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O ano de 2022 marca o início da implementação 
do Novo Ensino Médio. Os estudantes do 1º ano do 
Ensino Médio estreiam o novo currículo do Piauí 
desenhado a partir das definições da Base Nacional 
Comum Curricular. O processo de mudança que se 
inicia agora é resultado de muitos anos de reflexão e 
construção conjunta de educadores de todo o país.

Este material foi produzido com base na escuta 
de professores, estudantes e gestores do Piauí. A 
Seduc analisou milhares de contribuições colhidas 
pelas regionais de ensino para, a partir delas, mon-
tar o presente guia que, no formato perguntas e 
respostas, traz informações sobre currículo, carga 
horária e formação para o Novo Ensino Médio, en-
tre outras questões. Além das respostas colocadas 
aqui, há também a indicação de materiais de apoio 
para quem quiser se aprofundar mais em cada tema. 

Saiba mais sobre o ensino médio piauiense no site da Seduc - PI: 
seduc.pi.gov.br

Vamos juntos transformar 
em realidade o Novo 
Ensino Médio do Pauí!

O NOVO ENSINO 
MÉDIO PIAUIENSE 
EM 38 PERGUNTAS



1. O que é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)?
A Base Nacional Comum Curricular é uma conquista do sistema 
educacional brasileiro. Trata-se de um documento que estabelece 
os parâmetros do que cada estudante tem o direito de aprender, 
de acordo com a fase em que estiver.  É de caráter normativo que 
orienta as redes e instituições de ensino públicas e privadas para 
a elaboração dos currículos escolares e suas propostas pedagó-
gicas na Educação básica. A BNCC não diz como ensinar. Diz quais 
competências o aluno deve aprender. As redes têm liberdade para 
decidir qual é a melhor forma de chegar àquele objetivo. O novo 
currículo do Piauí foi estruturado com base nos parâmetros indica-
dos pela BNCC. 

2. Por que a BNCC é importante?
A Base Nacional Comum Curricular é importante porque, ao deixar 
claro o que cada aluno deve aprender em cada etapa da educação 
básica, ela ajuda a promover a equidade educacional. Dessa forma, 
um aluno que mora no norte do país deverá estar aprendendo o 
mesmo conteúdo que um estudante que more no Sudeste e esteja 
na mesma fase educacional que ele. 

3. A BNCC já está contemplada no novo currículo do Piauí? 
Onde posso acessá-lo?
Sim. A BNCC foi um documento normativo criado para orientar 
as redes e instituições de ensino a elaborarem seus currículos. 
Portanto, o currículo do Piauí foi escrito fundamentado na BNCC. 
O novo currículo do Ensino Médio  do Piauí, está disponível no site 
https://seduc.pi.gov.br/curriculopiaui/#, na aba Ensino Médio.

BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR



4. Qual a diferença entre competências e habilidades?
O desenvolvimento de uma competência consiste na mobiliza-
ção de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades 
(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para 
resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício 
da cidadania e do mundo do trabalho. Uma competência requer 
o uso de um grupo de habilidades, que tratam sempre de ações 
que aprendemos a fazer, como identificar, classificar, descrever e 
planejar. No contexto escolar, ler e interpretar um texto, apresentar 
um trabalho para os colegas e realizar operações matemáticas são 
exemplos de habilidades que os estudantes desenvolvem ao longo 
da evolução escolar.

5. Como faremos para trabalhar competências  
e habilidades em sala de aula?
Por meio de uma integração entre as áreas do conhecimento, 
conforme orientação do currículo. Considerando que o foco passa 
a ser um ensino por competências e não mais um currículo con-
teudista, é necessário haver uma integração entre as áreas de 
conhecimento desde o planejamento inicial. Por exemplo:  Uma 
aula sobre a  literatura piauiense trabalhará as competências de 
linguagens (língua portuguesa e literatura) e de ciências humanas 
(história e geografia) fazendo o uso das habilidades de leitura e 
interpretação de texto. 

6. FAKE NEWS - Se o país todo seguirá a mesma  
base comum, como ficam os estudos sobre a cultura  
e a literatura regionais ? 
A  BNCC dá liberdade para que as redes e instituições de ensino 
possam organizar seus currículos incluindo neles aspectos re-
ferentes à identidade, ao contexto e à realidade da comunidade 
escolar. O currículo do Piauí seguiu fortemente essa orientação, 
preservando nossas identidades, espaços e potencialidades. Está 
contemplado no nosso currículo, por exemplo, o ensino da Literatu-
ra Piauiense, conforme definido na Resolução. 124/2020 – CEE-PI. 
Esta é uma das novidades do currículo do Novo Ensino Médio.



7. O que é o Novo Ensino Médio?
O Novo Ensino Médio é a nova organiza-
ção curricular estabelecida pela Lei nº 
13.415/2017, que alterou a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional. Ela deve ser 
adotada por todas as escolas do país, públi-
cas e privadas. 

8. O que o Novo Ensino Médio tem  
a ver com a BNCC?
O Novo Ensino Médio foi desenhado com 
base nas diretrizes estabelecidas pela  Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) para essa 
etapa da educação básica. 

9. O que muda com  o Novo Ensino Médio?
Tanto a organização curricular quanto a 
prática pedagógica mudam no Novo Ensino 
Médio. A nova matriz curricular coloca o estu-
dante no centro do processo ensino-aprendi-
zagem. Ele passa a poder escolher se apro-
fundar nas áreas que mais se aproximem de 
seus interesses e a contar com abordagens 
pedagógicas que deverão ser mais práticas, 
interativas, inclusivas e diversificadas. A mu-
dança tem como objetivo garantir a oferta de 
educação de qualidade a todos os jovens bra-
sileiros e de aproximar as escolas à realidade 
dos estudantes de hoje, considerando as 
novas demandas e complexidades do mundo 
do trabalho e da vida em sociedade. O tempo 
mínimo do estudante na escola passa de 800 
horas para 1.000 horas anuais. 

10. Quais serão os benefícios  
para os estudantes com a  
nova organização curricular?
O Novo Ensino Médio pretende atender às 
necessidades e às expectativas dos jovens, 
fortalecendo o protagonismo juvenil na 
medida em que possibilita aos estudantes 
escolher o itinerário formativo no qual 
desejam aprofundar seus conhecimentos. 
Um currículo que contemple uma forma-
ção geral, orientada pela BNCC, e também 
itinerários formativos que possibilitem aos 
estudantes aprofundar seus estudos na(s) 
área(s) de conhecimento com a(s) qual(is) 
se identificam ou, ainda, em curso(s) ou 
habilitações de formação técnica e profis-
sional, contribuirá para maior interesse dos 
jovens em acessar a escola e, consequen-
temente, para sua permanência e melhoria 
dos resultados da aprendizagem.

NOVO ENSINO MÉDIO



11. Quais disciplinas estão na Formação Geral Básica?
Na Formação Geral Básica estarão presentes os componentes 
curriculares (disciplinas) de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, 
Língua Espanhola, Artes, Educação Física, História, Geografia, 
Filosofia, Sociologia, Matemática, Química, Física e Biologia. 

Essa disciplinas estão contempladas na nova organização das 
áreas de conhecimento da seguinte maneira: 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS: nesta área, o co-
nhecimento está voltado para as disciplinas de português, litera-
tura, artes, educação física e língua (inglês ou espanhol).

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS: Aqui são explorados conhe-
cimentos de matemática aplicados no cotidiano.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS: contempla os conhe-
cimentos de história, sociologia, geografia e filosofia. 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS: aprofundam 
conhecimentos sobre química, física e biologia.

12. Como ficará a oferta de educação física, arte, sociologia e 
filosofia?  E língua portuguesa e matemática?
A LDB inclui, no ensino médio, obrigatoriamente, estudos e prá-
ticas de educação física, arte, sociologia e filosofia (Art. 35-A, § 
2°). Já o ensino de língua portuguesa e matemática será obriga-
tório nos três anos do ensino médio, assegurada às comunidades 
indígenas, também, a utilização das respectivas línguas maternas 
(LDB, Art. 35-A, §3°), independentemente da(s) área(s) de aprofun-
damento que o estudante escolher em seu itinerário formativo. 
Veja na questão 5 em que áreas de conhecimentos esses temas 
são explorados.

13. Por que a língua inglesa foi escolhida como obrigatória?
A BNCC definiu a implementação obrigatória do ensino da língua 
inglesa no Novo Ensino Médio. Segundo a determinação, o idioma 
deve ser mandatório a partir dos anos finais do ensino funda-
mental — 6º ano do ensino fundamental. Ou seja, todas as escolas 
do Brasil precisam ter essa disciplina em sua grade curricular a 
partir dessa etapa.

A justificativa para a escolha desse idioma, e não de outro, como 
o espanhol, está ligada ao seu impacto na comunicação global. 
Afinal, o inglês é utilizado por nações do mundo inteiro, com re-
pertórios culturais diversos.

Alinhada ainda com a Lei 13.415 de 2017, existe a inclusão da Lín-
gua Espanhola, que no currículo do Piauí é ofertada como segun-
da língua estrangeira de caráter optativo. 



14. FAKE NEWS - O Novo Ensino Médio exclui disciplinas dos currículos?
Não. Pelo contrário, a proposta atual da BNCC, aprovada pelo Conselho Nacional 
de Educação (CNE), mobiliza conhecimentos de todos os componentes curricula-
res em suas competências e habilidades e, portanto, torna seu desenvolvimento 
obrigatório. E o currículo do Piauí contempla todas as disciplinas, com as nomen-
claturas atualizadas conforme a Lei 13.415/2018, a saber: componente curricular 
e estudos e práticas. 

15. O que são itinerários formativos?
Os Itinerários Formativos são o conjunto de unidades curriculares que possibili-
tam o protagonismo do estudante, que poderá ter opções de escolha para apro-
fundar seu conhecimento e se preparar para a continuidade dos seus estudos ou 
do mundo do trabalho.

Os Itinerários Formativos, que são a parte flexível do currículo, estão organizados 
em três componentes: Eletivas, Projeto vida e pelas Trilhas de aprendizagem.

Os Itinerários podem ser estruturados com foco em uma área de conhecimento 
(Matemáticas e suas Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas), na for-
mação técnica e profissional ou, também na mobilização de competências e 
habilidades de diferentes áreas. Dentro dos aprofundamentos existem quatro 
eixos estruturantes que são complementares e é fundamental que os Itinerários 
Formativos incorporem e integrem todos eles. Os eixos estruturantes são: inves-
tigação científica, mediação e intervenção sociocultural, processos criativos e 
empreendedorismo.

As redes de ensino terão autonomia para definir quais itinerários formativos irão 
ofertar, considerando um processo que envolva a participação de toda a comuni-
dade escolar.



CONHEÇA OS ITINERÁRIOS FORMATIVOS QUE SERÃO OFERTADOS NO PIAUÍ:

 

ITINERÁRIOS FORMATIVOS DE LINGUAGENS:

• Trilha de Aprendizagem “Cyber Mais” - aprofundamento específico da área de 
Linguagens e Suas Tecnologias;

• Trilha de Aprendizagem “Construindo a Nossa Identidade” - aprofundamento inte-
grado da área de Linguagens com as demais áreas do conhecimento.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS DE MATEMÁTICA:

• Trilha de Aprendizagem “Matemática na Prática” - aprofundamento específico da 
área de Matemática e suas Tecnologias;

• Trilha de Aprendizagem “Matematicando em 3, 2, 1” -  aprofundamento integrado 
da área de Matemática com as demais áreas do conhecimento.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA:

• Trilha de Aprendizagem “Saúde & Tecnologia” - aprofundamento específico da 
área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

• Trilha de Aprendizagem “Ciência, Tecnologia & Inovação” -  aprofundamento inte-
grado da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias com as demais áreas do 
conhecimento.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS DE CIÊNCIAS HUMANAS: 

• Trilha de Aprendizagem “Revolução 4.0: Conecte-se!” - aprofundamento específi-
co da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas;

• Trilha de Aprendizagem “Geração Z: #seguir” -  aprofundamento integrado da área 
de Ciências Humanas e Sociais aplicadas com as demais áreas do conhecimento.



16. O que são disciplinas Eletivas? 
Qual a carga horária destinada a elas?
São unidades curriculares de livre escolha 
dos estudantes, mediante as possibilida-
des estruturais das redes e instituições de 
ensino, ofertadas semestralmente, com 
carga horária pré-definida de acordo com 
a forma, regime e modalidade de ensino. 
As eletivas podem ser ofertadas em diver-
sos formatos, tais como: projetos, ofici-
nas, laboratórios, observatórios, incuba-
doras, clubes, núcleo de estudos, núcleos 
de criação artística, cursos, módulos, 
dentre outros. A carga horária destinada 
às eletivas é de 2 horas/aulas por semana. 
. Conheça abaixo algumas das eletivas que 
serão ofertadas pela rede do Piauí.

Eletivas relacionadas aos Itinerários 
Formativos Específicos:
A. LINGUAGENS - Siga as PEGADAS@.com.PI;

b. MATEMÁTICA: UM CLOSE NA BELEZA;

C. CHSA: Nas Trilhas do Piauí;

D. CTN - Meu Pequeno Mundo;

E. LINGUAGEM - ESPANHOL -  
PIAUÍ HABLA ESPAÑOL

Eletivas relacionadas aos Itinerários 
Formativos Integrados:  
A. LINGUAGENS: SOUFAN.zine; 

b. MATEMÁTICA: Cozimática

C. CHSA: Moda na Escola;

D. CTN - Dê um like na Saúde

17. O que é o aprofundamento curricular 
ou trilhas de aprendizagem? Como 
funciona na prática? Em que momento  
o estudante pode escolher a trilha  
de aprofundamento?
Os Aprofundamentos Curriculares ou trilhas 
de aprendizagem são compostos por 9 
Unidades Curriculares que contemplam 
componentes específicos, que irão se apro-
fundar em algumas habilidades desenvolvi-
das na Formação Geral Básica.  O estudante 
fará a escolha do aprofundamento curricu-
lar que deseja seguir somente no final do 
primeiro ano, uma vez que os estudantes 
teriam a primeira série do Ensino Médio 
para iniciarem a construção de seu proje-
to de vida e a escolha por uma trilha está 
intimamente relacionada à sua projeção 
pessoal e profissional. 

Foram construídas 9 trilhas de aprendiza-
gem que contemplam componentes espe-
cíficos, que irão se aprofundar em algumas 
habilidades desenvolvidas na Formação 
Geral Básica.  

*Conheça as trilhas de aprendizagem na questão 15. 

18. E se o estudante se arrepender  
do aprofundamento que escolher,  
ele pode trocar?
O estudante pode trocar de aprofundamento 
curricular ao término do ciclo de seis meses 
de aula de sua primeira escolha. 



19. Os estudantes poderão frequentar mais de uma 
escola? Por exemplo, cursar os componentes 
curriculares da formação geral básica em uma 
escola e o itinerário de aprofundamento em outra?
O Novo Ensino Médio trará essa perspectiva da flexibili-
zação. Os estudantes poderão vir a ter a possibilidade de 
frequentar escolas distintas para compor suas escolhas. 
Disso dependerá a organização de cada região ou municí-
pio. Isso, no entanto, não deve ocorrer neste ano, que é o 
início da implementação do Novo Ensino Médio. Os itinerá-
rios de aprofundamento e eletivas que cada escola oferta-
rá é uma construção em curso neste momento.

20. O que é Projeto de Vida?
Trata-se de um dos componentes curriculares que in-
tegram os Itinerários Formativos. O Projeto de Vida tem 
início logo no primeiro ano do Ensino Médio. Seu objetivo 
é abordar com cada estudante questões relacionadas aos 
seus interesses no âmbito pessoal, social e profissional. 
O trabalho desenvolvido nesse itinerário formativo con-
tribuirá para o desenvolvimento integral do estudante e 
fortalecerá sua capacidade de fazer escolhas sintonizadas 
com seus anseios e aptidões.

1a SÉRIE Eu no mundo: 
Autoconhecimento

Módulo 1: identidade 

Módulo 2: autoconhecimento

Módulo 3: autodesenvolvimento

2a SÉRIE Eu, cidadão: 
Expansão e 
exploração

Módulo 1: Relações interpessoais

Módulo 2: Responsabilidades

Módulo 3: Os pilares da educação

3a SÉRIE Eu, profissional: 
Planejamento

Módulo 1: Competências para  
o século XXI

Módulo 2: Planejamento estratégico

Módulo 3: Futuro profissional

SÉRIE TEMA MÓDULOS



21. Qual o perfil do professor que será  
responsável pelo Projeto de Vida? 
Professores  preferencialmente da área de humanas, de sociologia e 
filosofia, podem cursar a formação para ministrar o componente Proje-
to de Vida, desde que atendam o perfil estabelecido pela lei, ou seja, as  
aulas do componente  “podem ser ministradas por professores de qual-
quer área do conhecimento, desde que tenha um perfil que o componente 
exige. Assim, sugere-se que o professor de Projeto de Vida, contemple os 
seguintes requisitos: 

I – seja, preferencialmente, do quadro de efetivos da Rede e com forma-
ção em Filosofia;

II – tenha disponibilidade de carga horária e afinidade profissional com a 
dinâmica do componente;

III- seja um profissional imbuído de boa capacidade para se comunicar 
e articular-se com os estudantes; postura acolhedora e solidária; con-
fiabilidade; proatividade; postura ética; capacidade de planejamento e 
organização; empatia, habilidade de escuta e resiliência”.

22. Quais são os temas transversais do Novo Ensino Médio do Piauí? 
Como serão trabalhados?
Estão entre os temas transversais definidos pelo Ministério da Educação 
(MEC) ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, trabalho, consumo, 
pluralidade e cultura. O trabalho sobre esses temas não se limita a uma 
única área de estudo. Questões relacionadas ao mundo do trabalho, por 
exemplo, podem ser abordadas tanto no Projeto de Vida quanto em disci-
plinas eletivas, por isso são chamados de temas transversais. Os profes-
sores de diferentes áreas planejarão juntos como explorar esses temas 
em cada etapa da organização curricular. 

23. O que são metodologias ativas? Como trabalhá-las?
As metodologias ativas envolvem várias técnicas que levam o aluno a 
participar ativamente do processo de aprendizagem, ao invés de só rece-
ber o conhecimento entregue pelo professor. A partir delas, o estudante 
deve também buscar o conhecimento e conduzir seu próprio aprendizado 
em conjunto com seus colegas, através da resolução de problemas reais, 
atividades em equipe e também orientações do professor.



24. Como a rotina de uma semana na escola se organiza, na 
prática, com todos esses elementos? É possível mostrar 
um calendário de aula semanal do Novo Ensino Médio?
Exemplo hipotético de como uma semana de aula do primeiro 
ano poderá vir a ser organizada:

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

AULA 1 Linguagens(*): 
L.P.

Matemática (*) Eletivas(**) Matemática (*) Matemática (*)

AULA 2 Ciências da 
Natureza (*): 
química

Linguagens(*): 
L.P.

Eletivas(**) Ciências 
Humanas (*): 
geografia

Projeto de Vida 
(***)

AULA 3 Ciências 
Humanas (*): 
história

Linguagens(*): 
Inglês

Ciências da 
Natureza(*): 
biologia

Linguagens (*): 
LP

Projeto de Vida 
(***)

INTERVALO

AULA 4 Ciências 
Humanas (*): 
geografia

Ciências da 
Natureza (*)

Ciências da 
Natureza(*): 
química

Linguagens (*): 
L.P.

Ciências da 
Natureza (*): 
física

AULA 5 Eletivas (**) Ciências 
Humanas (*): 
história

Ciências 
Humanas (*): 
filosofia

Ciências da 
Natureza (*): 
biologia

Ciências 
Humanas (*): 
história

NEM-
1o ano

(*) FGB - Formação Geral Básica

(**) IF - Itinerários Formativos

(***) Componente: Projeto de Vida



25. Qual o papel de cada ator da  
Educação na implementação  
do Novo Ensino Médio?

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: construir um 
plano de implementação; direcionar as 
escolas quanto ao processo de implemen-
tação do currículo, por meio de um guia de 
orientação; ofertar formação continuada 
para a implementação do currículo a todos 
os gestores regionais, escolares e profes-
sores da rede.

REGIONAL DE EDUCAÇÃO: compartilhar 
com as escolas as orientações da Seduc 
quanto ao processo de implementação do 
currículo; sanar as dúvidas das escolas; 
informar à Seduc os anseios das escolas, 
bem como dúvidas e inquietações; Elaborar 
um plano de implementação, seguindo as 
orientações da Seduc/sede. 

DIRETORES DE ESCOLA: oportunizar 
momentos de planejamento coletivo com 
professores; organizar rodas de conversa 
entre a equipe escolar; promover a cultura 
do acolhimento às famílias e estudantes, 
na organização de sua rotina escolar; 
auxiliar estudantes nas escolhas das trilhas 
e na construção de seus projetos de vida; 
compartilhar boas práticas com a regional 
e com outras escolas; comunicar à regional 
as dificuldades enfrentadas pela escola 
no processo de implementação do novo 
currículo e ao longo do processo.   

PROFESSORES: buscar aprofundamento 
das legislações que regem o Novo Ensino 
Médio; estudar o currículo, na íntegra; par-
ticipar do planejamento coletivo; participar 
de rodas de conversa promovidas pela 
escola, GRE e/ou Seduc; participar de pro-
cessos formativos ofertados pela Seduc e/
ou Instituição parceira.

ESTUDANTES: acompanhar as mudanças 
pelas quais passam o Ensino Médio;  
buscar orientações com seus professores  
e/ou coordenadores; participar ativamente 
do processo de implementação do  
novo currículo. 

FAMÍLIAS: ficar atenta às mudanças; acom-
panhar a rotina escolar dos filhos; partici-
par de rodas de conversa com as escolas; 
auxiliar os estudantes na construção de 
seus projetos de vida.



26. Com o Novo Ensino Médio todas as  
escolas se tornarão integrais?
No Novo Ensino Médio, haverá o aumento do tempo mínimo 
do estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais. 
Este aumento, no entanto, não configura uma carga horária 
de ensino integral. A carga horária estendida vai correspon-
der, na prática, ao acréscimo de 10 minutos em cada aula, o 
que totaliza 50 minutos a mais por dia letivo.

27. De que forma a carga horária será dividida  
entre as disciplinas?

CARGA HORÁRIA

COMPOSIÇÃO
SÉRIE ANUAL
1a SÉRIE 2a SÉRIE 3a SÉRIE

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA 800 h 600 h 400 h

ITINERÁRIOS FORMATIVOS 200 h 400 h 600 h

PROJETO DE VIDA 80 h 40 h 40 h

ELETIVAS ORIENTADAS 120 h 80 h 120 h

TRILHAS DE APRENDIZAGEM Não se aplica 280 h 440 h

TOTAL 1.000h 1.000h 1.000h



30. Haverá formação de professores para o novo ensino médio?  
Onde encontro as formações disponíveis hoje?
A Unidade Técnica do Chão da Escola (UTECE) iniciou, no primeiro semestre de 
2021, uma trilha formativa do Novo Ensino Médio para coordenadores peda-
gógicos, com um dos módulos voltados para o Projeto Político Pedagógico. No 
mesmo ano, ofertou, em parceria com a Fundação Telefônica Vivo, uma forma-
ção sobre o Projeto de Vida. No segundo semestre, foram construídas trilhas 
formativas para o Novo Ensino Médio para os professores, por meio de webiná-
rios e oficinas transmitidas em tempo real, que ficaram gravadas, totalizando 
5 webinários e 13 aulas gravadas. Todo o conteúdo de 2021 pode ser acessado 
pelo site da Seduc por meio do link: https://seduc.pi.gov.br/curriculopiaui/?-
notcia=278

O ciclo de oficinas e webinários ofertados a partir de 2022 está disponível pelo 
Canal Educação. A programação completa pode ser conferida no site da Seduc.

FORMAÇÃO

28. O que acontece com os professores de disciplinas que não são mais 
obrigatórias. Eles terão a carga horária de trabalho reduzida?
Não, pelo contrário. O Novo Ensino Médio aumenta a carga horária geral dessa 
etapa da educação. Além das aulas das áreas de suas formações principais, todos 
os professores poderão dar aulas de matérias de aprofundamento, projeto de vida 
e eletivas. O estado precisará contratar mais professores para oferecer o Novo 
Ensino Médio. 

29. Como cumprir a nova carga horária nas escolas no período noturno?
A partir de 2022, a oferta de Ensino Médio regular será gradualmente desconti-
nuada no período noturno. O objetivo desta mudança é concentrar neste período 
a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Já este ano, não será aberta nova turma 
do primeiro ano do Ensino Médio regular. Continuará a ser ofertado, no entanto, 
o segundo e o terceiro anos para aqueles que já iniciaram os estudos no noturno. 
Em 2023, será ofertado somente o terceiro ano do Ensino Médio neste turno.

A oferta de EJA nas duas modalidades presentes no estado - EJA Qualificação 
Profissional e EJA Ensino Técnico - será concentrada no turno noturno de forma 
síncrona (presencial) e assíncrona (remota), de maneira híbrida. O percentual de 
aulas remotas assíncronas vai variar de acordo com o curso escolhido, podendo 
ficar entre 30% e 50% do total de aulas.



31. Os professores podem buscar as informações de que sentem falta  
ou é a Secretaria que vai escolher as formações e avisá-los? 
Inicialmente, a secretaria construiu uma trilha formativa sobre o novo currículo. En-
tretanto, as escolas, por meio de suas regionais de jurisdição, podem sugerir pautas 
formativas, uma vez que a Seduc trabalha na perspectiva de formação continuada e 
em serviço.

32. Essas formações contarão para o sistema de pontuação de carreira?
Sim. Para isso, a UTECE está finalizando um documento que estabelece a política de 
formação da Rede.

33. Profissionais com notório saber poderão atuar como docentes  
no Itinerário de Formação Profissional e Técnica?
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Art. 61, IV) permite a atuação dos profissio-
nais com notório saber exclusivamente para atender a Formação Técnica e Profis-
sional e esses profissionais deverão ser reconhecidos pelos respectivos sistemas de 
ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profis-
sional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacio-
nais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado.

34. Terá um livro didático por área de conhecimento?
Sim. Os livros escolhidos são divididos por área do conhecimento. São  elas: Lingua-
gens, Matemática, Natureza e Humanas. A disciplina de Inglês, que pertence à área do 
conhecimento de Linguagens, pode vir a ter um livro separado. Esta é uma definição 
ainda em construção. 

35. FAKE NEWS - Os alunos terão vários livros para usar em uma  
única disciplina? Eles levarão para casa? E o risco para a coluna? 
Os livros didáticos foram escolhidos por área do conhecimento, o que representa  
menos livros e, consequentemente, menos peso.  



36. Como fica o ensino técnico com todas essas mudanças?  
O que muda na prática?
O Itinerário de Formação Técnica Profissional, no âmbito do Novo Ensino 
Médio, será oferecido de forma integrada ao Ensino Médio regular. Na prá-
tica, o aluno escolherá uma formação técnica na primeira série e cursará, 
além do projeto de vida e eletivas, os componentes referentes à formação 
para o mundo do trabalho. Ao final da primeira série, o aluno que não se 
identificar com o curso escolhido, poderá migrar para outro curso, uma vez 
que a trilha de aprendizagem (aprofundamento) será a partir da 2ª série.

37. Como ficará o ENEM com a implementação  
da nova estrutura do Ensino Médio?
O Enem seguirá a nova estrutura do Ensino Médio a partir do ano de 2024. 
Até lá precisamos aguardar as orientações no âmbito nacional.

38. Qual o impacto que essa reforma terá nas avaliações externas? 
Os alunos terão o conteúdo suficiente para ir bem nessas provas?
As avaliações externas também deverão se adaptar à nova estrutura do 
Ensino Médio. A avaliação testará as aprendizagens dos estudantes, com 
base no desenvolvimento de competências e habilidades propostas pelos 
normativos da BNCC. 

ENSINO TÉCNICO

AVALIAÇÕES






