
ESTUDO E 
PLANEAMENTO



“Novo Ensino Médio -
Os Itinerários 

Formativos e a 
Educação Profissional” Dia 01

Momento 01
Tempo 4h



Agenda

1 Objetivos e quebra-gelo 30 minutos

2 Para saber mais 50 minutos

Intervalo 20 minutos

3 Mão na Massa 50 minutos

4 Socialização 20 minutos

5 Finalização 10 minutos



Objetivos
● Compreender o que são os Itinerários

Formativos e sua importância no
contexto do NEM;

● Entender que os Itinerários Formativos
devem promover o aprofundamento das
aprendizagens e fomentar o
protagonismo do estudante;

● Reconhecer e compreender a Formação
Técnica Profissional como um dos
itinerários formativos do NEM.





Para trabalhar os conhecimentos prévios faremos um jogo de Verdadeiro 
ou Falso.

1. Reúnam-se em grupos de até 4 pessoas.
2. Apresentaremos afirmativas referentes aos Itinerários Formativos.
3. Para cada asserção, os grupos terão 5 minutos para debater e refletir 

sobre o item proposto, conforme seus conhecimentos sobre IF.
4. Na sequência os grupos levantam a mão, concordando ou não, com a 

assertiva.

Quebra gelo - Conhecendo os Itinerários





Itinerários Formativos

1) Os IFs são um conjunto de situações educativas
em que o estudante aprofunda as suas
aprendizagens?

Sim, os IFs são um conjunto de situações educativas
que o estudante irá escolher conforme seus interesses
para aprofundar e ampliar aprendizagens em duas
Áreas do Conhecimento.

Os Itinerários Formativos constituem-se em unidades
curriculares que compõem a parte flexível do
Currículo, para aprofundamento dos conhecimentos,
possibilitando que os estudantes façam escolhas
conforme seus interesses, aptidões e objetivos.

5 min



Itinerários Formativos

2) Os Itinerários Formativos promovem valores 
universais dos professores e consolidam sua 

formação integral.

Aprofundam e ampliam aprendizagens dos 
estudantes.

Promovem valores universais dos estudantes.

Consolidam a formação integral.

5 min

Notas do Presenter
Notas de apresentação




Itinerários Formativos

Não, apesar de estarem articulados, as habilidades do
Itinerário Formativo da Educação Técnica Profissional
deve conciliar os interesses e as necessidades
profissionais do estudante e deve promover o
desenvolvimento da sua vida e da sua carreira, alinhada
ao seu projeto de vida, em uma concepção de formação
integral.

3) As Habilidades dos IFs da Educação Técnica
Profissional são as mesmas desenvolvidas na
FGB?

5 min

Notas do Presenter
Notas de apresentação




Itinerários Formativos

O Itinerário deve promover a articulação com o setor
produtivo, objetivando a plena inserção do estudante no
mundo do trabalho. Deve-se observar as ocupações técnicas
reconhecidas pelo setor produtivo, tendo-se como referência
a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e o Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos (CNTC). O itinerário deve ser
organizado no âmbito de um curso, uma área ou um eixo
tecnológico, de maneira a verticalizar e harmonizar a
formação em ETP.

4) A organização dos IFs NÃO necessita considerar
os APL (Arranjos Produtivos Locais), sem habilitar o
estudante profissionalmente, preparando-o para às
sucessivas mudanças no mundo do trabalho
contemporâneo.

5 min

Notas do Presenter
Notas de apresentação




✔ Prática 

Pedagógica

Para entender com calma os 
itinerários, veremos alguns 

aspectos importantes 
relacionados às principais 

mudanças.
50 min

Para saber mais

Importante saber:

Ensino Médio 
Regular

Educação 
Profissional

Quando o quadro estiver rosa, refere-se a 
organização curricular apenas do Ensino 
Médio REGULAR.

Quando o quadro estiver verde, refere-se à 
organização curricular do ENSINO MÉDIO 
INTEGRADO (Formação Geral Básica + 
Formação Técnica Profissional)



Ensino Médio

Carga horária

Deliberação n.º 04/2021 – CEE/PR

Os Itinerários Formativos constituem-se em unidades 
curriculares que compõem a parte flexível do Currículo para 
aprofundamento dos conhecimentos, possibilitando que os 

estudantes façam escolhas conforme seus interesses, 
aptidões e objetivos.
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Ensino Médio

Integração 
das Áreas
no Ensino 

Médio 
Regular
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Notas do Presenter
Notas de apresentação
Oferta no Paraná de dois itinerários integrados por área do conhecimento, além do Itinerário Profissional.



Ensino Médio

Eixos estruturantes
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Integração 
dos Eixos 

Estruturantes 
Ensino Médio 

Regular

Notas do Presenter
Notas de apresentação
Portaria 1432/2018 trata dos itinerários formativos, mostra os 4 eixos estruturantes e as habilidades de cada área associadas a cada um dos eixos.



Ensino Médio
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Trilhas de aprendizagem
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Estrutura das Trilhas
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Estrutura das Trilhas
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E a Educação Técnica e Profissional ?

400 

200 h

A Educação Técnica Profissional é uma modalidade educacional que possui 
o objetivo de facilitar a inserção e atuação do estudante no mundo do 
trabalho. Atualmente, contempla cursos técnicos gratuitos, ofertados nas 

formas: 
integrada e subsequente.

SUBSEQUENTE
apenas os 

componentes da 
educação técnica e 

profissional após 
conclusão do Ensino 

Médio

INTEGRADO

Ensino Médio + 
componentes da 
educação técnica 

e profissional
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A organização da carga horária na Educação Técnica Profissional:

200 h

200 h

800 h

40 h

200 h

1ª série 2ª série 3ª série
18

0
0

 h
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 h

Itinerário 
Formativo

200 h

Formação Geral 
Básica

800 h

Formação Geral 
Básica

600 h

Itinerário 
Formativo

400 h

Formação Geral 
Básica
400 h

Itinerário 
Formativo

600 h
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A carga horária do IF pode mudar de acordo com o curso técnico 
ofertado.



200 h

800 h

200 h
1ª série 2ª série 3ª série

CARGA HORÁRIA DOS COMPONENTES CURRICULARES QUE 
COMPÕEM O ITINERÁRIO DA FORMAÇÃO

TÉCNICA E PROFISSIONAL 

200 h 400 h 600 h

Progressão das aprendizagens específicas 
ao longo dos três anos do Ensino Médio, 

alinhando teoria e PRÁTICA e considerando 
a faixa etária do estudante.

Integração da Formação Geral Básica a 
Formação Específica. Ou seja, o aluno tem 

a certificação do Ensino Médio e a 
diplomação do Curso Técnico escolhido.
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Ensino Médio

200 h

400 

200 h
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O ITINERÁRIO DA FORMAÇÃO
TÉCNICA E PROFISSIONAL: 

UNIDADES 
CURRICULARES

APROFUNDAM 
CONHECIMENTOS

PREPARAM PARA 
O 

PROSSEGUIMENTO 
DOS ESTUDOS E 

VIDA 
PROFISSIONAL

CONSTRUÇÃO DE 
SOLUÇÕES DE 
PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS DA 
SOCIEDADE
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Itinerário de Formação Técnica e Profissional:

Desenvolvimento de programas educacionais inovadores e
atualizados que promovam efetivamente a qualificação profissional
dos estudantes para o mundo do trabalho, objetivando sua
habilitação profissional, tanto para o desenvolvimento de vida e
carreira, quanto para adaptar-se às novas condições ocupacionais
e às exigências do mundo do trabalho contemporâneo e suas
contínuas transformações, em condições de
competitividade, produtividade e inovação, considerando o
contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de
ensino.
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Os Itinerários Formativos se organizam a partir de quatro eixos estruturantes.
Eles conectam experiências educativas com a realidade contemporânea e
auxiliam os alunos a desenvolverem habilidades relevantes para a formação
integral. São eles:

•Investigação Científica: Examinar a realidade através de 
práticas científicas;
•Empreendedorismo: Desenvolver empreendimentos pessoais 
ou produtivos;
•Processos Criativos: Criação de projetos criativos;
•Mediação e Intervenção Sociocultural: Envolver em projeto de 
mobilização e intervenção ambiental e sociocultural que visam 
promover uma participação na vida pública.



O que já expandimos?

200 h

400 

2021 2022



Ensino Médio

Professores(as), e vocês sabem quais 
estão sendo as novidades na 

Educação Técnica e Profissional a 
partir de 2022?

200 h



200 h

400 

200 hAumento da 
carga horária

Reformulação, Adequação e 
Fortalecimento dos Cursos 

Técnicos Integrados

Protagonismo 
Juvenil

Maior relação entre a 
teoria e a prática

Expansão da Oferta 
da EPT em toda 

rede Estado



Intervalo



Professor(a), refletindo no que 
já vimos até agora, pensem em 
como está nossa prática na sala 

de aula, implementando este 
novo formato proposto pelo 

Novo Ensino Médio:

● FGB - Formação Geral Básica
● IF - Itinerário Formativo



Atividade 

Vamos praticar? 



Professores(as), considerando a organização 
curricular da Educação Técnica Profissional, 

vamos:
1. Nos reunir por Itinerário Formativo/Eixo Tecnológico (Curso Técnico), juntos aos 

professores da FGB;
2. Observar a organização curricular do Itinerário, considerando a carga horária 

destinada FGB, PFO e FTP;
3. Discutir como está acontecendo (nas nossas aulas) a integração entre os 

componentes curriculares da FGB e IF considerando:

● Fortalecimento da formação do estudante, relacionando a formação básica 
a formação específica;

● Protagonismo Juvenil;
● Preparação para o Mundo do Trabalho;
● Maior relação entre teoria e PRÁTICA.



Considerando os questionamentos e as 
discussões realizadas, vamos elaborar 
estratégias para que as proposições 

elencadas anteriormente sejam 
cumpridas nas nossas aulas.

Vamos lá? Mas antes, observem os dados 
a seguir:

50 min



O que 
podemos 
fazer para 
melhorar 

esses 
dados?

Notas do Presenter
Notas de apresentação
�



Ação O que estamos 
fazendo?

O que podemos 
melhorar (quais 

estratégias)?

Fortalecimento da formação 
do estudante, relacionando a 
formação básica à formação 
específica.

Protagonismo Juvenil

Preparação para o Mundo do 
Trabalho.

Maior relação entre teoria e 
PRÁTICA.

Notas do Presenter
Notas de apresentação
�



Socialização 

Compartilhem as estratégias 
registradas.

20 min



Finalização

“Observe que as particularidades do
planejamento de ensino - escolhas sobre
métodos de ensino, sequência de aulas e recursos
materiais - podem ser concluídas com sucesso
somente depois que identificarmos os resultados
e avaliações desejados e considerarmos o que
eles implicam. Ensino é um meio para um fim. Ter
um objetivo claro ajuda a focar nosso
planejamento e guiar a ação intencional na
direção dos resultados pretendidos.”

WIGGINS e McTIGHE (2019) 

Notas do Presenter
Notas de apresentação
WIGGINS, Grant. MCTIGHE, Jay. Planejamento para a compreensão. Porto Alegre: Penso, 2019.



Finalização

Notas do Presenter
Notas de apresentação
WIGGINS, Grant. MCTIGHE, Jay. Planejamento para a compreensão. Porto Alegre: Penso, 2019.



Obrigado!

EP.TEC
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