematização de 
consulta pública e de questionários;

• AÇÃO 6 - Garantir o cumprimento dos 
prazos estabelecidos;

• AÇÃO 7- Realizar reuniões informativas 
com todos os diretores da rede, informan-
do-os sobre a arquitetura e sobre o currícu-
lo do novo ensino médio.

8.1.1.4. CICLO 4 - 2022

• AÇÃO 1 - Criar relatório de monitoramen-
to e analisar ações do Ciclo 03;

• AÇÃO 2 - Criar plano de trabalho de 
ações previstas para 2022, com envolvi-
mento dos atores do comitê, mapeando 
as funções e responsabilidades de cada 
membro envolvido;

• AÇÃO 3 - Garantir o cumprimento dos 
prazos estabelecidos.

8.1.1.5. CICLO 5 - 2023

• AÇÃO 1 - Criar relatório de monitoramen-
to e analisar ações do Ciclo 04;

• AÇÃO 2 - Criar plano de trabalho de 
ações previstas para 2023, com envolvi-
mento dos atores do comitê, mapeando 
as funções e responsabilidades de cada 
membro envolvido.

8.1.1.6. CICLO 6 - 2024

• AÇÃO 1 - Criar relatório de monitoramen-
to e analisar ações do Ciclo 05;

• AÇÃO 2 - Criar plano de trabalho de 
ações previstas para 2024, com envolvi-
mento dos atores do comitê, mapeando 
as funções e responsabilidades de cada 
membro envolvido;

• AÇÃO 3 - Elaborar relatório circunstancia-
do sobre a implementação do novo ensino 
médio capixaba.

8.1.2. Quanto à comunicação:

É preciso informar, esclarecer, participar, 
engajar e mobilizar, com transparência e 
empatia, todos os atores que serão impac-
tados pela nova proposta do Ensino Mé-
dio. Para tanto, planejar a comunicação se 
torna necessária para o alcance e engaja-
mento de todos os públicos, mantendo-os 
conectados e integrados ao Novo Ensino 
Médio. Desse modo, serão desenvolvidas 
as seguintes ações de divulgação:

8.1.2.1. CICLO 1 - 2019

• AÇÃO 1 - Divulgar, por meio da Assesso-
ria de Comunicação da Sedu, as ações de-
senvolvidas referentes à (re)elaboração do 
currículo e ao Novo Ensino Médio para a 
sociedade e rede (no site da Secretaria e 
em outros veículos de comunicação);

• AÇÃO 2 - Disponibilizar materiais infor-
mativos sobre o Novo Ensino Médio;

• AÇÃO 3 - Divulgar os resultados de ações 
(encontros, diálogos, escutas) e a realiza-
ção de eventos referentes ao Novo Ensino 
Médio;

• AÇÃO 4 – Mobilizar a Rede Estadual e 
a sociedade para efetiva participação na 
consulta pública para análise da 1ª versão 
do documento curricular do Novo Ensino 
Médio;

• AÇÃO 5 - Divulgar o IV Diálogos sobre 
Gestão Escolar, envolvendo três grupos de 
cerca de 300 estudantes líderes de turma, 
do ensino médio, em três dias consecutivos, 
totalizando 900 participantes. Esse even-
to, realizado em regime de imersão, com 
duração de um dia por grupo, teve como 
objetivo assegurar aos estudantes sua par-
ticipação na gestão escolar e de promover 
o protagonismo juvenil, por meio de ofici-
nas pedagógicas, bem como realizar uma 
escuta ativa sobre qual ensino médio eles 
desejavam. 

• AÇÃO 6 - Garantir a participação da rede 
e da sociedade na consulta pública para 
análise da 1ª versão do documento curricu-
lar do Novo Ensino Médio - FGB;

8.1.2.2. CICLO 2 - 2020

• AÇÃO 1 - Criar relatório com diagnóstico 
de ações realizadas para mobilização e di-
vulgação do Novo Ensino Médio durante o 
ciclo 01;

• AÇÃO 2 - Elaborar plano de comunicação 
com cronograma, considerando o cenário 
atual;

• AÇÃO 3 - Definir o que é importante co-
municar neste cenário de pandemia e re-
torno às aulas e quais serão as prioridades 
de comunicação em cada esfera da Sedu;

• AÇÃO 4 - Viabilizar e executar as ações 
de comunicação;

• AÇÃO 5 – Divulgar as ações desenvolvi-
das sobre o Novo Ensino Médio, a (re)ela-

boração do currículo, eventos e decisões;

• AÇÃO 6 - Garantir a participação efetiva 
da rede e da sociedade na consulta pública 
para análise dos 09 (nove) Itinerários For-
mativos de Aprofundamentos (Áreas, En-
tre Áreas, Educação Técnica e Profissional).

8.1.2.3. CICLO 3 - 2021

• AÇÃO 1 – Divulgar as ações desenvolvidas 
sobre o Novo Ensino Médio, (re)elaboração 
do currículo, eventos e decisões;

• AÇÃO 2 - Elaborar plano de comunicação 
com cronograma, considerando e dando 
continuidade ao plano elaborado para o ci-
clo 02;

• AÇÃO 3 - Elaborar plano de comunicação 
com cronograma, de forma estratégica, 
para a participação das escolas nas esco-
lhas dos seus Itinerários Formativos;

• AÇÃO 4 - Criar site do Novo Ensino Médio 
Capixaba;

• AÇÃO 5 - Elaborar conteúdos para inser-
ção no site;

• AÇÃO 6- Disponibilizar, no site da SEDU 
e em outros veículos de comunicação, di-
versos materiais informativos sobre o Novo 
Ensino Médio desenvolvidos pela Assesso-
ria de Comunicação/SEDU, para mobiliza-
ção da Rede Estadual e da sociedade; 

• AÇÃO 7 - Divulgar o Guia do Estudante e 
familiares sobre o Novo Ensino Médio e os 
itinerários formativos;

• AÇÃO 8 - Divulgar os questionários de es-
cuta dos estudantes acerca dos Itinerários 
Formativos;

• AÇÃO 9 - Divulgar as Lives para Estudan-
tes e Professores sobre o Novo Ensino Mé-
dio;

• AÇÃO 10 - Elaborar cards sobre os itine-
rários formativos;
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• AÇÃO 11 - Disponibilizar o site Novo Ensino 
Médio Capixaba; 

• AÇÃO 12 - Divulgar as Formações acerca do 
Currículo do Espírito Santo - Ensino Médio;

• AÇÃO 12 - Articular com as redes 
municipais para definir estratégia de 
comunicação do Novo EM aos estudantes 
do 9º ano e seus familiares;

• AÇÃO 13 – Elaborar e divulgar o Catálogo 
dos Itinerários Formativos;

• AÇÃO 14 – Criar e divulgar vídeos para redes 
sociais com a participação de estudantes da 
rede sobre o Novo EM.

8.1.2.4. CICLO 4 - 2022

• AÇÃO 1 - Divulgar a Implementação da 
Formação Geral Básica na 1ª Série do EM 
para todas as escolas da rede estadual;

• AÇÃO 2 - Disponibilizar, no site da SEDU, 
no site do Novo Ensino Médio Capixaba 
e em outros veículos de comunicação 
diversos materiais informativos sobre o 
Novo Ensino Médio.

8.1.2.5. CICLO 5 - 2023

• AÇÃO 1 - Divulgar a Implementação dos 
Itinerários Formativos de Aprofundamento 
na 2ª Série do EM, para todas as escolas da 
rede estadual;

• AÇÃO 2 - Disponibilizar, no site da SEDU, 
site do Novo Ensino Médio Capixaba e em 
outros veículos de comunicação, diversos 
materiais informativos sobre o Novo 
Ensino Médio.

8.1.2.6. CICLO 6 - 2024

• AÇÃO 1 - Disponibilizar, no site da SEDU, site 
do Novo Ensino Médio Capixaba e em outros 
veículos de comunicação, diversos materiais 
informativos sobre o Novo Ensino Médio.

8.1.3. Quanto aos recursos 
humanos:

Para a oferta do Novo Ensino Médio, será 
necessário estabelecer planejamento con-
forme quadro de RH (professores, pedago-
gos e coordenadores de turno) da rede por 
meio de estudos de oferta, levantamentos 
dos recursos financeiros e de necessidades 
de readequação do estatuto do magistério 
capixaba. Para tanto, serão realizadas as 
seguintes ações:

8.1.3.1. CICLO 1 - 2019

• AÇÃO 1 - Realizar levantamento dos im-
pactos financeiros para ampliação da carga 
horária nas escolas-piloto e possíveis con-
tratações de temporários;

• AÇÃO 2 - Realizar levantamento do quan-
titativo dos profissionais efetivos/ tempo-
rários para organizar a ampliação da carga 
horária nas escolas da rede em 2020;

• AÇÃO 3 - Iniciar a análise para ampliação 
da carga horária do Coordenador Escolar, 
de 25h para 30h semanais.

8.1.3.2. CICLO 2 - 2020

• AÇÃO 1 - Realizar estudo de impacto fi-
nanceiro para ampliação da carga horária 
de 25h para 30h semanais do Coordenador 
Escolar das escolas que ofertam Novo En-
sino Médio em 2020; 

• AÇÃO 2 - Publicar Portaria nº 040 - R, 
de 12 de março de 2020, com ampliação de 
carga horária semanal de Coordenadores 
Escolares;

• AÇÃO 3 - Definir mudanças nas carreiras 
e regras de alocação de professores para 
2021; 

• AÇÃO 4 - Realizar levantamento de logís-
tica e de quantitativo de pessoal terceiriza-
do para atender ao Novo Ensino Médio em 
2021;

• AÇÃO 5 - Realizar levantamento da car-
ga horária dos profissionais efetivos para 
organizar a rede em 2021, considerando a 
definição dos itinerários formativos.

8.1.3.3. CICLO 3 - 2021

• AÇÃO 1 - Realizar levantamento de logís-
tica e de quantitativo de pessoal terceiri-
zado para atender a demanda das escolas 
com o Novo Ensino Médio;

• AÇÃO 2 - Realizar mapeamento da neces-
sidade de alterações no Plano de Carreira 
do Magistério Estadual;

• AÇÃO 3 - Realizar levantamento da car-
ga horária dos profissionais efetivos para 
organizar a rede em 2022, considerando a 
definição dos itinerários formativos;

8.1.3.4. CICLO 4 - 2022

• AÇÃO 1 - Realizar levantamento da carga 
horária dos profissionais efetivos/temporá-
rios para organizar a rede em 2023, consi-
derando a definição dos itinerários forma-
tivos;

• AÇÃO 2 - Adequar o Edital de Contrata-
ção de Professores em Designação Tempo-
rária conforme oferta de itinerários forma-
tivos de 2023;

• AÇÃO 3 - Realizar levantamento de logís-
tica e de quantitativo de pessoal terceiriza-
do para atender a ampliação do número de 
escolas com o Novo Ensino Médio;

• Ação 4 - Promover, em parceria com a SE-
GER, as alterações necessárias no Plano de 
carreira do magistério.

8.1.3.5. CICLO 5 - 2023

• AÇÃO 1 - Publicar plano de carreira do 
magistério alterado.

8.1.4. Quanto ao diagnóstico da 
rede:

A implementação requer o planejamen-
to de mudanças na estrutura institucional 
da rede, por meio de estudo de demanda, 
levantamento dos recursos financeiros dis-
poníveis e alterações estruturais, onde for 
imprescindível. Desse modo, se faz neces-
sário levantar o maior número de informa-
ções da rede, a fim de garantir a definição 
de diferentes ofertas para os estudantes, 
mapeando as regiões e suas característi-
cas, com atenção àquelas de maior vulne-
rabilidade. Assim, serão desenvolvidas as 
seguintes ações:

8.1.4.1. CICLO 1 - 2019

• AÇÃO 1 - Aplicar questionário para estu-
dantes do 9º ano, da 1ª Etapa da EJA e da 
1ª série do EM;

• AÇÃO 2 - Realizar rodas de conversas 
com estudantes representantes do 9º ano, 
da 1ª Etapa da EJA e da 1ª série do EM com 
o objetivo de entender as expectativas e as 
necessidades desses estudantes no que se 
refere ao Novo Ensino Médio;

• AÇÃO 3 - Levantar o perfil de escolas, 
considerando a oferta, turnos de funciona-
mento, etapa, quantidade de estudantes, 
quantidade de professores efetivos, pro-
jetos extracurriculares, escolha da área de 
conhecimento pelos estudantes a partir do 
questionário etc.;

• AÇÃO 4 - Mapear experiências de flexibi-
lização existentes na rede (projetos peda-
gógicos);

• AÇÃO 5 - Realizar curadoria de Eletivas já 
desenvolvidas em escolas de Tempo Inte-
gral da Rede Estadual para construção de 
um repositório para subsidiar a ação peda-
gógica dos professores;

• AÇÃO 6 - Levantar possíveis parcerias 
com instituições para atender as deman-
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das do Novo Ensino Médio e dos Itinerários 
Formativos;

• AÇÃO 7 - Mapear e selecionar as escolas 
para implementação do Novo Ensino Mé-
dio em 2020;

• AÇÃO 8 - Realizar rodas de conversa entre 
SEDU e gestores das escolas-piloto, para 
avaliar as potencialidades e fragilidades da 
implementação do Novo Ensino Médio do 
ano de 2019;

• AÇÃO 9 - Realizar o IV Diálogos sobre 
gestão escolar, envolvendo três grupos de 
cerca de 300 estudantes líderes de turma, 
do ensino médio, em três dias consecuti-
vos, totalizando 900 participantes. O even-
to é realizado em regime de imersão, com 
duração de um dia por grupo, objetivando 
assegurar aos estudantes sua participação 
na gestão escolar e de promover o prota-
gonismo juvenil, por meio de oficinas peda-
gógicas, bem como realizar uma escuta ati-
va sobre qual ensino médio eles desejavam. 

• AÇÃO 10 - Mapear as necessidades de al-
teração de rotas de transporte para aten-
der a ampliação de carga horária das esco-
las-piloto;

8.1.4.2. CICLO 2 - 2020

• AÇÃO 1 - Realizar levantamento dos am-
bientes educativos, tais como salas am-
biente, laboratórios secos e úmidos, parque 
tecnológico, biblioteca, refeitório, quadra 
poliesportiva, auditório e outros, necessá-
rios para o desenvolvimento das práticas 
experimentais na escola;

• AÇÃO 2 - Articular com o setor de trans-
porte escolar para ampliação da carga ho-
rária para todas as escolas de ensino mé-
dio atendimento ao Novo Ensino Médio em 
2021;

• AÇÃO 3 - Articular com a GEPLAN para 
organização da oferta e matrícula para 
atendimento ao Novo Ensino Médio;

• AÇÃO 4 - Realizar levantamento do perfil 

de escolas (oferta, turnos de funcionamento, 
etapa, quantidade de estudantes, quantida-
de de professores efetivos, projetos extracur-
riculares, compartilhamento de transporte 
com os municípios, oferta de educação pro-
fissional integrada ao ensino médio, oferta 
de ensino médio de tempo integral, escolha 
da área de conhecimento pelos estudantes a 
partir do questionário, etc.) para 2021.

• AÇÃO 5 - Articular com a GEIA para 
identificar a necessidade de alterações e 
melhorias no sistema de Gestão Escolar 
(Seges) para atendimento ao novo mode-
lo de oferta.

8.1.4.3. CICLO 3 - 2021

• AÇÃO 1 - Articular o estabelecimento de 
parcerias para atender a ampliação do nú-
mero de escolas com o Novo Ensino Médio 
e Itinerários Formativos;

• AÇÃO 2 - Articular com o setor de trans-
porte escolar para atendimento ao Novo 
Ensino Médio em 2022;

• AÇÃO 3 - Realizar levantamento dos 
ambientes educativos, tais como salas 
ambiente, laboratórios secos e úmidos, 
parque tecnológico, biblioteca, refeitório, 
quadra poliesportiva, auditório e outros, 
necessários para o desenvolvimento das 
práticas experimentais na escola;

• AÇÃO 4 - Realizar novo levantamen-
to do perfil de escolas (oferta, turnos de 
funcionamento, etapa, quantidade de alu-
nos, quantidade de professores efetivos, 
projetos extracurriculares) para definição 
dos IF;

• AÇÃO 5 - Aplicar novo questionário de 
escuta dos estudantes para definição de 
oferta dos IF;

• AÇÃO 6 - Aplicar questionário de escuta 
para pedagogos, professores e diretores a 
fim de identificar a necessidade de mais 
informações para a rede para consolida-
ção das demandas no novo ensino médio.

8.1.5. Quanto às diretrizes 
curriculares:

O novo documento curricular para o Es-
tado do Espírito Santo deve ser elaborado 
garantindo a escrita da Formação Geral 
Básica e dos Itinerários Formativos, de 
modo que seja assegurado o desenvolvi-
mento de conhecimentos, habilidades, 
atitudes e valores capazes de formar as 
novas gerações, considerando a formação 
integral do aluno, voltado para a constru-
ção de seu projeto de vida e para sua for-
mação nos aspectos físicos, cognitivos e 
socioemocionais, com base na BNCC.

8.1.5.1. CICLO 1 - 2019

• AÇÃO 1 - Instituir GT intersetorial sobre o 
Novo Ensino Médio, por meio da Portaria 
nº 176- S, de 08 de fevereiro de 2019, com 
participação de gerências e assessorias 
da SEEB e da SEPLA e supervisores de 
atividades pedagógicas das Regionais de 
Educação (SRE) de Carapina, Cariacica 
e Vila Velha para coordenar a ação de 
implantação de escolas-piloto e elaborar o 
plano de implementação do Novo Ensino 
Médio;

• AÇÃO 2 - Instituir e organizar a implantação 
de escolas-piloto do Novo Ensino Médio na 
Rede Pública Estadual do Espírito Santo, 
por meio da Portaria nº 015 -R, de 06 de 
fevereiro de 2019;

• AÇÃO 3 - Selecionar e constituir a equipe 
ProBNCC;

• AÇÃO 4 - Compor a equipe ProBNCC 
Ensino Médio formada por Coordenador 
Estadual, Coordenador de Etapa, Redatores 
Formadores por áreas de conhecimento, 
Articulador de Regime de Colaboração, 
Coordenadores de Área, Articulador para 
Itinerários Formativos Propedêuticos e 
de Educação Profissional e Tecnológica, 
Articulador do Conselho Estadual de 
Educação e Articulador entre Etapas, além 

da participação de Instituições parceiras;

• AÇÃO 5 - Realizar reuniões periódicas 
de planejamento, alinhamento e formação 
com a Equipe ProBNCC;

• AÇÃO 6 - Implementar escolas-piloto 
de tempo parcial com a ampliação da 
carga horária para 1.000 horas anuais, 
oferta das disciplinas de Projeto de Vida e 
Eletivas e elaboração de uma Proposta de 
Flexibilização Curricular (PFC);

• AÇÃO 7 - Aplicar questionário sobre o 
Novo Ensino Médio para os estudantes de 
ensino médio regular e EJA Ensino Médio 
para diagnóstico, “escuta” e verificação de 
interesses e nível de conhecimento sobre o 
Novo Ensino Médio;

• AÇÃO 8 - Realizar reuniões com o Conselho 
Estadual de Educação para apresentação 
da proposta do Novo Ensino Médio da 
rede pública estadual e alinhamento para a 
entrega do documento curricular do ensino 
médio relacionado à Formação Geral 
Básica; 

• AÇÃO 9 - (Re)elaborar o documento 
curricular do Ensino Médio;

• AÇÃO 10 - Realizar reunião com o SINEPE 
para alinhar ações sobre o Novo Ensino 
Médio e o Currículo;

• AÇÃO 11 - Validar 1ª versão do currículo 
pelo Secretário de Educação;

• AÇÃO 12 - Entregar 1ª versão do documento 
curricular do Ensino Médio para o Conselho 
Estadual de Educação; 

• AÇÃO 13 - Realizar Consulta Pública 
da 1ª versão do Documento Curricular – 
Formação Geral Básica;

• AÇÃO 14 - Realizar reuniões de 
alinhamento, mobilização e participação 
das Superintendências Regionais de 
Educação e unidades de ensino sobre o 
Novo Ensino Médio e o Currículo;  

• AÇÃO 15 - Realizar o IV Diálogos com 
estudantes líderes de turma da 1ª série 
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do Ensino Médio para dialogarem sobre 
suas expectativas e suas necessidades 
relacionadas ao Novo Ensino Médio;

• AÇÃO 16 - Realizar Rodas de Conversa 
com gestores escolares e com estudantes 
do 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª 
série do Ensino Médio, a fim de entender 
as expectativas e as necessidades desses 
estudantes no que se refere ao Novo Ensino 
Médio;

• AÇÃO 17 - Elaborar o Plano de 
Acompanhamento das Propostas de 
Flexibilização Curricular – PAPFC pelas 
escolas-piloto com análise e validação da 
SEDU/GEM;

• AÇÃO 18 - Realizar curadoria de Eletivas 
já desenvolvidas em escolas de Tempo In-
tegral da Rede Estadual para construção 
de um repositório para subsidiar a ação pe-
dagógica dos professores, que se encon-
tram no link https://blogteca.sedu.es.gov.
br/novoensinomedio/;

• AÇÃO 19 - Orientar a promoção do Prota-
gonismo Juvenil, a partir de organizações 
de Clubes de Protagonismo, Conselho de 
Líderes, Grêmio Estudantil e de ações de 
mobilização de estudantes em torno de si-
tuações específicas do cotidiano escolar;

• AÇÃO 20 - Elaborar diretrizes operacio-
nais e pedagógicas das unidades curricu-
lares: Projeto de Vida, Eletivas e Estudo 
Orientado; 

• AÇÃO 21 - Iniciar a elaboração dos Itinerá-
rios Formativos. 

8.1.5.2. CICLO 2 - 2020

• AÇÃO 1 - Articular o estabelecimento de 
parcerias para atender a ampliação do nú-
mero de escolas com o Novo Ensino Médio 
e Itinerários Formativos;

• AÇÃO 2 - Definir nova organização curri-
cular para 2021;

• AÇÃO 3 - Realizar levantamento e avalia-
ção do material didático do professor e do 
estudante necessário para desenvolvimen-
to dos Componentes Integradores: Pro-
jeto de Vida, Eletivas e Estudo Orientado, 
e ações de Protagonismo Juvenil nos am-
bientes educativos;

• AÇÃO 4 - Avaliar e aperfeiçoar as dire-
trizes pedagógicas dos Componentes Inte-
gradores Projeto de Vida, Eletivas e Estudo 
Orientado;

• AÇÃO 5 - Articular intersetorialmente 
para estabelecer fluxo de atendimento às 
demandas oriundas do componente inte-
grador Projeto de Vida;

• AÇÃO 6 - Realizar reunião com os dire-
tores das 62 escolas da Grande Vitória que 
foram instituídas para implementação do 
Novo Ensino Médio, em 2020, para defini-
ção do agrupamento de escolas e da oferta 
de itinerários formativos em 2021;

• AÇÃO 7 - Elaborar a organização curricu-
lar 2021 para implantação do Novo Ensino 
Médio noturno, com parte da carga horária 
não presencial;

• AÇÃO 8 - Realizar reunião com as 11 re-
gionais para dialogar sobre a ampliação 
do Novo Ensino Médio para todas as esco-
las em 2021 (ampliação de carga horária e 
componentes integradores);

• AÇÃO 9 - Definir oferta de itinerários for-
mativos por município/escola para 2021;

• AÇÃO 10 - Identificar os interesses dos 
estudantes para a oferta de itinerários for-
mativos em 2021;

• AÇÃO 11 - Elaborar o currículo dos Itinerá-
rios Formativos;

• AÇÃO 12 - Concluir (re)elaboração do do-
cumento curricular do Ensino Médio;

• AÇÃO 13 - Realizar Consulta Pública da 2ª 
versão do Documento Curricular – Forma-
ção Geral Básica e Itinerários Formativos;

• AÇÃO 14 - Acompanhar a aprovação pelo 

Conselho Estadual de Educação da 2ª ver-
são do Currículo; 

• AÇÃO 15 - Realizar reuniões periódicas 
de planejamento, alinhamento e formação 
com a Equipe ProBNCC;

• AÇÃO 16 - Realizar reuniões de alinha-
mento, mobilização e participação das Su-
perintendências Regionais de Educação e 
unidades de ensino sobre o Novo Ensino 
Médio e o Currículo; 

• AÇÃO 17 - Acompanhar as Propostas de 
Flexibilização Curricular – PAPFC pelas 
escolas-piloto com análise e validação da 
SEDU/GEM;

• AÇÃO 18 - Definir a Arquitetura Curricular 
para 2021;

• AÇÃO 19 - Entregar o Documento Curricu-
lar para o Conselho Estadual de Educação;

• AÇÃO 20 - Aprovar e homologar o Docu-
mento Curricular.

8.1.5.3. CICLO 3 - 2021

• AÇÃO 1 - Definir a organização curricular 
para 2022: ensino médio (3.000h); ensino 
médio de tempo integral, ensino médio in-
dígena; ensino médio do campo;

• AÇÃO 2 - Definir as possibilidades de cur-
sos/carreiras por itinerário formativo para 
produção de material de comunicação aos 
estudantes do 9º ano;

• AÇÃO 3 - Realizar levantamento e ava-
liação do livro didático do professor e do 
estudante (PNLD) necessários para desen-
volvimento dos Componentes Integradores 
Projeto de Vida, Eletivas e Estudo Orienta-
do, e ações de Protagonismo Juvenil nos 
ambientes educativos;

• AÇÃO 4 - Avaliar e aperfeiçoar as dire-
trizes pedagógicas dos Componentes Inte-
gradores Projeto de Vida, Eletivas e Estudo 
Orientado;

• AÇÃO 5 - Realizar reunião com os dire-

tores das escolas que passam a ofertar o 
Novo Ensino Médio em 2021 para definição 
do agrupamento de escolas e da oferta de 
itinerários formativos em 2022;

• AÇÃO 6 - Avaliar o Novo Ensino Médio 
noturno nas escolas implementadas em 
2021 (componentes curriculares não pre-
senciais);

• AÇÃO 7 - Realizar reunião com as 11 regio-
nais para dialogar sobre a implementação 
dos IF em 2022;

• AÇÃO 8 - Definir a oferta de itinerários 
formativos por município/escola para 2022;

• AÇÃO 9 - Identificar os interesses dos es-
tudantes para a oferta de itinerários forma-
tivos em 2022; 

• AÇÃO 10 - Elaborar a proposta curricular 
para oferta dos IF no Ensino Médio notur-
no;

• AÇÃO 11 - Elaborar as Diretrizes de transi-
ção das 2ª e 3ª séries e de 1.000 horas para 
o turno noturno; 

• AÇÃO 12 - Realizar reuniões de alinha-
mento, mobilização e participação das Su-
perintendências Regionais de Educação e 
Unidades de Ensino sobre o Novo Ensino 
Médio e o Currículo.

8.1.5.4. CICLO 4 - 2022

• AÇÃO 1 - Avaliar o livro didático do pro-
fessor e do estudante, necessários para 
desenvolvimento dos Componentes Inte-
gradores Projeto de Vida, Eletivas e Estudo 
Orientado, e ações de Protagonismo Juve-
nil nos ambientes educativos;

• AÇÃO 2 - Monitorar o desenvolvimento 
dos Componentes Integradores Projeto de 
Vida, Eletivas e Estudo Orientado e ações 
de Protagonismo Juvenil;

• AÇÃO 3 - Acompanhar a terminalidade da 
transição das turmas de 2ª séries de 2020. 
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8.1.5.5. CICLO 5 - 2023

• AÇÃO 1 - Acompanhar, assessorar e avaliar 
a implementação do Novo Ensino Médio;

• AÇÃO 2 - Avaliar o documento curricular.

8.1.5.6. CICLO 6 - 2024

• AÇÃO 1 - Acompanhar, assessorar e avaliar 
a implementação do Novo Ensino Médio.

8.1.6. Quanto ao monitoramento/
assessoramento:

Verificar o desenvolvimento das unida-
des curriculares, as implicações da am-
pliação da carga horária, as experiências 
com o estímulo das ações de protagonis-
mo do estudante e elaborar documentos 
de referência para a implementação gra-
dual do Novo Ensino Médio, baseado em 
experiências e aprendizados deste pro-
cesso.

8.1.6.1. CICLO 1 - 2019

• AÇÃO 1 - Realizar visitas técnicas e 
reuniões periódicas, como forma de 
monitoramento e assessoramento do 
processo de implantação das 17 escolas-
piloto, com o objetivo de verificar o 
desenvolvimento dos Componentes 
Integradores (Projeto de Vida e Eletivas), 
a ampliação da carga horária, as ações 
de protagonismo e a organização das 
escolas. 

8.1.6.2. CICLO 2 - 2020

• AÇÃO 1 - Realizar visitas técnicas e 
reuniões periódicas, como forma de 
monitoramento e assessoramento às 
62 escolas com o objetivo de verificar 
o desenvolvimento dos Componentes 
Integradores (Projeto de Vida, Eletivas e 
Estudo Orientado), a ampliação da carga 
horária, as ações de protagonismo e a 
organização das escolas;

8.1.6.3. CICLO 3 - 2021

• AÇÃO 1 - Realizar o monitoramento e 
assessoramento a todas as escolas com 
o objetivo de verificar o desenvolvimento 
dos componentes integradores: Projeto 
de Vida, Eletiva e Estudo Orientado, bem 
como verificar a ampliação da carga 
horária e da organização das escolas.

8.1.6.4. CICLO 4 - 2022

• AÇÃO 1 - Realizar o monitoramento e 
assessoramento a todas as escolas com 
o objetivo de verificar o desenvolvimento 
dos componentes integradores: Projeto 
de Vida, Eletiva e Estudo Orientado, bem 
como a organização das escolas.

• AÇÃO 2 - Realizar reunião (workshop) 
para avaliar a implementação do Novo 
Ensino Médio no estado.

8.1.6.5. CICLO 5 - 2023

• AÇÃO 1 - Realizar o monitoramento e 
assessoramento a todas as escolas com 
o objetivo de verificar o desenvolvimento 
dos IF bem como, avaliar a distribuição da 
carga horária dos mesmos e a organização 
das escolas.

8.1.6.6. CICLO 6 - 2024

• AÇÃO 1 - Realizar o monitoramento e 
assessoramento a todas as escolas com 
o objetivo de verificar o desenvolvimento 
dos IF e a organização das escolas para 
alterações.

8.1.7. Quanto à Formação:

Ações referentes à Formação tem como 
objetivo principal capacitar, formar e 
orientar os atores responsáveis pela 
implementação do Novo Ensino Médio na 
prática. As formações devem ter caráter de 
continuidade, a fim de que os profissionais 
se mantenham engajados e as metas sejam 
cumpridas.

8.1.7.1. CICLO 1 - 2019

• AÇÃO 1 - Iniciar a Formação dos 
profissionais da educação sobre o Currículo 
do Espírito Santo – Ensino Fundamental 
e abordagens que fundamentam o Novo 
Ensino Médio;

• AÇÃO 2 - Realizar Formação sobre Projeto 
de Vida para os professores e pedagogos 
das escolas-piloto de tempo parcial.

• AÇÃO 3 - Promover a participação 
da equipe ProBNCC em encontros e 
webconferências realizadas pelo MEC 
e Consed sobre o Novo Ensino Médio e 
Currículo;

• AÇÃO 4 - Realizar encontros promovidos 
pela equipe ProBNCC sobre o Novo Ensino 
Médio e Currículo;

8.1.7.2. CICLO 2 - 2020

• AÇÃO 1 - Realizar Workshop para orientar 
as equipes regionais (Carapina, Cariacica e 
Vila Velha) sobre as diretrizes operacionais 
do Novo Ensino Médio para 2020 e 
socializar as experiências operacionais e 
pedagógicas do Novo Ensino Médio;

• AÇÃO 2 - Realizar a formação de Projeto 
de Vida para todos os profissionais da rede 
que atuam, ou não, com esse componente 
integrador;

• AÇÃO 3 - Promover a participação 
da equipe ProBNCC em encontros e 
webconferências realizadas pelo MEC 
e Consed sobre o Novo Ensino Médio e 
Currículo;

• AÇÃO 4 - Realizar encontros promovidos 
pela equipe ProBNCC sobre o Novo Ensino 
Médio e Currículo.

8.1.7.3. CICLO 3 - 2021

• AÇÃO 1- Realizar formação de 
profissionais da educação dos 
Componentes Integradores (Projeto de 
Vida / Eletivas / Estudo Orientado) e 
Aprofundamento/Itinerários Formativos, 

bem como para o desenvolvimento de 
ações do Protagonismo Juvenil na escola;

• AÇÃO 2 - Realizar formação de estudantes 
para o desenvolvimento de ações do 
Protagonismo Juvenil na escola;

• AÇÃO 3 - Promover a continuidade da 
Formação dos profissionais da educação 
sobre o Novo Ensino Médio/Currículo - 
Formação Geral Básica;

• AÇÃO 4 - Realizar Workshop para 
orientar as equipes das regionais sobre 
as diretrizes operacionais do Novo 
Ensino Médio para 2022 e socializar as 
experiências operacionais e pedagógicas 
do Novo Ensino Médio. 

8.1.7.4. CICLO 4 - 2022

• AÇÃO 1 - Realizar formação de 
profissionais da educação dos 
Componentes Integradores (Projeto de 
Vida / Eletivas / Estudo Orientado) e 
Aprofundamento/Itinerários Formativos, 
bem como para o desenvolvimento de 
ações do Protagonismo Juvenil na escola;

• AÇÃO 2 - Realizar formação de estudantes 
para o desenvolvimento de ações do 
Protagonismo Juvenil na escola;

• AÇÃO 3 - Promover a continuidade da 
Formação dos profissionais da educação 
sobre o Novo Ensino Médio/Currículo

8.1.8. Quanto às regulamentações

É necessário regulamentar e executar 
ações complementares para as mudanças 
trazidas pela alteração do currículo e das 
formas de oferta do Ensino Médio.

8.1.8.1. CICLO 1 - 2019

• AÇÃO 1 - Alinhar com a GEMPRO e subse-
cretarias SEEB E SEPLA sobre as eletivas: 
registro no histórico;

• AÇÃO 2 - Elaborar e publicar o edital de 
matrícula considerando a ampliação da 
carga horária;
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• AÇÃO 3 - Planejar e articular com setor 
responsável para organização da oferta, 
considerando a mobilidade dos estudantes, 
e definir mudanças no sistema de matrícula 
e certificação;

• AÇÃO 4 - Articular com o CEE a certifi-
cação de conclusão do Ensino Médio e de 
conclusão de curso técnico;

• AÇÃO 5 - Articular com a GEMPRO para 
mapeamento das necessidades de regula-
mentação para a implementação do currí-
culo do Novo EM em 2022;

8.1.8.2. CICLO 2 - 2020

• AÇÃO 1 - Atualizar as principais regula-
mentações para a implementação do Novo 
Ensino Médio, que estão sob responsabili-
dade do CEE;

• AÇÃO 2- Alterar a Resolução CEE/ES Nº 
3.777/2014, que fixa normas para o funcio-
namento do sistema de ensino do Estado 
do Espírito Santo;

• AÇÃO 3- Apresentar o Currículo do Ensi-
no Médio para o CEE-ES;

• AÇÃO 4 - Normatizar a ampliação de car-
ga horária no turno noturno (Portarias de 
Organização Curriculares e do Calendário 
Escolar 2021).

8.1.8.3. CICLO 3 - 2021

• AÇÃO 1- Publicar portaria contendo a Dis-
tribuição dos IF por escola;

• AÇÃO 2- Regulamentar a oferta das disci-
plinas eletivas complementares;

• AÇÃO 3- Normatizar a oferta de EAD.

8.1.8.4. CICLO 3 - 2022

• AÇÃO 1 - Normatizar a oferta de itine-
rários contemplando os papéis da SEDU/
SRE/Escola, aproveitamento de estudos, 
transferências, escolhas dos estudantes, 
mudanças de itinerários, eletividade, e ava-
liação dos itinerários.

8.1.9. Quanto à arquitetura e
a forma de oferta

A arquitetura curricular deve ser definida 
para implementação do Novo Ensino Mé-
dio nas escolas da rede, garantindo amplia-
ção da carga horária mínima para 1000h/
anuais, estabelecendo a organização em 
unidades curriculares, com possibilidade 
de escolha dos estudantes e considerando 
o nível de autonomia das unidades. 

8.1.9.1. CICLO 1 - 2019

• AÇÃO 1 - Definir modelo de distribuição 
de carga horária, incluindo Projeto de Vida 
e Eletiva;

• AÇÃO 2 - Definir modelos de eletividade;

• AÇÃO 3 - Elaborar diretrizes com su

-

gestões de oferta para cada componente 
curricular;

• AÇÃO 4 - Elaborar Matriz Curricular para 
escolas-piloto. 

8.1.9.2. CICLO 2 - 2020

• AÇÃO 1 - Elaborar Matriz Curricular para 
todas as modalidades da rede em 2021, 
considerando a ampliação da carga horária;

• AÇÃO 2 - Considerar a implementação do 
currículo no 1º ano do EM em 2021;

• AÇÃO 3 - Elaborar diretrizes com su

-

gestões de oferta para cada componente 
curricular;

• AÇÃO 4 - Organizar oferta de educação a 
distância (aquisição ou criação de cursos);

• AÇÃO 5 - Elaborar diretrizes operacionais 
e pedagógicas para ampliação da carga 
horária em 2021. 

8.1.9.3. CICLO 3 - 2021

• AÇÃO 1 - Definir modelos de escolha de 
Itinerários Formativos pelos estudantes;
• AÇÃO 2 - Elaborar diretrizes operacionais 
e pedagógicas para o ano letivo de 2022.

Cronograma09.
A implementação do Novo Ensino Mé-

dio Capixaba, na rede estadual, ocorre de 
forma gradual, a partir de 2019, envolvendo 
diferentes dimensões que visam a garantir 

a qualidade da educação ofertada no Esta-
do, conforme estabelecido em Lei. No Espí-
rito Santo, a implementação na rede públi-
ca estadual, segue o cronograma a seguir:

AÇÕES PRAZO ATRIBUIÇÕES SEDU ATRIBUIÇÕES SRE ATRIBUIÇÕES ESCOLA

Implementação do Novo Ensino 
Médio em 17 escolas-piloto: 
ampliação de carga horária 
mínima anual (1.000 h) e inclusão 
dos componentes integradores 
Projeto de Vida e Eletivas na Parte 
Diversificada do currículo.

2019
Definição das 
escolas-piloto em 
parceria com as SRE

Validação das 
escolas-piloto em 
parceria com a 
SEDU

Organização de carga 
horária dos professores 
para atender os 
Componentes 
Integradores; 
Elaboração das PFC 
das escolas; Reunião 
com as famílias 
para explicação da 
ampliação da carga 
horária.

Ampliação da carga horária 
mínima anual (1.000 h) para 
62 escolas da Grande Vitória 
com implementação dos 
componentes integradores. 
(Projeto de Vida, Eletivas e 
Estudo Orientado) na Parte 
Diversificada do currículo.

2020

Definição da 
implementação nas 
escolas da Grande 
Vitória

Validação das 
escolas em parceria 
com a SEDU

Organização de carga 
horária dos professores 
para atender os 
Componentes 
Integradores;  Reunião 
com as famílias 
para explicação da 
ampliação da carga 
horária

Elaboração Escrita do 
documento curricular do ensino 
médio a partir da BNCC.

2019-
2020

Definição da Equipe 
ProBNCC;

Escrita da Formação 
Geral Básica; Escrita 
dos Aprofundamentos

Realização de consulta pública 
do currículo do ensino médio

2019-
2020

Disponibilização 
do currículo para a 
consulta pública

Participação na 
consulta pública

Participação na 
consulta pública

Homologação do novo 
Currículo do ensino médio pelo 
CEE.

2020 Entrega do currículo 
para o CEE

Workshops formativos Formação 
sobre Novo Ensino Médio com 
as equipes das SRE e diretores 
escolares.

A partir 
de 2019

Apresentação da 
Proposta do Novo 
Ensino Médio

Participação dos 
Workshops

Participação dos 
Workshops
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Formação continuada de 
professores sobre novo currículo 
do Ensino Médio - Itinerários 
Formativos: Componentes 
Integradores (Projeto de Vida, 
Eletivas e Estudo Orientado)

2021 Elaboração do 
material da formação

Participação na 
Formação 

Participação na 
Formação 

Formação continuada de 
professores sobre novo currículo 
do Ensino Médio - Formação Geral 
Básica

2021 Elaboração do 
material da formação

Participação na 
Formação 

Participação na 
Formação 

Formação continuada de 
professores sobre novo currículo 
do Ensino Médio - Itinerários 
Formativos (aprofundamento)

2022 Elaboração do 
material da formação

Participação na 
Formação 

Participação na 
Formação 

Ampliação da carga horária 
mínima (1.000 h anuais) para 
todas as escolas de ensino médio 
Ampliação da carga horária 
total de todas as escolas para, 
pelo menos, 3.000 horas com 
implementação dos componentes 
integradores (Projeto de Vida, 
Eletivas e Estudo Orientado)

Até 2021
Elaboração de 
Organização 
Curricular

Validação das 
Organizações 
Curriculares
Disponibilização 
das diretrizes para 
as escolas;
Participação 
nas reuniões de 
orientação

Apropriação das 
diretrizes curriculares;
Participação, dos 
diretores, nas reuniões 
de orientação

Adequação do Plano de 
Desenvolvimento Institucional 
(PDI) das escolas que ofertam 
ensino médio

2021

Orientação sobre 
como adequar 
o Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional (PDI)

Orientação, para 
as escolas, sobre 
como adequar 
o Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional (PDI)

Adequação do Plano 
de Desenvolvimento 
Institucional (PDI)

Regulamentação da oferta do 
Novo Ensino Médio 2021

Elaboração de 
Portaria que 
regulamenta a oferta 
do Novo Ensino 
Médio;

Apropriação 
da portaria de 
regulamentação do 
Novo Ensino Médio

Apropriação 
da portaria de 
regulamentação do 
Novo Ensino Médio

Implementação do novo 
Currículo nas 1ª séries do EM

2022

Elaboração 
de Diretrizes 
Pedagógicas e 
Operacionais para a 
Implementação do 
novo Currículo nas 1ª 
séries;
Elaboração de 
Organização 
Curricular de 
Transição para 
Implementação na 
1ª série

Apropriação 
das Diretrizes 
Pedagógicas e 
Operacionais;
Validação da 
Organização 
Curricular de 
Transição

Apropriação das 
Diretrizes Pedagógicas 
e Operacionais;
Implementação da 
Organização Curricular 
de Transição

Implementação do novo 
Currículo nas 2ª séries do EM 2023

Elaboração 
de Diretrizes 
Pedagógicas e 
Operacionais para a 
Implementação do 
novo Currículo na 1ª e 
2ª séries;
Elaboração de 
Organização 
Curricular de 
Transição para 
Implementação na 2ª 
série

Validação da 
Organização 
Curricular de 
Transição

Implementação da 
Organização Curricular 
de Transição

Implementação do novo 
Currículo nas 3ª séries do EM 2024

Elaboração 
de Diretrizes 
Pedagógicas e 
Operacionais para 
a conclusão da 
Implementação do 
novo Currículo;

Apropriação 
das Diretrizes 
Pedagógicas e 
Operacionais

Apropriação das 
Diretrizes Pedagógicas 
e Operacionais;

Monitoramento e avaliação da 
implementação do Novo EM

2024

Elaboração de 
instrumentos de 
monitoramento e 
avaliação do Novo 
Ensino Médio;
Aplicação dos 
instrumentos de 
monitoramento e 
avaliação.
Elaboração de 
Relatórios sobre a 
Implantação do Novo 
Ensino Médio

Apoio da aplicação 
dos instrumentos 
de monitoramento 
e avaliação;
Apropriação 
e divulgação 
do resultado 
apresentado por 
meio do relatório

Participação na 
aplicação dos 
instrumentos de 
monitoramento e 
avaliação;
Apropriação do 
resultado apresentado 
por meio do relatório




