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APRESENTAÇÃO

O Currículo em Movimento das Escolas-piloto do Novo Ensino Médio constitui-se como um
dos  documentos  orientadores  do  processo  pedagógico  para  implementação  do  Novo  Ensino
Médio na rede pública do Distrito Federal.  Surge como o instrumento balizador de articulação
entre a nova legislação para esta etapa da educação e as intencionalidades pedagógicas da
Secretaria  de  Estado  de  Educação  do  Distrito  Federal  (SEEDF)  para  formação  de  suas
juventudes.

O  Currículo  está  organizado  em 14  capítulos  principais.  Em  seu  capítulo  introdutório,
Histórico e Bases Legais do Currículo, começa por discorrer sobre seu próprio processo de
construção,  reafirmando  seu  compromisso  com  todos  os  marcos  legais  que,  a  partir  da  Lei
13.415/2017,  passam a nortear a construção de uma nova proposta de educação para o Ensino
Médio.

Os capítulos  seguintes  estabelecem os  princípios  que se espera  para  a  educação de
Ensino Médio no Distrito Federal, considerando os aspectos pedagógicos e organizacionais da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e também os pressupostos teóricos já estabelecidos em
seus próprios documentos. Assim, a SEEDF traz à discussão importantes temáticas, como os
Desafios da Educação no Século XIX, o papel dos  Eixos Transversais na Educação Básica,
sua  concepção  de  Educação  Integral,  e  Projeto  de  Vida,  assunto  que  ganha  destaque  e
relevância a medida que apresenta-se como elo entre os sentidos da educação, a realidade do
estudante e suas próprias escolhas.

Na  operacionalização  das  aprendizagens,  o  currículo  está  organizado  em duas  partes
intercomplementares: a parte de Formação Geral Básica e os Itinerários formativos. A Formação
Geral Básica é composta pelas quatro áreas do conhecimento (Linguagens e suas tecnologias,
Matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias e Ciências Humanas e
Sociais  Aplicadas).  Cada  área  do  conhecimento  abrange  os  saberes  específicos  de  seus
componentes  curriculares.  Por  sua  vez,  os  Itinerários  Formativos,  além das  quatro  áreas  da
Formação Geral Básica, contempla um quinto itinerário: a Educação Profissional e Técnica.

Tanto a Formação Geral Básica, quanto os Itinerários Formativos, estruturam-se em torno
de objetivos de aprendizagem. Estes objetivos foram construídos a partir de uma releitura das
habilidades e competências  da BNCC, de maneira suplementar  aprendizagens que a SEEDF
compreende como  essenciais para seu público. Os objetivos de aprendizagem se constituem
como importante elemento deste currículo, uma vez que foram constituídos de forma a privilegiar
o  trabalho  interdisciplinar  dentro  de  cada  área,  ao  articular  os  saberes  específicos  dos
componentes curriculares a partir de um ponto de vista global de determinado campo de saber.

Por fim, este Currículo lança um olhar atento ao processo avaliativo. O último capítulo do
currículo,  Avaliação,  trata  especificamente  deste  momento,  que  “configura-se  como  um  dos
pilares do processo pedagógico”. Neste documento curricular, busca-se, ao falar em educação,
superar antigos paradigmas, em que avaliação é sinônimo de medidas punitivas. Aqui, avaliação é
parte do processo educativo, que acompanha todo o processo pedagógico e envolve todos os
atores da aprendizagem.
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Pensado e escrito a muitas mãos, este currículo, ao concretizar-se em sala de aula a partir
de sua implementação nas escolas-piloto do Novo Ensino Médio, abre caminhos para construção
de  novas  oportunidades  na  educação  básica  no  Distrito  Federal,  fortalecendo  sonhos  e
esperanças para todos aqueles que dele se valerem para construir seus projetos de vida.
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