
NOVO
ENSINO
MÉDIO

UMA PROPOSTA DE ENSINO FEITA
PARA VOCÊ SER PROTAGONISTA DA
SUA HISTÓRIA.
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O que é o Novo
Ensino Médio?

É uma extensa organização escolar
que será implantada pensando nos
componentes curriculares nos eixos
estruturantes, nos itinerários
formativos e no ensino  propedêutico.

A u l a s  L a b o r a t ó r i o  d e  Q u í m i c a



Aprofundamento
das áreas do
conhecimento

Itinerários
Formativos

FGB - Formação
Geral Básica

Língua Portuguesa
Língua Estrangeira
Educação Física
Arte
Matemática
História
Geografia
Sociologia
Filosofia
Química
Física
Biologia

Formação
Geral
Básica +
Itinerários
Formativos

CSTJ aqui sua conquista acontece!
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São unidades curriculares
(disciplinas) em forma de,
projetos, oficinas, laboratórios e
núcleos de estudos de
aprofundamento da FGB.

Itinerários
Formativos
O que é?

Laboratório de 
Redação 

1.800 horas para Formação Geral
Básica
1.200 horas para Itinerários
Formativos
Totalizando 3.000 horas divididas
nas 3 séries do Ensino Médio.

Carga horária
BNCC
O que propõe?
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Carga horária
atual

Núcleo Olímpico

Atualmente oferecemos aos nossos
alunos uma carga horária superior a
exigida por lei. Sendo um total de
5.000    horas divididas nos três
anos que contemplam o segmento
do ensino médio, ofertando dois
turnos (manhã e tarde).

1.520 horas/aulas anuais, 
sendo 38 aulas semanais.

2º Ano EM
1.520 horas/aulas anuais, 
sendo 38 aulas semanais.

3º Ano EM
1.960 horas/aulas anuais, 
sendo 48 aulas semanais.

1º Ano EM



O que já
oferecemos aos
nossos alunos

O Colégio Santa Teresa de Jesus, nasceu
de um propósito do seu fundador de
ofertar uma educação de vanguarda
com foco na formação completa do ser
humano, buscando transformar vidas
através da Educação.

Carga horária superior a exigida por lei.

Laboratório de Redação.

Laboratório de Matemática.

Núcleo Olímpico.

Projeto de Vida, com foco no desenvolvimento da autonomia, autoconhecimento
e escolha profissional e vocacional.

Robótica.

Carga horária ampliada na Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol).

Aulões preparatórios para ENEM e Vestibulares.

Simulados.

Plataformas de Aprendizagem (Análise segundo a TRI, Vídeo aulas, Plano de
Estudo com Metas e indicações do que estudar com base no perfil de estudo
do aluno).

Projetos que estimulam e desenvolvem as habilidades e competências exigidas
no mercado de trabalho.

Laboratório de Ciências.

Intensificação dos Estudos.



Durante as aulas destinadas aos Itinerários Formativos, os alunos do 1º Ano serão

encaminhados ao aprofundamento dos conteúdos, das 4 áreas do conhecimento.

Estas aulas não visam apenas teorias, mas sim, usar determinadas áreas do

conhecimento como alicerce que serão utilizados na vida cotidiana, possibilitando o

protagonismo dos estudantes e o desenvolvimento de aspectos importantes como:

Como serão os Itinerários
Formativos por áreas de

conhecimento?

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA;
CRIATIVIDADE;
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS;
MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL;
EMPREENDEDORISMO.

MATEMÁTICA

Lógica.

LINGUAGENS

Laboratório de
Redação

Prática Esportiva
Estudo da Linguagem

Espanhol.

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

Química e Alimentação
Ciências e Cotidiano e

Experimentos
Laboratório de Física e

Física Moderna 
 Laboratório de Biologia,

Meio Ambiente e Aspectos
Naturais e Sustentáveis.

CIÊNCIAS
HUMANAS

Fundamentos
Históricos Geográficos

e Políticos e Sociais.
Atualidades.

DURANTE TODO O PROCESSO LETIVO, OS DISCENTES DO 1º ANO, SOB ATUAÇÃO DIRETA
DO PROFESSOR ORIENTADOR DO PROJETO DE VIDA E O SETOR DE PSICOLOGIA E

PSICOPEDAGOGIA, IRÃO TRABALHAR NOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A
CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE VIDA, VISANDO ENCAMINHAMENTO PARA AS TRILHAS

FORMATIVAS E AS ESCOLHAS NECESSÁRIAS AO FUTURO PROFISSIONAL.



O QUE
ACONTECERÁ

EM 2022?
A partir de 2022, a carga

horária permanecerá
5.000h no Ensino Médio

1º ANO  
ENSINO MÉDIO

No 1º Ano serão 600
horas para a

Formação Geral
Básica (FGB) e mais

920 horas de
Itinerários Formativos.

2º e 3º ANO 
ENSINO MÉDIO

 
Não haverá mudança na
proposta pedagógica, até

2023.



Como ficam as aulas regulares?

Ofereceremos uma nova dinâmica mantendo a essência do alto
desempenho dos nossos alunos. 

Manteremos a mesma carga horária atual para os componentes

curriculares obrigatórios, e temas dos conhecimentos específicos,

partindo do princípio que o CSTJ sempre trabalhou com carga horária

estendida no Ensino Médio, ou seja, não haverá prejuízo no

conteúdo, que continuará consistente, estruturado e completo. 

Continuaremos proporcionando o desenvolvimento dos
estudantes, articulando conteúdos das dimensões: pedagógica,
científica e humana.

Além disso, serão garantidos todos os conteúdos básicos para o
ENEM e vestibulares do Brasil. 

O fato é que, no formato atual, muitas vezes, os estudantes têm um

conteúdo muito detalhado de cada área do conhecimento, mas, nem

sempre, essas informações estão associadas aos interesses pessoais

de cada um. A mudança do Ensino Médio favorece a flexibilidade nas

escolhas, atendendo às necessidades e anseios dos egressos no 2º e 3º

anos.





O CSTJ sempre esteve na vanguarda das mudanças educacionais. Desde

2014 nossos alunos já contavam com o Projeto de Orientação Profissional

(POP) contando com uma equipe de profissionais preparados que ajudavam

nas escolhas profissionais.

Entendemos que os adolescentes e jovens são "sentinelas do amanhã". "São

eles que se comprometem com a renovação do mundo à luz do Plano de Deus."

(Doc.Ap CELAM 443)

O Projeto de Vida é um trabalho que visa o desenvolvimento integral dos

jovens e adolescentes, no contexto da Espiritualidade (Fé e Vida), da

autonomia como ser pensante e de transformação, e no direcionamento

para discernimento profissional e vocacional.

Buscamos garantir que os jovens sejam protagonistas de suas vidas e

possam definir seu próprio Projeto de Vida.  O Novo Ensino Médio tem como

foco a competência de liberdade e flexibilidade, que envolve escolhas

pessoais/vocacionais nos âmbitos acadêmico, profissional, social, pessoal e

espiritual, a fim de alcançar a formação integral dos estudantes, ao oferecer os

conhecimentos necessários para atuarem no mercado de trabalho, tornarem-

se cidadãos responsáveis e éticos, e escolherem estilos de vida saudáveis e

sustentáveis.

Projeto de Vida 
O  que é, e como desenvolvemos no CSTJ?

https://sae.digital/mudancas-novo-ensino-medio/


Formação integral dos estudantes

Objetivos

Projeto de Vida

TRABALHAR O
AUTOCONHECIMENTO

DESENVOLVIMENTO DA
AUTONOMIA

ESCOLHAS PROFISSIONAIS 

POSSIBILITAR À LUZ DA BUSCA DO
TRASNCEDENTE O CAMINHO
VOCACIONAL/PROFISSIONAL

AS AULAS POSSIBILITARÃO AO ESTUDANTE, ESCLARECER SUAS DÚVIDAS SOBRE
DIVERSAS ÁREAS, APRENDER A PESQUISAR SOBRE CARREIRAS, MERCADO DE

TRABALHO E TENDÊNCIAS, PARA QUE POSSA IR AO ENCONTRO DOS SEUS SONHOS.



O Projeto Novo Ensino Médio, visa
promover, aprofundar e consolidar

conhecimentos com foco em
competências e habilidades do educando,

iluminando-os à luz da Espiritualidade
Teresiana, para que sintam-se sempre

sujeitos e protagonistas de suas escolhas
futuras.

 
Esse projeto não encontra-se fechado,

pois a flexibilidade é um valor importante
na construção da identidade de nossos

jovens, notoriamente, iremos reavaliá-lo
constantemente.

Conclusão



@c.s.t.j /colegiosantateresadejesus

WWW.COLEGIOSANTATERESADEJESUS.COM.BR

(88) 3521-0304




