ROTEIRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA AS AC – 06 a 08/08/2019
1ª Semana - O Novo Ensino Médio
Objetivo geral: Fomentar discussões sobre a implementação do Novo Ensino Médio na rede estadual de ensino.
Objetivos específicos:
 Aprofundar os conhecimentos sobre as questões legais do Novo Ensino Médio;
 Ampliar os conhecimentos sobre as questões normativas e orientações curriculares.
Tempo
previsto
1h

Atividade
- Apresentação dos vídeos:
1 – Trailer do filme Nunca me
Sonharam

Sugestões

A partir do que foi visto no trailer do filme “Nunca me Sonharam” -Computado
- Datashow;
discutam sobre as seguintes questões:
- Caixa de
Quais são as expectativas para o futuro com a implantação do Novo som;
Ensino Médio?
Quais são os sonhos de quem vive a realidade do Ensino Médio nas
escolas públicas do Brasil?
Quais foram as reflexões que os estudantes, gestores e professores
fizeram sobre o valor da educação?

2 – O que muda no Novo Ensino Médio.
https://www.youtube.com/watch?v=aS4
RdsD7E8E

Recursos

A partir da visualização do vídeo, discuta com seu grupo de professores
as seguintes perguntas sobre o Novo Ensino Médio:

O que o vídeo traz em relação às mudanças do Novo Ensino médio?
De que forma sua escola tem orientado os estudantes para que estes
façam escolhas?
1h

Análise
de
documentos
que Após a leitura coletiva do Guia de Implementação do Novo Ensino Médio,
amparam a implementação do Novo discutam sobre as seguintes questões:
Ensino Médio.
Quais são os Marcos Legais que baseiam o Novo Ensino Médio?
Guia de Implementação do Novo Ensino
Médio;

http://semanapedagogica.educacao.ba.
gov.br/wpcontent/uploads/2019/01/Guia-deImplementa%C3%A7%C3%A3o-doNovo-Ensino-M%C3%A9dio.pdf

1h

Referenciais Curriculares para a
Elaboração de Itinerários Formativos;

Quais são as principais mudanças no Ensino Médio?
A partir dos vídeos apresentados e o que traz o Guia de
Implementação do Novo Ensino Médio, é fundamental para a
implementação do novo Ensino Médio a participação efetiva dos
estudantes no currículo vivo da escola. Como a sua escola vem adotando
estratégias de participação dos estudantes e de que forma isso é
viabilizado em sua escola na perspectiva de: melhoria da aprendizagem;
gestão democrática; melhorias das relações interpessoais dos diversos
segmentos da escola; requalificação dos espaços pedagógicos da
escola; entre outros.
Após a leitura dinâmica do Referenciais Curriculares para a Elaboração
de Itinerários Formativos, respondam:
O que são Itinerários Formativos?

http://semanapedagogica.educacao.ba.
gov.br/wpcontent/uploads/2019/01/ReferenciaisCurriculares-paraElabora%C3%A7%C3%A3o-deItiner%C3%A1rios-Formativos.pdf

Como a sua unidade escolar pensa em estratégias de escuta aos
estudantes, as suas demandas e interesses, para compor as Unidades
Curriculares dos itinerários formativos?

Referência Básica: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>
Referência Complementar:
-

Documentário Nunca Me Sonharam - Maria Farinha. <https://youtu.be/AoiJuH_75Y0>

-

Semana Pedagógica 2019. < http://semanapedagogica.educacao.ba.gov.br/orientacoes-pedagogicas/>

-

Movimento pela Base. <http://movimentopelabase.org.br/>

-

Conselho Nacional dos Secretários de Educação. <http://www.consed.org.br/>

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. http://semanapedagogica.educacao.ba.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Lei-N%C2%BA9.394.1996-LDB.pdf

- Atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Ensino Médio. <http://semanapedagogica.educacao.ba.gov.br/wpcontent/uploads/2019/01/Portaria-N%C2%B01.210_18.pdf>
- Portaria Ministerial Nº 649/2018 – Institui o Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio e estabelece diretrizes, parâmetros e critérios para
participação <http://semanapedagogica.educacao.ba.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/PORTARIA-N%C2%BA-649-DE-10-DE-JULHO-DE2018-Di%C3%A1rio-Oficial-da-Uni%C3%A3o-Imprensa-Nacional.pdf>

- Lei do Novo Ensino Médio. <http://semanapedagogica.educacao.ba.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/L13415_PDF.pdf>

