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Estruturação do Ensino Médio por Itinerários Formativos 
e Interáreas de Conhecimento 

 Ensino Médio como etapa de consolidação da Educação Básica e preparação para a 
cidadania e o trabalho; 

 Currículo orientado pela BNCC e por Itinerários Formativos organizados segundo 
diferentes arranjos curriculares; 

 Relevância do contexto local e possibilidades do sistema de ensino determinam como 
proceder a estruturação curricular Interáreas do conhecimento, integrando saberes e 
projetos de vida; 

 Aprendizagens essenciais devem ser expressas em competências definidas como a 
mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas 
cognitivas e socioemocionais), bem como atitudes e valores, voltados para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana de trabalho e prática social. 



Itinerários Formativos da Qualificação para o Trabalho – I  

 O Art. 205 da Constituição Federal e o Art. 2º da LDB definem como finalidade da Educação: “o Pleno Desenvolvimento da 
pessoa do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua Qualificação para o Trabalho”.  

 O Art. 39 da LDB define que “a Educação Profissional e Tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, 
integra-se aos diferentes níveis e modalidades de Educação e às dimensões do Trabalho, da Ciência e da Tecnologia”.  

 Essa Educação Profissional poderá ser organizada por eixos tecnológicos, integrando áreas de conhecimento e 
possibilitando a construção de diferentes Itinerários Formativos.  

 Esses Itinerários Formativos abrangem desde os cursos de Qualificação Profissional, integrantes do Itinerário formativo 
Inicial dos Trabalhadores, bem como de sua permanente Formação Continuada, até a conclusão do Técnico de Nível 
Médio e respectivas especializações profissionais, possibilitando seu prosseguimento de estudos e o aprimoramento de 
seu processo de profissionalização na Educação Profissional Tecnológica, de Graduação e Pós-Graduação.  

 De acordo com o Art. 41 da LDB, “o conhecimento adquirido na Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no 
Trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos”.  



Itinerários Formativos da Qualificação para o Trabalho – II  

 De acordo com o Art. 36 da LDB, na redação dada pela Lei nº 13.415/17, “o currículo do ensino 
médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e por Itinerários formativos que 
deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a 
relevância para o contexto local e a possibilidade dos Sistemas de Ensino, a saber: 

 I. Linguagens e suas Tecnologias; 

 II. Matemática e suas Tecnologias; 

 III. Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 

 IV. Ciências Humanas e Sociais Aplicadas;  

 V. Formação Técnica e Profissional”.  

 

Um dos mais significativos desafios atuais a serem respondidos pelos educadores brasileiros, para 
atender ao mandamento constitucional e legal quanto à finalidade da Educação nacional está 
voltado para a estruturação e oferta dos “Itinerários Formativos” integradores e qualificadores. 



Itinerários Formativos da Qualificação para o Trabalho – III  

 A critério dos Sistemas de Ensino, o desenvolvimento do Itinerário Formativo com ênfase na 
Formação Técnica e Profissional deverá considerar: 

 A inclusão de vivências práticas do trabalho nas empresas ou em ambientes de simulação, 
estabelecendo parcerias ou fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela 
legislação da Aprendizagem Profissional; 

  A possibilidade de concessão de Certificados Intermediários de Qualificação para o Trabalho, 
quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade.  

 Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do Ensino Médio, o Sistemas de Ensino 
podem reconhecer competências e firmar convênios de parceria para: 
 Demonstração das Vivências Práticas de Trabalho para reconhecer competências; 
 Aproveitamento de Cursos desenvolvidos no ambiente empresarial; 
 Aproveitamento de Cursos oferecidos em Centros ou Programas Ocupacionais; 
 Aproveitamento de Estudos realizados em Instituições de Ensino, nacionais ou estrangeiras.  



Itinerários Formativos da Qualificação para o Trabalho – IV  

 Para que as Instituições Educacionais possam desenvolver sua proposta pedagógica, integrando Itinerários 
Formativos Interáreas de Conhecimento, toda a organização curricular deve ser flexível, objetivando propiciar 
maior autonomia às escolas para definir suas programações de acordo com as realidades locais. 

 Os currículos escolares devem ser construídos a partir da definição de claros perfis profissionais de conclusão 
dos Educandos no Ensino Médio que possuam identidade reconhecida no mercado de trabalho. 

 A articulação desse conjunto de princípios permite melhor compreender a proposta dos Itinerários Formativos 
na Educação Profissional integrada com as diferentes áreas do Conhecimento. 

 Os Itinerários Formativos são organizados como resposta a um contexto socioeconômico instável, no qual é 
essencial propiciar condições para que o trabalhador possa manter-se em atividade produtiva e geradora de 
renda em contextos socioeconômicos altamente cambiantes e desafiadores. 

 Os Itinerários Formativos, portanto, são construídos pelas Instituições Educacionais a partir de atenta e real 
observação dos Itinerários Profissionais dos trabalhadores no mundo do trabalho.  

 



A BNCC do Ensino Médio como etapa final da Educação Básica 

 Estas orientações formam um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que 
todos os estudantes da Educação Básica devem desenvolver ao longo das suas etapas e 
modalidades de ensino, para a construção de currículos educacionais desafiadores por parte das 
instituições escolares e redes de ensino, na concretização de seu compromisso com o zelo pelo 
desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. 

 No exercício de sua autonomia, prevista nos artigos 12, 13 e 23 da LDB, no processo de construção 
de suas propostas pedagógicas, atendidos todos os direitos e objetivos de aprendizagem instituídos 
na BNCC, as instituições escolares, redes de escolas e seus respectivos sistemas de ensino poderão 
adotar formas de organização e propostas de progressão que julgarem necessários.  

 As propostas pedagógicas e os currículos devem considerar as múltiplas dimensões dos estudantes, 
visando ao seu pleno desenvolvimento, na perspectiva de efetivação de uma educação integral.  

 



Exigências do Processo Educativo na  
Qualificação para o Trabalho 

 A formação para o trabalho é um processo educativo de construção de saberes e práticas voltadas para a inserção do 
educando no mundo laboral, em condições de promover aprimoramentos profissionais para atender a crescentes e 
complexos desafios. 

 Necessita currículos sintonizados com as demandas do mundo do trabalho e ambientes adequados, em laboratórios, 
oficinas e outros ambientes que cultivem a prática, objetivando o desenvolvimento do “ethos” profissional. 

 Exige a elaboração, avaliação e revisão coletiva de Propostas consolidadas em Projeto Pedagógico sintonizado com a 
exigência do compromisso ético para com o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 Esse compromisso exige a concepção do trabalho como princípio educativo e base para a organização e 
desenvolvimento curricular em seus objetivos, conteúdos e métodos de ensino-aprendizagem, bem como a adoção da 
pesquisa como princípio pedagógico, presente em todo o processo formativo daqueles que desenvolverão sua prática 
social em uma sociedade e mundo do trabalho permanentemente mutável e exigente de novas competências. 

 Desenvolver Competência Profissional como exigência da qualificação para o trabalho implica poder decidir, sabendo 
julgar, analisar, avaliar, observar, interpretar, correr riscos, corrigir fazeres, antecipar soluções, escolher, resolver e 
responder a desafios, convivendo com o incerto e o inusitado. 



Compromisso profissional dos Educadores do Ensino Médio Integrado 

 Vincular sua ação educacional à prática social e ao mundo do trabalho, pelo desenvolvimento do espírito crítico e 

autonomia intelectual, criatividade e compromisso ético e social vinculado ao gosto pelo trabalho bem feito. 

 Inspirar e mobilizar os educandos  para enfrentar desafios complexos e inusitados com autonomia intelectual, 

pensamento crítico e criativo, alicerçados em valores éticos, estéticos e políticos. 

 Estar atento ao contexto representado pelo mundo da tecnologia e do desenvolvimento científico, constituindo 

saberes fundamentados na compreensão de que o acesso ao conhecimento deve constituir instrumento facilitador 

para a consolidação da cidadania e do trabalho.  

 Desenvolver ação educacional fundamentada na excelência acadêmica, na ética do trabalho e na autodisciplina, em 

um ambiente onde curiosidade intelectual, aprendizado, criatividade, pensamento crítico, troca de ideias e respeito 

às diferenças individuais e coletivas integram o processo educacional de ensino e aprendizagem ao longo da vida.  



Desafios permanentes de gestores escolares, coordenadores 
pedagógicos e  professores da Educação Básica 

 Orientar as atividades de ensino pelo compromisso ético quanto à mediação da efetiva aprendizagem de seus 
educandos, objetivando seu pleno desenvolvimento pessoal como cidadão e sua qualificação profissional; 

 Comprometer-se com o sucesso da aprendizagem de seus alunos (nenhum a menos: a decisão de não desistir 
de ninguém exige contínuo  e persistente acompanhamento do processo das aprendizagens dos estudantes; 

 Aprender a lidar com a diversidade existente entre os estudantes do Ensino Médio, dela tirando proveito para 
aprimorar as aprendizagens pessoais e coletivas dos educandos; 

 Tarefa permanente: incentivar atividades de participação em projetos interdisciplinares  para efetivo 
enriquecimento cultural dos alunos, interagindo com todas as áreas de conhecimento; 

 Necessidade de conceber e executar projetos diversificados para desenvolver conteúdos curriculares, 
objetivando a aprendizagem permanente: aprender a aprender, para continuar aprendendo; 

 Utilizar intencionalmente novas metodologias de ensino, bem como diferentes estratégias e materiais 
pedagógicos para provocar a aprendizagem contínua e diversificada de seus educandos; 

 Desenvolver permanentes hábitos de colaboração, de apoio e de solidariedade, pelo trabalho em equipe no 
âmbito da comunidade educacional, objetivando “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  



Técnico em  

Informática 

Projetos por ano: 1º ano autoconhecimento; 2º ano emancipação; 3º ano autonomia 

 

CURRÍCULO 

 

O currículo integrado 

pressupõe que áreas de 

conhecimento e a formação 

técnica profissional se 

articulem, Interáreas de 

conhecimento, sem uma 

predominância de saberes e 

de modo intercomplementar.  



1 ano 
autoconhecimento 

Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas 

Ciências da Natureza e 

suas tecnologias 

Linguagens e suas 

tecnologias 

Matemática e suas 

tecnologias 

Percurso livre (sem CH) 

Projeto da formação 

profissional 

1º ano 

autoconhecimento 

2º ano 

emancipação 

3º ano 

autonomia 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR ANUAL DO E.M. 

Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas 

Ciências da Natureza e 

suas tecnologias 

Linguagens e suas 

tecnologias 

Matemática e suas 

tecnologias 

Projeto da formação 

profissional 

Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas 

Ciências da Natureza e 

suas tecnologias 

Linguagens e suas 

tecnologias 

Matemática e suas 

tecnologias 

Projeto da formação 

profissional 

Projeto de Vida 

Assistente de Suporte e 

Manutenção de Computadores 

Assistente de Operação de 

Redes de Computadores 

Assistente de Desenvolvimento 

de Aplicativos Computacionais 
QPT QPT QPT 

1000 horas 1000 horas 1000 horas 



  

Egressos preparados para se tornar cidadãos trabalhadores  competentes, em 
situações bastante complexas, integrando Saberes Cognitivos e Socioemocionais.  

A  Educação requerida   pela contemporaneidade 

muda  o foco  do  trabalho  escolar, subordinando a 

atividade de ensino aos resultados de aprendizagem

De Transmissão do  

Conhecimento
PARA CONSTRUÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS

CONSTITUIR  COMPETÊNCIAS  A  PARTIR  DA ESCOLA  SIGNIFICA CONSTRUIR  

ESQUEMAS  MENTAIS PARA  MOBILIZAÇÃO, ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE  

CONHECIMENTOS , HABILIDADES, ATITUDES, VALORES  E   EMOÇÕES 

NECESSÁRIOS À AÇÃO EM SITUAÇÕES SOCIAIS E DE TRABALHO, PARA FAZER 

FRENTE TANTO A PROBLEMAS ROTINEIROS QUANTO  INUSITADOS

FOCO NA 

APRENDIZAGEM

PRESSUPÕE O ALUNO 

COMO AGENTE DO 

PROCESSO: FAZ, 

PERGUNTA, PESQUISA, 

DISCUTE, DESCOBRE, 

CRIA, APRENDE

EXIGE PROJETO PEDAGÓGICO 

ALINHADO COM O SETOR 

PRODUTIVO E COM OS ANSEIOS 

SOCIAIS

PRESSUPÕE O 

PROFESSOR COMO 

ORGANIZADOR DE 

OPORTUNIDADES 

DIVERSIFICADAS DE 

APRENDIZAGEM, 

GUIA, MEDIADOR E 

ESTIMULADOR

A ESCOLA 

ESTABELECE 

RELAÇÕES DINÂMICAS 

COM O SETOR 

PRODUTIVO



O ÊXITO NA EFETIVA ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO MÉDIOPOR ITINERÁRIOS FORMATIVOS E 
INTERÁREAS DO CONHECMENTO, NOS TERMOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DA 

EDUCAÇÃO NACIONAL, EXIGIRÁ DE TODOS NÓS, EDUCADORES COMPROMETIDOS COM 
A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, MUITO E COMPLEXO TRABALHO, MAS... 

 

“ o único lugar onde sucesso vem 
 antes de trabalho é no dicionário”. 

 

                                                        (Einstein) 


