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APRESENTAÇÃO
Com o propósito de atender às necessidades e aos anseios das 

juventudes, ampliar o engajamento dos estudantes nas ações de 

ensino-aprendizagem, garantir os direitos às aprendizagens essenciais 

e à terminalidade da Educação Básica, nasce o  

Novo Ensino Médio (NEM). 

O NEM traz uma nova organização curricular, contemplando a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a oferta de diferentes 

itinerários formativos. Com essa configuração, a possibilidade de 

escolha do itinerário valoriza os interesses das juventudes, prioriza o 

desenvolvimento do protagonismo, da autonomia e da responsabilidade. 

Nesse contexto, a escolha e a tomada de decisão tornarão 

o processo educativo mais conectado às necessidades 

dos estudantes e às demandas da sociedade atual, uma 

vez que os percursos desconsiderados pelos estudantes 

deverão ser descartados ou reconstruídos.

Essa é uma oportunidade de potencializar a 

preparação dos nossos estudantes para os  

desafios do mundo contemporâneo com  

foco na formação integral. 

Colégio Católica de Brasília 
Grupo UBEC



     Estrutura
Com esse olhar, o Grupo UBEC e o Colégio Católica de Brasília – CECB, apresentam 

a proposta para o Novo Ensino Médio (Lei nº 13415 – Presidência da República de 

16/02/2017): 

• Investigação Científica (todas as séries).
• Processo criativo (1ª série).
• Mediação e Intervenção Sociocultural (2ª série)
• Empreendedorismo (3ª série)

A organização curricular tem dois blocos indissociáveis, a Formação Geral 

Básica (currículo fixo) e o Itinerário Formativo (currículo flexível).  (Resolução  

nº 03/2018 – CNE de 21/11/2018).

 Os Itinerários Formativos com carga horária de 1350h divididas nas 3 séries. 

Nesse bloco os estudantes poderão selecionar caminhos de formação 

distintos, os mais adequados aos seus Projetos de Vida. O planejamento e a 

operacionalização serão norteados pelos eixos estruturantes.  

Portaria 1432 - MEC – 28/12/2018

A Formação Geral Básica (BNCC – Resolução nº 04/2018 – CNE de 17/12/2018), 

obrigatória para todos os estudantes, com carga horária de 1800h divididas 

nas 3 séries. Nela os alunos cursarão disciplinas comuns, agrupadas em área 

do conhecimento: 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias:  
Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Artes e Educação Física

Matemática e suas Tecnologias:  
Matemática

Ciências da Natureza e suas tecnologias:  
Química, Física, Biologia

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:  
Geografia, História, Filosofia, Sociologia
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      Termos
Todos as definições apresentadas a seguir estão na atualização das Diretrizes 

Curriculares Nacionais

• Formação integral: é o desenvolvimento intencional dos aspectos físicos, 

cognitivos e   socioemocionais   do   estudante   por   meio   de   processos   

educativos   significativos   que promovam a autonomia, o comportamento 

cidadão e o protagonismo  na  construção  de  seu projeto de vida;

• Formação geral básica:  conjunto  de competências  e  habilidades das  áreas  

de conhecimento previstas  na  Base  Nacional  Comum  Curricular  (BNCC), que  

aprofundam  e consolidam as aprendizagens essenciais do ensino fundamental, a 

compreensão de problemas complexos e a reflexão sobre soluções para eles;

• Itinerários formativos:  cada conjunto de unidades curriculares (disciplinas, 

projetos, oficinas, núcleos de estudo) ofertadas pelas instituições e redes de ensino 

que possibilitam ao estudante aprofundar seus conhecimentos e se preparar para 

o prosseguimento  de  estudos  ou  para  o  mundo  do  trabalho  de  forma  a 

contribuir para a construção de soluções de problemas específicos da sociedade;
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Iremos ofertar dois Itinerários das áreas do conhecimento: Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas e Ciências da Natureza e Suas Tecnologia.

A implementação acontecerá de forma gradual a partir de 2022 para a 1ª série, 

possibilitando um trabalho progressivo de amadurecimento dos(as) estudantes.

Os estudantes, também, poderão escolher CURSOS ELETIVOS, elaboradas a 

partir de seus interesses e das demandas contemporâneas. Essas disciplinas 

serão ofertadas pelo Colégio Católica de Brasília e/ou Universidade Católica 

de Brasília. O catálogo de eletivas será disponibilizado aos estudantes do 9º 

ano até o final do ano letivo. 



• Competências: mobilização  de  conhecimentos,  habilidades,  atitudes  e  valores, 

para  resolver  demandas  complexas  da  vida  cotidiana,  do  pleno  exercício  da  

cidadania  e  do mundo do trabalho. 

• Habilidades: conhecimentos em ação, com significado para a vida, expressas 

em práticas   cognitivas,  profissionais   e   socioemocionais,   atitudes   e   valores   

continuamente mobilizados, articulados e integrados;

• Diversificação:  articulação dos saberes com  o  contexto  histórico,  

econômico, social,  ambiental,  cultural  local  e  do  mundo  do  trabalho,  

contextualizando  os  conteúdos  a cada  situação,  escola,  município,  

estado,  cultura,  valores,  articulando  as  dimensões  do trabalho, da 

ciência, da tecnologia e da cultura.

 “competências e habilidades” deve ser considerada como equivalente à expressão 

“direitos e objetivos de aprendizagem” 
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     Diferenciais
Programa Propósito de Vida: Base para a 

construção dos Projetos de Vida dos Estudantes. 

Programa implementado desde 2020, conta com 

matriz de referência própria do Grupo UBEC.

Parceria com a Universidade Católica de 

Brasília para a implementação da pesquisa como 

metodologia  pedagógica cotidiana e oferta dos 

Cursos Eletivos  (Vivência Universitária).



Entre em contato com o Colégio e converse 

com a equipe do Ensino Médio.

Entre no site para obter mais informações.

colegio.catolica.edu.br/brasilia
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Recursos tecnológicos e inovadores.

Diversidade de ambientes pedagógicos.

Programa Saúde Física: unidade curricular dos itinerários destinada a tratar 

das diretrizes nacionais da saúde do adolescente. Utilizará metodologias ativas 

permeadas pela cultura digital para organização e divulgação de informações 

relevantes para a Comunidade Escolar (interna e externa).

Quer saber  
mais informações?



Novo 
Ensino Médio

Por uma educação 
humana, cidadã, sólida  

e inovadora.


