
 

 

São Paulo, 20 de janeiro de 2021. 

 
Prezados Responsáveis e Alunos da 1ª série do Ensino Médio. 
Desejamos que todos estejam bem! 

 

A partir de 2021, teremos o novo currículo para o Ensino Médio, que oferecerá aos jovens uma flexibilização do 

currículo e lhes permitirá atribuir um maior significado ao seu futuro e formação. Utilizando metodologias mais 

ativas na aprendizagem, os alunos que estão ingressando no Ensino Médio poderão se aprofundar nas áreas do 

conhecimento com as quais mais se identificam. 

Haverá uma Base Comum para todos os alunos, que envolve as áreas de conhecimento do Ensino Médio: L. 

Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Inglês, Francês, Física, Química e Biologia, Ed. Física. 

Os alunos poderão escolher uma opção entre dois Itinerários Formativos, nos quais há um aprofundamento nas 

disciplinas com as quais cada aluno(a) se identifica mais: 

• Linguagens e Ciências Humanas: Oficina de Literatura, Criação de Estudos e Artes, Núcleo de Análises 

Histográficas, Observatório Geográfico). 

 

• Matemática e Ciências Naturais. (Observatório de Fenômenos Biológicos, Análise de Investigações Químicas, 

Oficina de Física Investigativa). 

 

Além dos formativos teremos também os Itinerários do Núcleo Básico, comum a qualquer um que o aluno 

optar: Prática de argumentação e Núcleo de Investigação Matemática. 

O aluno da 1ª série do Ensino Médio, em 2021, precisará optar por um dos Itinerários apresentado. 

Para a boa escolha desse Itinerário que será cursado por um ano letivo, no mínimo, o aluno deverá conversar 
em casa, com seus amigos, com a equipe pedagógica (Coordenador e/ou Orientadora Educacional), assim, terá 
levantado o conhecimento sobre si, identificando seus interesses e aptidões e sobre as possibilidades para o seu 
futuro.  

Assim, solicitamos que responda o e-mail que enviaremos até o dia 26 de janeiro, apontando a sua escolha, 
para que possamos organizar as turmas e classes. 

Boa escolha! 

 

Atenciosamente, 

Direção e Equipe Pedagógica  
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