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1) Por que o novo ensino médio/Escola em Tempo Integral está sendo editado por 

Medida Provisória?  

 

As evidências demonstram que é preciso acelerar as mudanças no ensino médio por 

diversos motivos por sua relevância e urgência: 

- Ideb estagnado desde 2011; 

- O desempenho em português e matemática é menor hoje do que em 1997; 

- 1,7 milhão dos jovens de 15 a 24 anos nem estuda, nem trabalha; 

- Apenas 18% dos jovens de 18 a 24 anos ingressam no ensino superior; 

- A população jovem do Brasil entrará em declínio após 2022. 

- Para iniciar a mudança ainda em 2017, é preciso começar a reforma hoje. 
 

O Brasil Carinhoso, Mais Médicos, PNAIC, royalties do petróleo para a educação são 

alguns dos programas que goram editados por Medida Provisória. 

 

A MP é encaminhada ao congresso para que seja discutida e, inclusive, eventualmente 

modificada. Câmara e Senado têm até 120 dias para fazer análise e aprovação. Esse será 

o espaço onde a sociedade pode opinar. 

 

2) Por que o ensino médio vai mudar? 

O ensino médio atual precisa mudar porque está mais do que comprovado que ele está 

falido. Os jovens terminam essa etapa sem aprender o mínimo esperado. O EM vem 

apresentando o mesmo Ideb – 3,7, desde 2011.  

O currículo no ensino médio hoje é extenso, superficial, fragmentado e não dialoga com 

a juventude, com o sistema produtivo e com as demandas do século XXI. Tem 

produzido uma geração de jovens – 1,7 milhão, entre 15 e 24 anos - que nem estudam e 

nem trabalham. 

Vale destacar que 82% dos jovens entre 18 e 24 anos que finalizam o EM hoje não 

prosseguem seus estudos no ensino superior e somente em média de 8% deles saem 

com uma profissão por terem frequentado um ensino técnico junto com o ensino médio. 

O novo ensino médio considera esse contexto e traz soluções baseadas em evidências de 

modelos exitosos no Brasil e no mundo.  Propõe como principal determinação a 

flexibilização do currículo, por meio da oferta de diferentes itinerários formativos, 

incluindo a oportunidade de o jovem optar por uma formação técnica ou profissional, 

dentro da carga horária do ensino regular.  

Na perspectiva de ofertar um ensino médio mais atrativo para o jovem, além da 

liberdade de escolher seus itinerários, de acordo com seus projetos de vida, a 

reformulação tornará obrigatória a oferta da língua inglesa. O ensino da língua 

portuguesa e da matemática nos três anos também será obrigatório e, prevê, a 

certificação dos conteúdos cursados com a possibilidade de cômputo de créditos para 

prosseguimento de seus estudos em nível superior. 

A presente proposta também estabelece a ampliação progressiva da jornada escolar, 

conforme o Plano Nacional de Educação, e limita a carga horária máxima de 1.200 

horas para Base Nacional Curricular Comum, com autonomia dos sistemas estaduais de 

ensino para organização de seus currículos, de acordo com as realidades diversas.  

 

3) O novo ensino médio é para o ano letivo de 2017? Ou depois? O MEC trabalha 

com prazo? 

Em 2017 e até a publicação da Base Nacional Comum Curricular, a implementação é 

facultativa. Mas Estados como Santa Catarina e Paraíba e o Distrito Federal já estão 
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trabalhando a implementação para o ano letivo de 2017.  

Com a publicação da BNCC, o novo ensino médio passará a ser obrigatório no ano 

letivo seguinte ou dois anos depois, caso a BNCC seja publicada com menos de 180 

dias para o início do próximo ano letivo.  

A partir da aprovação da MP, as redes de ensino podem iniciar o planejamento e a 

organização para a implementação, realizando as adequações necessárias junto ao 

Conselho Estadual, a formação de professores, o diagnóstico das demandas da 

juventude, etc.  

 

3.1) E a Escola de Tempo Integral? 

Sim, essa começará a ser implantada em 2017 com 257 mil novas matrículas de ensino 

médio em tempo integral. 

 

4) Como será a grade curricular? E de quantas horas diárias/semanais? 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelecerá as competências e 

conhecimentos necessários para a formação geral do aluno. O que a reforma traz é que o 

cumprimento desta parte comum não poderá exceder 1.200 horas (da total da carga 

horária do ensino médio, seja ele parcial de 2.400 horas, ou integral de 4.200 horas) e o 

restante do tempo será composto por diferentes ênfases nas áreas de conhecimento ou 

de atuação profissional: I – linguagens; II – matemática; III – ciências da natureza; IV – 

ciências humanas; V – formação técnica e profissional.  

Cada Estado criará suas matrizes curriculares considerando a BNCC e as ênfases de 

acordo com as demandas de seus jovens. 

 

5) Português e matemática continuam sendo disciplinas obrigatórias? Se sim, qual 

a carga horária obrigatória para cada uma dessas disciplinas? 

 A BNCC do ensino médio estabelecerá as competências e as aprendizagens necessárias 

para estas áreas de conhecimento. O estudo da língua portuguesa e da matemática 

previstos na BNCC serão obrigatórios em todos os anos do ensino médio. 

 

6) Filosofia, sociologia, arte e educação física não serão mais obrigatórios? 

É importante esclarecer que na LDB as únicas disciplinas obrigatórias eram: artes, 

educação física, filosofia e sociologia. A partir da nova MP, o ensino da língua 

portuguesa e da matemática serão as únicas disciplinas obrigatórias nos três anos do 

ensino médio. Será a BNCC que irá definir a obrigatoriedade, ou não, da parte que será 

comum a todos.  

Para além disso, o aluno que optar pelo aprofundamento e formação em linguagens e/ou 

ciências humanas também poderá dedicar ainda mais tempo para estes componentes 

curriculares. 

 

6.1) Como fica a língua inglesa? 

Anteriormente, a LDB não trazia a língua inglesa como disciplina obrigatória. A 

reforma torna o inglês obrigatório desde o 6º ano do ensino fundamental e no ensino 

médio, mas não necessariamente nos três anos. Os sistemas de ensino poderão ofertar 

outras línguas estrangeiras, incluindo, preferencialmente, o espanhol, se assim 

desejarem. 

 

7) Como fica a carga horária anual do novo ensino médio? 

O que a reforma traz é que a Base Nacional Comum Curricular não poderá exceder 

1.200 horas (da total da carga horária do ensino médio, seja ele parcial de 2.400 horas, 
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ou integral de 4.200 horas) e que o restante do tempo será composto por diferentes 

ênfases nas áreas de conhecimento ou de atuação profissional: I – linguagens; II – 

matemática; III – ciências da natureza; IV – ciências humanas; V – formação técnica e 

profissional.  

Cada Estado criará suas matrizes curriculares considerando a BNCC e as ênfases de 

acordo com as demandas de seus jovens. 

 

7.1)  Qual a carga horária anual do novo ensino médio? 

Não houve alteração na carga horária do ensino médio, que continua a ser composta 

pelo mínimo de 800 horas e 200 dias letivos, anuais. O que a reforma traz é que esta 

carga horária será ampliada gradativamente para 1.400 horas anuais (7 horas diárias), 

de acordo com o que a meta 6 do Plano Nacional de Educação já estabelece, ou seja, 

25% das matrículas desta etapa.  

Já a Política de Fomento de Escolas em Tempo Integral, que também é tratada nesta 

Medida Provisória, e é facultativa aos Estados, contará com 45 tempos de aula semanais 

de 50 minutos.  

 

8) O jovem da faixa etária do ensino médio terá maturidade suficiente para 

escolher qual área ele vai querer seguir por todo o seu futuro? 
A presente medida propõe um ensino médio mais atrativo, que oferte uma formação 

ampla ao jovem, o que é fundamental para tornar a escola significativa, com o objetivo 

de reduzir as taxas de abandono e melhorar o desempenho dos estudantes. 

  

9) Qual a importância da ênfase na formação técnica e profissional? 
O foco não será a educação profissional e sim, a possibilidade de o aluno escolher 

diferentes ênfases, de acordo com seus projetos de vida. A formação técnica e 

profissional será mais uma alternativa para o aluno. Hoje, se o jovem quiser cursar uma 

formação técnica de nível médio, ele precisa cursar dois ensinos médios: 1) o regular e 

2) o técnico. O novo ensino médio permitirá que o jovem opte por uma formação 

técnica profissional dentro da carga horária do próprio ensino médio. 

 

10) A autorização de profissionais com notório saber para atuar no ensino médio 

representa o fim das licenciaturas?  

De forma alguma. O novo ensino médio prevê a oferta de formação técnica e 

profissional como uma das ênfases disponíveis para os alunos. Para tanto, a Medida 

Provisória permite que os sistemas de ensino autorizem profissionais com notório saber 

para ministrar aulas em disciplinas da parte técnica e profissional do currículo. Por 

exemplo, um engenheiro poderá, desde que regulamentado pelo sistema de ensino 

estadual, dar aula no curso de edificações e um analista de sistemas no curso de 

programação de software. 

 

11) Os profissionais com notório saber serão contratados por concurso público? 

Caberá aos respectivos Sistemas de Ensino definir e regulamentar a forma de seleção e 

contratação destes profissionais.  

 

12) Qual o montante de recursos que o MEC disponibilizará para a implementação 

do novo ensino médio? Em qual período? E qual seria o valor, por escola? 
O novo ensino médio não requer despesas adicionais. Já a Política de Fomento de 

Escolas em Tempo Integral prevê um investimento do Governo Federal de R$1,5 bilhão 
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até 2018, correspondendo a R$2.000 por aluno/ano e criando 500 mil novas matrículas 

de tempo integral, nesse período. 

 

13) Haverá período de transição entre o modelo de hoje e o novo? Quem já está 

cursando o ensino médio passará por algum tipo de mudança?  

O novo ensino médio se tornará obrigatório dois anos após a publicação da Base 

Nacional Comum Curricular e Estados, a partir de 2017, já poderão iniciar adequações 

curriculares em suas redes. As redes de ensino precisarão normatizar a política junto aos 

seus conselhos estaduais. A criação das matrizes curriculares, dos currículos e a forma 

de transição acontecerão de acordo com cada sistema de ensino. As Secretarias 

Estaduais poderão optar por reformular imediatamente nos três anos ou gradativamente, 

por ano, desde que as competências e aprendizagens estabelecidas na BNCC sejam 

atendidas ao final desta modalidade de ensino.  

 

14) Há algum plano para os professores? Como será a orientação para eles? 

Os currículos dos cursos de formação de docentes deverão no prazo de dois anos ter 

como referência o conteúdo da Base Nacional Comum Curricular. 

 

15) Quais disciplinas das 13 obrigatórias no currículo do ensino médio de hoje que 

serão obrigatórias no novo modelo? 

Será a BNCC que irá definir a obrigatoriedade, ou não, da parte que será comum a 

todos. O que a reforma traz é que a BNCC não poderá exceder 1.200 horas (da total da 

carga horária do ensino médio, seja ele parcial de 2.400 horas ou integral de 4.200 

horas) e que o restante do tempo será composto por diferentes ênfases nas áreas de 

conhecimento ou de atuação profissional: I – linguagens; II – matemática; III – ciências 

da natureza; IV – ciências humanas; V – formação técnica e profissional.  

 

16) Por que a oferta da língua inglesa foi  escolhida como obrigatória? 

Porque a língua inglesa é a mais disseminada no ocidente e a mais ensinada no mundo 

inteiro. A reforma do ensino médio permitirá que as redes de ensino ofertem outras 

línguas estrangeiras modernas, de formas optativa, preferencialmente o espanhol. 


