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O Novo Ensino Médio

O NOVO ENSINO MÉDIO pretende atender às necessidades e expectativas dos estudantes, fortalecendo
seu interesse, engajamento e protagonismo, visando garantir sua permanência e aprendizagem na escola.
Também busca assegurar a construção de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades, atitudes e
valores capazes de formar as novas gerações para lidar com desafios pessoais, profissionais, sociais,
culturais e ambientais do presente e do futuro, considerando a intensidade e velocidade das
transformações que marcam as sociedades na contemporaneidade.

Coerentes com essa perspectiva, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM),
atualizadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) em novembro de 2018, indicam que os currículos
dessa etapa de ensino devem ser compostos por:

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA - FGB - Conjunto de competências e habilidades das Áreas de Conhecimento
(Linguagens e suas Tecnologias - Matemática e suas Tecnologias - Ciências da Natureza e suas Tecnologias -
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) previstas na etapa do Ensino Médio da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), que aprofundam e consolidam as aprendizagens essenciais do Ensino Fundamental, a
compreensão de problemas complexos e a reflexão sobre soluções para eles, com carga horária total
máxima de 1.800 horas.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS - IF -  Conjunto de situações e atividades educativas que os estudantes podem
escolher conforme seu interesse, para aprofundar e ampliar aprendizagens em uma ou mais Áreas de
Conhecimento, com carga horária total mínima de 1.200 horas. 

A Rede Salesiana de Escolas optou pela seguinte distribuição da carga horária entre Formação Geral Básica
e Itinerários Formativos ao longo do Ensino Médio:

(Referenciais curriculares para o novo Ensino Médio – MEC)



O Ensino Médio do Colégio Salesiano Itajaí
Investir no futuro dos jovens é desenvolver habilidades e competências, exercitar o protagonismo, 
a criatividade empreendedora, a cidadania solidária, a espiritualidade que dá sentido à construção 
de um Projeto de Vida. O Ensino Médio oferece aos adolescentes e jovens um ambiente saudável, 
alegre, seguro e acolhedor, inspirado no Sistema Preventivo de Dom Bosco, que se traduz no 
“jeito sempre novo de educar”, atento aos desafios de preparar os adolescentes e jovens para um 
mundo em rápida e constante transformação, capazes de pensar, imaginar novos futuros 
possíveis, experimentar, criar e mudar; porém, cultivando os valores evangélicos e humanistas que 
nos foram transmitidos.
     
Para concretizar este projeto e valorizar os atributos de cada aluno, o Colégio Salesiano Itajaí oferece:

• Aulas no período matutino e vespertino relativas à Formação Geral Básica e aos Itinerários Formativos;
• Gestão de Grupo para constituição das comunidades de aprendizagens, exercício da liderança 
e competências sócio emocionais;
• Língua Inglesa em três níveis: “Regular, Intermediate e Conversation”;
• Aulas de Laboratório;
• Projeto Vestibular 100% [3º Ano do EM]  - Preparação para processos seletivos, tais como ENEM, 
vestibulares e concursos;
• Organização de Eventos: Ginsal, OLIS, Feira Cultural e Científica;
• Simulados (ACAFE, UFSC, UDESC e ENEM). 
• Orientação vocacional e profissional (UFSC DAY, INTERAÇÃO FURB, OPA (UNIVALI), 
palestras com profissionais, rodas de conversa, atendimento individualizado;
• Apoio Pedagógico em Língua Portuguesa, Matemática, Química e Física  [1º e 2º Anos do EM]. 
Para o Ensino Médio estas atividades ocorrerão no formato remoto, com encontros síncronos ou 
assíncronos, no período noturno;
• Tutoria entre pares em Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Química e Física;
• Projetos de Arte: Teatro, Música e Artes Visuais;
• Treinos Esportivos e participação em competições; 
• Aulas de Campo;
• Projeto Letramento Digital e  Projeto de EducAção Digit@l;
• Plataforma digital da Edebê com ecossistema integrado para alunos, professores e pais;
• Projetos Eletivos, em todas as Áreas, para atender às demandas do Novo Ensino Médio;
• Parceria com a UNISAL - cursos realizados na modalidade EAD (não inclusos na mensalidade;
cobrados à parte.);
• Voluntariado (com Certificação).



Novo Ensino Médio 2022

Primeiro Ano do Ensino Médio

Os alunos do Primeiro Ano do EM [2022] cumprirão 800 horas relativas à Formação Geral Básica - FGB,
em consonância com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Além disso, deverão cumprir, no
mínimo, 200 horas relativas aos Itinerários Formativos. 

Turno: MATUTINO [07h25 às 11h50]

• FORMAÇÃO GERAL BÁSICA - FGB

1- Aulas destes componentes curriculares acontecerão no período vespertino

• ITINERÁRIOS FORMATIVOS - IF

Turno: VESPERTINO [13h25 às 17h35]

No período Vespertino ocorrerão semanalmente: uma aula de Educação Física, uma aula de Arte
(FGB), dois encontros da Unidade Comum Curricular “Projeto de Vida” (IF) e um encontro da Unidade
Comum Curricular “Ensino Religioso” (IF). No ato da matrícula, o aluno escolherá o grupo (1, 2, 3 ou 4)
do qual fará parte e no qual participará destas atividades, que serão obrigatórias. Cada grupo
comportará até 40 alunos, sendo as vagas preenchidas por ordem de matrícula. 

Por fazerem parte da Formação Geral Básica - FGB, não será possível validação dos componentes
curriculares Arte e Educação Física através de atividades realizadas em outras instituições. 



• FORMAÇÃO GERAL BÁSICA - FGB

• ITINERÁRIOS FORMATIVOS - IF

Para cumprimento da carga horária exigida para o Novo Ensino Médio, na parte dos Itinerários
Formativos - IF (no mínimo 200 horas para o Primeiro Ano do Ensino Médio, nos IF, por opção da Rede
Salesiana de Escolas), bastará ao aluno participar das Unidades Comuns Curriculares (obrigatórias):

UCC Ciências da Natureza: 100h/ano (obrigatório). Período matutino.
UCC Projeto de Vida: 67h/ano (obrigatório). Período vespertino.
UCC Ensino Religioso: 33h/ano (obrigatório). Período vespertino. 

Entretanto, o Novo Ensino Médio não pode ser reduzido ao “cumprimento de horas”. Aqui no Colégio
Salesiano Itajaí busca-se oferecer oportunidades para que os alunos desenvolvam, cada vez mais, as
habilidades que lhes permitirão refletir, projetar e realizar o seu PROJETO DE VIDA; porque, como diz o hino
do Colégio, “valoroso e forte é quem sabe sua vida compor...”. Neste sentido, recomendamos, fortemente,
que o aluno participe de, pelo menos, um dos projetos eletivos oferecidos pelo Colégio. A relação de
projetos eletivos oferecidos encontra-se na página 4. O aluno poderá inscrever-se no(s) projeto(s) de seu
interesse a partir do dia 06/12/2021. Cada projeto apresenta um número limite de vagas que serão
preenchidas por ordem de inscrição. Mais informações serão encaminhadas aos alunos e responsáveis
através do email institucional e do site do CSI.



Segundo e Terceiro Ano Do Ensino Médio 2022

Alunos matriculados no Segundo e Terceiro Anos do Ensino Médio em 2022 cumprirão, no mínimo, 
800 horas de estudos relativos à Formação Geral Básica, distribuídas entre os seguintes componentes
curriculares: Matemática, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (Língua Inglesa ou Língua
Espanhola), Biologia, Química, Física, História,  Geografia, Filosofia, Arte, Sociologia e Educação Física.



Os componentes curriculares: Arte, Sociologia e Educação Física serão validados das seguintes formas:

Sociologia: participação nas Conferências de Sociologia e realização dos trabalhos encaminhados após
as mesmas;

Arte: trabalhos interdisciplinares realizados ao longo de cada trimestre;

Educação Física: participação em treinamentos oferecidos pelo Colégio e atividades físicas realizadas
com profissionais habilitados em outras instituições.

Além das horas relativas à Formação Geral Básica, os alunos poderão enriquecer seu Histórico Escolar e,
mais do que isso, participar de uma caminhada que, certamente, irá auxiliá-los na construção de seu
Projeto de Vida, participando dos Projetos relacionados aos Itinerários Formativos. A matrícula nesses
projetos, opcional para alunos do Segundo e Terceiro Anos do EM, será realizada no início do ano letivo
de 2022 e estará condicionada à disponibilidade de vagas. 



PROJETOS NAS QUATRO ÁREAS 
ITINERÁRIOS FORMATIVOS CNT, MAT, LT, CHSA.

1. Laboratório de Artes Visuais
2. Laboratório de Artes Cênicas: TEATRO
3. Laboratório de Música
4. English Lab 
5. Produção Textual e Oratória
6. Desporto e Eventos: Educação para o Esporte
7. Laboratório de Educação Ambiental - LEAS
8. Análise e Experimentação Científica
9. Turismo - Trips Virtuais
10. Lógica e Matemática Avançada
11. Educação Financeira I

PROJETOS DE VOLUNTARIADO (Não contabilizam carga horária para Itinerários Formativos, 
mas constarão no Currículo (Histórico) do aluno)

1. Parque Dom Bosco [Proteção Integral à Criança e ao Adolescente]
2. Ciências, Tecnologia e Sociedade FCCSI
3. Articulação da Juventude Salesiana (AJS)
4. Empreendedorismo Social

Projetos Eletivos

12. Centro de Pesquisa Social 
12.1 Pesquisa Científica: O que é? Como fazer?
12.2 Saber Política
12.3 Conferências em Sociologia

13. Pensamento Computacional
13.1 Gamificação
13.2 Programação


