
NOVO ENSINO MÉDIO



Através de seu Currículo, o 
Colégio PM, promove a formação 
do cidadão crítico e consciente, 
capaz de desenvolver e propiciar 
ações que promovem igualdade, 
justiça, inclusão, respeito
à diversidade...



Através do trabalho pedagógico, a 
fragmentação das políticas educacionais 
é superada e a qualidade da educação, 
fortalecida.

Apresentamos aqui, a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) - um documento 
que regulamenta os aprendizados essenciais 
a serem trabalhados em todas as Unidades 
do Colégio PM, da Educação Infantil 
ao Ensino Médio, para garantir o direito ao 
desenvolvimento pleno de todos os alunos, 
conforme prevê a legislação. 

Trata-se de um documento importante para 
a promoção da igualdade de nosso sistema 
educacional, colaborando não só para a 
formação integral do aluno, mas para a 
construção de uma sociedade mais justa, 
democrática, inclusiva, por meio de um 
trabalho voltado à construção do projeto de 
vida e à formação dos aspectos físicos, 

cognitivos e socioemocionais. 



Para a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental, o objetivo é nortear os 
currículos na perspectiva da BNCC, que foi 
normatizada pelo Conselho Nacional de 
Educação e homologada pelo Ministério da 
Educação e Cultura em dezembro de 2017. 
Ela estabelece competências e diretrizes que 
guiarão os currículos e seus conteúdos 
mínimos, de modo a assegurar formação 
básica comum.

Para o Ensino Médio, a terceira versão 
da BNCC foi aprovada e homologada 
em dezembro de 2018. Com isso, para a 
1ª série do Ensino Médio, o Colégio PM 
construiu um novo currículo, com 
propostas pedagógicas atraentes, 
tendo em vista não só as 
características e culturas locais, mas 
também, as necessidades de formação 
integral dos alunos. Fizemos 
alterações importantes, tais como os 
Itinerários Formativos, oferecendo 
uma aprendizagem mais significativa 

e atendendo a legislação em vigor.



O currículo do novo Ensino Médio é composto 
por uma parte que mobiliza os conhecimentos 
previstos na BNCC (formação geral básica) e 
pelos itinerários formativos, indissociavelmente. 
Os Itinerários são o conjunto de unidades 
curriculares ofertadas pelo Colégio PM, em 
parceria com o Sistema Anglo de Ensino, que 
possibilitam ao aluno aprofundar seus 
conhecimentos e se preparar para o 
prosseguimento de estudos e/ou para o mundo 
do trabalho. Os Itinerários Formativos estão 
organizados por área de conhecimento..

O QUE SÃO OS ITINERÁRIOS 
FORMATIVOS?



O material didático de cada Itinerário é 
composto por trilhas de aprofundamento. 
Cada trilha, por sua vez, é formada por dois 
cursos anuais. São eles:

Itinerário 1 - Núcleo de estudos em 
Linguagens e Ciências Humanas: Oficina de 
Literatura, Criação e Estudos de Artes, Núcleo 
de Análises Historiográficas e Observatório 
Geográfico.

Itinerário 2 - Núcleo de estudos em Ciências 
da Natureza: Observatório de Fenômenos 
Biológicos, Análise e Investigações Químicas, 
Oficina de Física Investigativa.

O QUE SÃO OS ITINERÁRIOS 
FORMATIVOS?


