Conheça o
do Colégio Arnaldo

O que é o Novo
Ensino Médio?
O Novo Ensino Médio é um modelo de ensino
dividido por áreas de conhecimento. Em vez de
possuir um currículo único, igual para todos os
estudantes, será composto por uma formação
geral básica e por trilhas de conhecimento que
apontam caminhos profissionais, os chamados
Itinerários Formativos.
Assim, o aluno poderá escolher a área com a qual
tem mais afinidade e interesse, preparando-se
melhor para os desafios específicos do mercado
de trabalho.

Desenvolvimento do protagonismo dos
estudantes.
Construção do Projeto de Vida.

Como vai
funcionar?

A grade curricular foi dividida em áreas do
conhecimento de maneira similar à que acontece
no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Serão elas:

Linguagens e suas tecnologias;

Matemática e suas tecnologias;

Ciências da natureza e suas tecnologias,

Ciências humanas e sociais aplicadas.

Aumento da carga horária
A carga horária passa de 2.400 para 3.000
horas anuais, nos anos do Ensino de Médio, a
partir de 2022.

Formação geral básica
Serão 1.800 horas (máximo) dedicadas ao
trabalho de formação geral básica, com os
componentes curriculares.

Itinerários formativos

Divididos em 1.200 horas(mínimo):

Trilhas de aprofundamento
e formação de hábitos de
estudo
Projeto de vida
Disciplinas Eletivas

Novo Ensino Médio

Formação Geral
Básica

+

Itinerários Formativos
Projeto de vida
Trilhas de Aprofundamento
da área do conhecimento
Eletivas

E no
Arnaldo,
como será?

Há alguns anos, o Colégio Arnaldo vem investindo
em uma carga horária mais robusta e, já em 2022,
atento às mudanças e às inovações, iniciou com os
Itinerários. Uma experiência que tem dado certo!
Para a 1ª série do Ensino Médio em 2022, a nossa
proposta está organizada da seguinte forma:

Formação Geral Básica
733 horas
A Formação geral básica é um trabalho
semelhante ao realizado nos componentes
curriculares (antigas matérias ou disciplinas) de
cada uma das áreas de conhecimento.

Itinerários Formativos
600 horas:
O Itinerário Formativo é a parte flexível do modelo
e se compõe das trilhas de aprofundamento, do
projeto de vida e das eletivas.

Trilhas de aprofundamento
e Formação de hábitos de
estudos 567 horas
Na 1ª série do EM, trabalharemos duas trilhas
obrigatórias: uma composta pelas áreas de
ciências da natureza e matemática e outra de
ciências humanas e linguagens.
Nas trilhas, nossos estudantes, além de
trabalharem os componentes curriculares e as
habilidades cognitivas previstas na matriz
curricular de cada área, trabalharão também as
competências globais, a citar: cultura digital,
argumentação, autoconhecimento, empatia e
cooperação.
Na formação de hábitos de estudos, os alunos
serão orientados, pelos próprios professores,
sobre como estudar com foco no desenvolvimento
de habilidades.

Projeto de vida
33 horas
Nele trabalharemos as habilidades
socioemocionais com foco nas competências de
autoconhecimento e autogestão, na escolha
profissional e na preparação para o mercado de
trabalho com imersão em campo, por meio de
parcerias com faculdades, empresários e
profissionais da família Arnaldo.

Disciplinas Eletivas
(opcionais) 132 horas
Os estudantes escolherão as eletivas que irão
cursar, segundo seu campo de interesse. Em
Língua Portuguesa: no campo de educação
financeira e empreendedorismo e no campo dos
debates.
Em Língua Inglesa: por meio de um convênio com
a Texas Tech University High School nos campos
de empreendedorismo, mídias digitais e
interativas e explorando carreiras.

Em 2023, os estudantes terão a
oportunidade de escolher, segundo
seu interesse, itinerários nas áreas
associadas, conforme os exemplos
abaixo:

Ciências, tecnologia, engenharia e matemática:

para os candidatos dos cursos de engenharia,
química, matemática, física, computação e outros.
Ciências sociais aplicadas: para os candidatos

dos cursos de economia, administração,
contabilidade, ciências sociais, direito e outros.

Humanidades, Linguagens e Artes: para os

candidatos dos cursos de filosofia, história,
geografia, artes, letras, pedagogia e outros.

Ciências biológicas e saúde: para os candidatos

dos cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia,
biologia, meio ambiente e outros.

Grade Curricular
1ª série do Ensino Médio 2022
Formação geral básica
Trilhas de aprofundamento
Formação de hábitos de
estudos
Projeto de Vida
Ele�vas opcionais

Aulas semanais
22
10
7
1
4

Por meio dessa estrutura, estamos preparados
para que, em 2022, os nossos estudantes possam
usufruir de um ensino de excelência, colocando em
prática habilidades como o protagonismo e a
colaboração em uma fase de tomada de decisão e
de importantes desafios para a vida profissional.

Estamos juntos com as famílias
na missão de apoiar e acolher os
estudantes nessa jornada.

Ficou com alguma dúvida?
Fale com a gente!

Se é importante
para a vida, o
Arnaldo prepara.

