NOVO ENSINO MÉDIO - 2022
O Novo Ensino Médio começa a ser implementado em 2022 em todo o país e
no CMDPII.
Em 2017, o Ministério da Educação (MEC) modificou a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (PL Nº13.415/2017) para flexibilizar a grade curricular
do Ensino Médio e essas mudanças começarão a partir da 1ª série.
MAS O QUE É O NOVO ENSINO MÉDIO?
O Novo Ensino Médio é definido por uma nova organização curricular e os
conteúdos são trabalhados por áreas de conhecimento, de maneira similar à que
acontece no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
● linguagens e suas tecnologias;
● matemática e suas tecnologias;
● ciências da natureza e suas tecnologias;
● ciências humanas e sociais aplicadas;
O que tem de novidade no Novo Ensino Médio são os itinerários formativos,
pois, através deles os estudantes poderão aprofundar os conhecimentos nessas
áreas de conhecimento.
Os estudantes da 1ª série do ensino médio no CMDPII iniciarão o ano já
participando do “Projeto de Vida” e dos “Projetos Integradores”.
No Projeto de Vida, os estudantes terão a capacidade de definir objetivos
para a sua vida pessoal, acadêmica, profissional e cidadã e esse processo será
construído junto com equipe de Orientação Educacional e a Seção de Projetos.
Nos Projetos Integradores, os estudantes poderão estimular a criatividade e
o interesse pelas áreas de conhecimento, através da interdisciplinaridade.
Para trabalhar a Formação Geral Básica - FGB, ou seja, os conteúdos das
áreas de conhecimento, adotamos o material didático da Coleção Olimpo, da
Editora Elabore, também utilizado por outros colégios militares em Brasília.
Para adquirir o material, os pais e responsáveis deverão acessar a plataforma
https://editoraelabore.com.br/pagamentos/
Segue tutorial para aquisição do material didático no site CMDPII.
Lembramos que os livros já comprados para as atuais 1ª e 2ª séries (2021)
continuarão a ser utilizados normalmente nos ciclos de 2022 e 2023 e para
complementar o material já adquirido pelos alunos, adotamos parte da Coleção
Olimpo, conforme lista de material.
Em caso de dúvidas, solicitamos que entrem em contato, por meio dos canais
oficiais do CMDPII.
Atenciosamente,
Departamento de Ensino
CMDII

