
1. Qual a intenção de se fazer uma reforma para o Ensino Médio? 

A intenção da reforma do Ensino Médio é dar a essa etapa da educação Básica uma nova identidade 

que responda aos problemas hoje enfrentados pelas redes de ensino e pelos alunos e que esteja 

alinhada com o desenho contemporâneo de Ensino Médio que se encontra implementado em quase 

todo o mundo. Seu principal objetivo é tornar o ensino médio mais estimulante para os jovens, 

permitindo itinerários diversificados que atendam seus interesses e necessidades para a formação para 

a vida, para o mundo do trabalho e para o contexto atual das competências do século XXI.  

 

2. Como podemos definir o Novo Ensino Médio? 

O Novo Ensino Médio considera que os jovens têm o direito a uma formação plena para a cidadania e 

para o trabalho e, para o alcance desse direito, propõe que o desenho dessa etapa se dê articulando 

conhecimentos e competências obrigatórias para a formação geral de todos os alunos com a 

flexibilização de trajetórias que podem ser escolhidas pelos jovens e que oferecem um aprofundamento 

e formação em conhecimentos e competências voltados para as quatro áreas de conhecimento 

contempladas na Base Nacional Comum Curricular – Linguagens, Matemática, ciências da Natureza, 

Ciências Humanas e para uma Formação técnica e profissional. 

Com a nova proposta, o jovem sairá do Ensino Médio com os conhecimentos e competências 

necessários para a sua formação plena para a cidadania e também com experiências mais aprofundadas 

em saberes e competências específicos que os ajudarão na entrada no mundo do trabalho e na 

continuidade de seus estudos. 

3. Como o Novo Ensino Médio dará conta da formação geral do jovem se irá contar um uma 

parte de seu currículo voltado para a escolha dos alunos? 

A proposta do novo modelo busca justamente endereçar um dos grandes problemas do atual currículo 

do EM: temos 13 disciplinas obrigatórias que fazem com que os alunos aprendam muito pouco sobre 

diversos conhecimentos. Esse resultado esta comprovado nos resultados da aprendizagem dos alunos 

que estão muito abaixo do esperado. 

A proposta do novo modelo visa que os alunos possam dominar muito bem conhecimentos e 

competências básicas para a sua formação geral e que possam também ter a oportunidade de se 

aprofundar em alguns conhecimentos e competências que o preparem melhor para a exercer sua 

cidadania plena e para o mundo do trabalho. Com essa formação, os jovens estarão mais preparados 

para dar continuidade aos seus estudos, quando assim desejarem, e mais preparados para assumir 

papéis com responsabilidade no mundo do trabalho. 

É importante destacar que o Ensino Médio atual tem como obrigatoriedade a oferta de 800hs anuais, 

totalizando 2400hs ao longo de três anos, considerando 200 dias letivos e uma carga total de 4hs por 

dia. O currículo atual, com suas 13 disciplinas, ocupam o total dessa carga horária ao longo dos três 

anos. O tempo destinado a essa diversidade de conteúdos não tem sido eficiente para garantir nem as 

aprendizagens básicas, como língua portuguesa, matemática e ciências.  

O Novo Ensino Médio estabelece que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apresente os 

componentes curriculares obrigatórios para que o Ensino Médio cumpra seu papel de garantir a 

formação geral do jovem, ao mesmo tempo em que considera que o conjunto desses componentes não 

devem ultrapassar 1200hs ao longo dos três anos. A BNCC será pautada nas Diretrizes Curriculares do 

Ensino Médio, que hoje propõe 13 disciplinas como obrigatórias. As demais 1200hs previstas devem 



estar organizadas em torno da flexibilização do currículo. As quatro áreas de conhecimento continuam 

sendo ofertadas, incluindo uma quinta oferta que terá como ênfase a formação técnica e profissional. 

Com a parte de flexibilização, o aluno poderá escolher os conhecimentos e competências que deseja se 

aprofundar podendo, ao logo dos 3 anos de EM, escolher diferentes áreas segundo o seu interesse, 

garantindo assim, uma formação plena para a vida e para o mundo do trabalho. 

4. Se a intenção é continuar dando conta da formação geral do aluno, por que desobrigar 

disciplinas como Artes, Educação Física, Filosofia e Sociologia? 

A proposta de tirar a obrigatoriedade não pretende determinar que essas não devam mais estar 

presente na grade curricular do Ensino Médio. Para poder compor o currículo com os conhecimentos e 

competências básicas para a formação do geral do aluno é importante que haja maior flexibilidade na 

composição de cada um dos componentes curriculares e, mais do que isso, que haja uma reforma 

curricular que efetivamente garanta que o que está sendo ensinado é algo essencial para a formação do 

jovem e que outros conhecimentos ou competências, mais específicos e que não são requisitos para sua 

formação básica, podem ser aprendidos segundo a dos alunos. 

5. Como será considerado o aluno que chega ao Ensino Médio com muitos déficits de 

aprendizagem? 

Sabemos que hoje essa é uma realidade da maioria dos alunos que chegam ao Ensino Médio. O Novo 

Ensino Médio não excluí a possibilidade de propor atenção diferenciadas para as diferentes 

necessidades dos alunos, pelo contrário, ele abre maior possibilidade para que isso possa ocorrer. 

Como em toda boa prática de gestão da aprendizagem, as escolas deveriam realizar, no inicio do ano, 

uma avaliação diagnóstica para que o conjunto de docentes possam ter clareza dos déficits de seus 

alunos e possam ofertar diferentes estratégias para que eles possam recuperar suas aprendizagens. 

 

6. A proposta do Novo Ensino Médio não trata dos desafios do Ensino Fundamental que são tão 

importantes quanto para ajudar a sanar os problemas do Ensino Médio. Por que essa opção? 

Nesse momento o investimento foi todo colocado para apresentar uma proposta de nova identidade 

para o segmento do Ensino Médio. O fato de termos feito essa escolha, não quer dizer que não haverá 

propostas para os demais segmentos da Educação Básica. Logo o Ministério da Educação apresentará 

seus programas para as diferentes etapas deixando claro no seu conjunto, como o governo pretende 

endereçar os principais problemas da qualidade da educação pública do país. 

 

7. Um dos grandes problemas do Ensino Médio está no número de alunos que frequentam o 

período noturno, seja porque trabalham, seja porque não há vagas em outro período. A 

reforma do Ensino Médio proposta não trata dessa questão. Por que? 

A reformulação do Ensino Médio está toda pautada na nova identidade desse segmento e, nesse 

sentido, inclui também o ensino noturno. A proposta de uma solução para a diminuição de matrículas 

no Ensino Noturno é uma preocupação do governo e deverá ser endereçada em outros programas e nas 

iniciativas que envolverão o processo de implementação do Novo Modelo de Ensino. A possibilidade de 

flexibilização do currículo com a diversidade de formas consideradas para a execução de sua 

implementação é uma das estratégias que terá impacto direto na formação do jovem que estuda no 

período noturno porque trabalha. 



8. E quais são as formas que estão consideradas junto com a flexibilidade que visam aumentar o 

interesse e o engajamento do jovem ao mesmo tempo que podem contribuir para aqueles 

que frequentam o Ensino Noturno e já trabalham?  

A forma tradicional de ensino, através de aprendizagem passiva em aulas expositivas, é claramente 

insuficiente em todas as áreas de formação, e particularmente inapropriada, como modalidade de 

ensino, para as pessoas que buscam uma formação profissional e prática relevante para o mundo do 

trabalho. Nesse contexto, a proposta do Novo Ensino Médio determina que as instituições de ensino 

reconheçam, para efeitos de crédito, modalidades diferentes de atividade extracurricular ou de 

formação adquirida em outras instituições, assim como experiências prévias de trabalho que as próprias 

escolas, direta ou indiretamente, possam considerar como parte da formação do aluno. Assim, os 

conhecimentos adquiridos em parcerias a serem estabelecidas, por exemplo, com outras instituições, 

poderão ser validados, e as competências obtidas pelos alunos poderão ser reconhecidas. 

 

9. A Flexibilidade do currículo no Novo Ensino Médio tem sido apontada como um aspecto 

muito positivo da proposta de reformulação, porém é também destacada como um ponto de 

atenção para que não gere maior desigualdade entre os jovens. Como a reformulação 

endereça essa questão? 

O maior desafio dessa reformulação está no processo de implementação da proposta. Há muitos 

aspectos que precisam ser considerados e esses serão nossos focos de atenção para os próximos passos 

da reforma.  

Estudos e diagnósticos precisam ser realizados por todos os estados para que possamos ter uma clara 

informação sobre a condição de cada um dos estados para a implementação da flexibilidade e para a 

diversificação de escolha que poderão ser ofertadas.  

Além disso, é importante também que os estados organizem com as escolas, consultas junto com os 

jovens e os professores para identificar as demandas e interesses dos jovens e as competências e 

disponibilidade dos professores. 

Sabemos de estados que já possuem experiências que incorporam parte da proposta que está presente 

na reformulação do Ensino Médio e a ideia é que possamos trabalhar com muita parceria com os 

estados e entre os estados. 

10. Como está pensada a escolha pela Formação técnica e profissional? Há receio de que essa 

oferta possa desestimular os jovens a continuarem seus estudos. Como a proposta endereça 

essa questão? 

Nessa proposta, a formação técnica poderá ocorrer na carga horária regular, coisa que hoje só é possível 

em escolas de tempo integral. Com essa mudança os jovens vão continuar desenvolvendo as 

competências gerais que fazem parte da Base Nacional Comum Curricular e ao mesmo tempo se dedicar 

a atividades de cunho mais prático e aplicado, que desenvolvam competências específicas em áreas 

profissionais e os capacite para o trabalho qualificado. Com a Base Nacional Comum Curricular 

garantida, os jovens terão a possibilidade de cursar posteriormente o nível superior, em cursos 

tecnológicos e/ou acadêmicos, se assim desejarem.  

A presente proposta busca expandir a oferta de ensino técnico e profissional de qualidade em todo o 

ensino médio, mas sobretudo na rede pública, introduzindo alguns requisitos básicos e, ao mesmo 

tempo, flexibilizando a oferta, para acomodar a grande variedade de situações das redes escolares e em 



sintonia com as demandas do mundo do trabalho. O requisito básico mais importante, além da Base 

Nacional Curricular Comum, é a exigência de um componente prático, na forma de atividades 

supervisionadas realizadas no setor produtivo ou em ambientes de simulação, por meio de convênios 

ou parcerias, e fazendo uso das possibilidades da legislação sobre aprendizagem profissional, que 

precisa ser aperfeiçoada.  

 

11. Por que a opção por introduzir a possibilidade de profissionais atuarem no Novo Ensino 

Médio por “notório saber”? 

O Novo Ensino Médio prevê a oferta de formação técnica e profissional como um dos possíveis 

itinerários disponíveis para os alunos. Para tanto, a alteração proposta 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 autorizado pelo sistema de 

ensino, dar aula no curso de edificações e um analista de sistemas no curso de programação de 

software.  

12. O Ensino em Tempo Integral que vem junto com a proposta do Novo Ensino Médio é para 

todos os alunos das redes de ensino? 

A intenção de tratar do Ensino em Tempo Integral na proposta de reformulação do Ensino Médio é 

estabelecer uma política indutora de educação integral no Ensino Médio com apoio aos Estados para 

que ampliem o número de matrículas em tempo integral.  

A Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral está em 

consonância com o Plano Nacional de Educação de Educação que prevê, na Meta 6, que os sistemas de 

ensino terão até 2024 para oferecer educação em tempo integral em pelo menos 50% das escolas, de 

forma a atender pelo menos 25% das matrículas da educação básica.  

É importante destacar que cada secretaria estadual de educação poderá aderir ou não à Política. O 

detalhamento da adesão será descrito em Portaria e Resolução específicas. A proposta do Novo Ensino 

Médio considera que o Tempo Integral deve estar cada vez mais universalizado na etapa do Ensino 

Médio mas não obrigatório.  

13. Em se tratando de uma reformulação tão importante para a Educação Básica do país, por que 

a proposta está sendo encaminhada por medida provisória e não por PL? 

As evidências demonstram que é preciso acelerar as mudanças no Ensino Médio por dois importantes 

motivos relevância e urgência. O Projeto de Lei que iniciou as discussões sobre a proposta de 

reformulação do Ensino Médio está desde 2013 esperando para ser votado na Câmara dos deputados. 

No decorrer de sua formação houve vários fóruns de debates, organizações e entidades foram 

convidadas para participar da elaboração da proposta. O Ministério da Educação avaliou que seria muito 

prejudicial aos jovens do país que uma proposta de reformulação pudesse demorar mais alguns anos 

até ser implementada por motivo de não ter sido priorizada em um processo de votação. 

Com essa necessidade de priorização o governo trouxe uma proposta, que considera o texto do PL 

elaborado pelo deputado Reginaldo Lopes e que teve como redator o deputado Wilson Filho, considera 

também a proposta de PL que foi elaborada pelo Conselho dos Secretários Estaduais de Educação 

(Consed) e considera as análises e proposições dos especialistas nessa etapa de ensino bem como das 

pesquisas mais recentes.  



A proposta é que uma vez apresentado o texto da reformulação, o Consed promova, em parceria com o 

MEC, fóruns nos estados para discutir a proposta com gestores das escolas, professores, alunos e 

famílias. A proposta é que esse debate aconteça no decorrer dos meses de outubro e novembro e que 

possa ser considerado na redação final da MP. 


