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I- RELATÓRIO 

 

Em 09 de dezembro de 2021, a Secretaria de Estado da Educação protocolou 

neste órgão a versão final do Documento Curricular para o Território Maranhense - Ensino 

Médio, encaminhado por meio do Ofício nº 1.226/2021 – GS/SEDUC, de 09 de dezembro 

de 2021, assinado pelo Secretário de Estado da Educação, Exmo. Senhor Felipe Costa 

Camarão. 

A Presidência do Conselho Estadual de Educação – CEE/MA, na pessoa de sua 

presidente, Conselheira Soraia Raquel Alves da Silva, tomou ciência do mesmo, em 10 

de dezembro de 2021 e o encaminhou, na mesma data, por despacho à Presidente da 

Comissão de Elaboração de Anteprojeto de Resolução destinada a normatizar, em 

âmbito do sistema de ensino estadual, as determinações da LDB referentes ao Ensino 

Médio, constituída pela Portaria nº 013/2020-GP/CEE, Conselheira Régina Maria Silva 

Galeno. A referida Comissão foi responsável pela Relatoria, sendo composta pelas 

Conselheiras Régina Maria Silva Galeno, Soraia Raquel Alves da Silva, Laurinda Maria 

de Carvalho Pinto, Maria Elizabeth Gomes Braga, Rosangela Mendes Costa, Narcisa 

Enes Rocha e Virgínia Helena Almeida Silva de Albuquerque. 

Cumpre-nos registrar que o Documento, na versão preliminar, foi encaminhado a 

este órgão e submetido a análise e estudo da mencionada Comissão para a adoção dos 

procedimentos relativos às suas atribuições e aos membros do Conselho Pleno, ainda 

na fase de consulta pública. Ao tempo em que aguardava sua versão definitiva, este 



ESTADO DO MARANHÃO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

PARECER nº 340/2021 – CEE/MA   Página 2 de 33 
 

órgão realizou estudos sobre a matéria, tendo a Comissão encaminhado contribuições 

sobre a análise do documento preliminar. 

Em 10 de dezembro de 2021, registrou-se a presença, em sessão do Conselho 

Pleno, da Superintendente de Gestão do Ensino e Desenvolvimento da 

Aprendizagem/SEDUC, Adelaide Diniz, e da Supervisora de Currículo/SEDUC, Socorro 

Fortes, para em diálogo com o CEE/MA, apresentar a estrutura e as concepções do 

Documento. 

O Documento, ora em análise, submetido ao CEE/MA para aprovação, cumpre 

ação prevista no cronograma de implementação do Novo Ensino Médio, aprovado pelo 

Comitê Estadual para Implementação do cronograma do Novo Ensino Médio no Sistema 

Estadual de Ensino do Maranhão, nos termos da Lei 13.415/2017. O referido Comitê foi 

constituído e coordenado pelo Conselho Estadual de Educação do Maranhão composto 

por diversos atores, como a Secretaria de Estado da Educação, Fórum Estadual de 

Educação, mantenedoras privadas, representantes dos estudantes, professores e 

Instituições de Ensino Superior - IES entre outros, com o objetivo de articular a 

implementação colaborativa do Novo Ensino Médio e da BNCC do Ensino Médio no 

estado do Maranhão, tendo como atribuições estabelecer cronograma de implementação 

do Novo Ensino Médio; contribuir no planejamento de ações para a reforma do Novo 

Ensino Médio no estado do Maranhão; propor estratégias relacionadas à implementação 

da BNCC do Ensino Médio e da Reforma do Ensino Médio; acompanhar as ações 

previstas no Cronograma de Implementação do Novo Ensino Médio. 

A Lei nº 13.415/2017 e as Resoluções das Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio e da Base Nacional Curricular do Ensino Médio - BNCC para o Ensino 

Médio estabelecem alguns parâmetros de organização curricular que devem ser 

obrigatoriamente observados no âmbito dos currículos do Novo Ensino Médio. Essas 

mudanças de arquitetura impactaram todo o território da unidade federativa e indicaram 

a necessidade de regulamentar o Novo Ensino Médio por meio de normas específicas. 

O Conselho de Educação do Maranhão, alinhado ao novo marco legal e normativo da 

referente etapa de ensino, homologou a Resolução CEE/MA nº 277/2021, 17 de 

novembro 2021, que “Estabelece normas complementares para implementação do 

Ensino Médio, nos termos da Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, no âmbito do 

Sistema Estadual de Ensino do Estado do Maranhão e dá outras providências”. 
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É importante destacar que ao estabelecer normas complementares em 

cumprimento das disposições das normas nacionais, o CEE/MA assumindo a 

prerrogativa enquanto órgão normativo do Sistema de Ensino do Maranhão, observou e 

considerou as peculiaridades locais, sendo que estas normas devem ser cumpridas e 

implementadas nos currículos das instituições de ensino do Ensino Médio até 2022. 

A Secretaria de Estado de Educação apresenta o Documento, em epígrafe, após 

substancial experiência desde a implantação no estado da Política de Fomento à 

Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, criada pela Lei nº 

13.415/2017, que promoveu um movimento de adequação do currículo em 38 escolas 

piloto no Maranhão, cuja matriz curricular já vem sendo desenvolvida e foi aprovada por 

este órgão.  

Assim, o Documento se estrutura a partir de uma importante reflexão sobre o 

ensino médio oferecido no estado do Maranhão, desde os seus desafios aos princípios 

educacionais que orientam o projeto escolar e as práticas pedagógicas, fls. 04. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

 

A estrutura do texto do Documento Curricular para o Território Maranhense - 

Ensino Médio se compõe de Apresentação; Textos introdutórios; A organização curricular 

do novo ensino médio para o Estado do Maranhão; Um olhar mais profundo sobre as 

áreas de conhecimentos: seus componentes, competências e habilidades; A 

flexibilização curricular e os itinerários formativos; A educação técnica profissional e o 5º 

itinerário; Formação docente para implementação do novo currículo; Anexo I e Anexo II.  

A organização textual do referido Documento apresenta uma introdução de dois 

principais tópicos, a saber: “1 - APRESENTAÇÃO e 2 - TEXTOS INTRODUTÓRIOS” 

O tópico inicial, apresenta o Documento Curricular para o Território Maranhense 

- Ensino Médio ressaltando sua importância para a oferta de um currículo escolar, 

perpassando pelos desafios estruturais, contextualizado e integrado de um planejamento 

coletivo a uma prática educacional, que visa o sucesso do estudante na conclusão do 

Ensino Médio, encaminhando-o para o seu projeto de vida. Faz referência ao marco legal 

nacional que se constitui embasamento para a estruturação e conteúdo do referido 

Documento, citando a Lei nº 13.415/2017, que altera a LDB, a Lei nº 9394/1996 e a 



ESTADO DO MARANHÃO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

PARECER nº 340/2021 – CEE/MA   Página 4 de 33 
 

Resolução CNE/CEB nº 3/2018, em vista da orientação necessária ao projeto pedagógico 

da instituição escolar. 

 O referido Documento está organizado em dois volumes, sendo o Volume I, já 

publicado, apresenta as orientações institucionais para o currículo da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental e o Volume II constitui-se das orientações para o currículo das 

instituições escolares do Ensino Médio, reconhecendo o esforço coletivo da equipe 

técnica da Secretaria de Estado da Educação, de professores e especialistas, na 

elaboração desse Documento. 

Em sequência textual o Documento, apresenta “Textos Introdutórios” que tratam 

conceitualmente das categorias estruturantes do Currículo do Ensino Médio, na 

educação maranhense da rede estadual de ensino, respaldados na legislação nacional 

pertinente à organização curricular do ensino médio, citando: a Constituição Federal de 

1988, a Lei nº 13.415/2017 que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

- LDB, a LDB – Lei nº 9394/1996, a Resolução CNE/CEB nº 3/2018, o Plano  Nacional 

de Educação, Lei nº 10.172/2001, além de autores - pesquisadores do assunto em lide, 

para referir-se às concepções próprias do entendimento de direitos à educação, das 

Diretrizes Curriculares Nacionais, dos propósitos de efetivação da aprendizagem dos 

estudantes, da metodologia necessária ao protagonismo juvenil, da valorização da 

formação pedagógica do docente e de outros educadores da escola, das condições 

contextualizadas da oferta do Ensino Médio no Território Maranhense. 

Nesse sentido, a base legal citada referendou a concepção do Ensino Médio, a 

obrigatoriedade do estado em ofertar essa etapa de ensino, no território maranhense, a 

flexibilidade curricular necessária ao contexto local e aos anseios do estudante, a forma 

de organização curricular, definindo-a em formação geral básica e os itinerários 

formativos, e as possibilidades de arranjos curriculares, mediante as opções dos 

estudantes. Essas definições, também foram fundamentadas na Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, considerando-a como referência estruturante para a implementação 

do Ensino Médio. 

Quanto aos marcos legais, menciona leis e normativas do Novo Ensino Médio: Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB) – alterada pela Lei nº 13.415/2017; Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (DCN-EM); Base Nacional Comum Curricular para a Etapa 

do Ensino Médio (BNCC-EM); Diretrizes Curriculares de Formação de Professores, 

podendo ainda expandir-se para as normativas de EJA, Educação do Campo, Educação 
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Especial. Reunir maior número de regulamentações em âmbito nacional e estadual, 

favorecerá uma atualização de conceitos e significados resultantes dos marcos e 

contextos históricos nos quais essas legislações foram produzidas. 

O Documento apresenta as dez Competências Gerais a serem desenvolvidas no 

processo de aprendizagem dos estudantes e as diferentes áreas de conhecimentos, 

especificadas em: Linguagem e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, 

Ciência da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

As competências e habilidades gerais instituídas na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), quais sejam conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, 

repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, 

autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania, 

devem convergir no trabalho de todas as áreas e permear cada um dos componentes 

curriculares, das habilidades, das aprendizagens essenciais, no sentido de serem 

consolidadas e particularizadas nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) e Proposta 

Curriculares de cada escola, tratadas de forma contextualizadas, interdisciplinar e 

transdisciplinarmente. 

Na construção do documento observa-se consistência na proposta política e 

pedagógica ao referenciar os princípios educacionais, em vista à unidade pedagógica, 

fundamentada no art. 3º da LDB/1996, valorizando a diversidade, na perspectiva da 

inclusão, sempre potencializando o estudante no protagonismo de sua caminhada pela 

vida.  

Está explicitado, ainda, nesse documento as concepções e estudos de 

entendimento teórico-prático sobre: juventude em seus diferentes contextos e etnias, 

versando sobre a juventude indígena, quilombola e do campo, ressaltando a importância 

da educação escolar diferenciada na concepção e no atendimento curricular. Assim, 

trata, textualmente, das modalidades de ensino, versando em seu texto sobre a 

Educação Quilombola, a Educação Especial e a Educação de Jovens e Adultos, bem 

como da transição do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, traçando uma linha 

pedagógica sintonizada em termos da continuidade da aprendizagem. 

Na organização curricular foi explicitada a carga horária do Ensino Médio em 

3.000 horas e seu desenvolvimento organizacional perpassando pelas Macroáreas 

Temáticas, pelas práticas pedagógicas, cuja didática da transversalidade e da 

interdisciplinaridade torna - se uma obrigatoriedade na dinâmica curricular abordando a 
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importância do Projeto Pedagógico, do Plano de Aula, da Gestão de Temas 

Contemporâneos e Transversais. Ressalta que essa prática didática requer profissionais 

da educação competentes, e que a formação continuada é um foco indispensável nesse 

processo educacional, principalmente para os educadores da relação direta com os 

estudantes.  

A conceituação e o fazer procedimental da Avaliação basearam-se num resgate 

histórico do desempenho da aprendizagem estudantil, tendo por referência os resultados 

apresentados pelo PNAD - Contínuo -2005, e posteriormente 2016 a 2018, citando por 

fonte o IBGE de 2015 a 2019. Dados esses, que serviram para fundamentar suas 

proposições pedagógicas, a partir das reflexões do “pensar e o fazer”, suas dimensões, 

e a forma de planejar e avaliar a aprendizagem do estudante, nessa nova concepção 

curricular do Ensino Médio, exemplificando, tipos e formas de avaliar a aprendizagem. 

Destaca o apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação, que proporcionou 

à equipe dos estados brasileiros a produção do documento territorial, por meio de 

capacitações tanto aos que estavam em processo de construção do documento, como 

aos educadores que estavam no programa de formação docente. 

A seção referente à introdução às áreas de conhecimento ressalta o valor do 

conhecimento científico, para todas as áreas, destacando seus componentes curriculares 

e as suas contribuições para a aprendizagem do estudante.  

A produção textual do Documento em análise traz consigo conceitos e 

entendimentos significativos e referendados nas bases legal e teórica, inclusive de dados, 

apresentados em tabelas, para discorrer operacionalmente nas formas de elaboração e 

execução dos currículos escolares, contextualizando e integrando a formação geral 

básica com os itinerários formativos e o Projeto de Vida dos Estudantes. 

Percebe - se que, como texto introdutório, contribui de modo consistente com a 

nova concepção do Ensino Médio, da sua estrutura ao seu desenvolvimento curricular, 

fundamentada significativamente, quer seja de base legal e teórica, bem como 

contextualizada a partir de situações diagnosticadas do território maranhense e de 

práticas pedagógicas possíveis, quanto a sua oferta.  

No tópico 3, que trata sobre “A Organização do Novo Ensino Médio para o estado 

do Maranhão”, o Ensino Médio é situado na estrutura organizacional da educação 

brasileira, com destaque a sua oferta enquanto resposta ao atendimento do direito 

subjetivo de acesso à educação que cada cidadão possui. Ao realizar a análise do cenário 
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educacional, reconhece os desafios existentes para a referida oferta, principalmente, na 

rede pública, e pontua a necessidade de enfrentamento com planejamento para a 

garantia de uma educação de qualidade. 

Assim, é focalizada a experiência do estado do Maranhão que, a partir da política 

educacional Escola Digna, instituída pelo governo estadual, tem obtido grandes avanços. 

Conforme o documento, desde 2015, a rede estadual desenvolve a política de educação 

integral que tem sido ampliada gradativamente, buscando-se alcançar a meta da oferta 

da escola em tempo integral até 2024 prevista no Plano Nacional de Educação e reiterada 

no Plano Estadual de Educação do Maranhão (PEE- MA). A partir dessas experiências, 

a rede estadual de ensino tem buscado inovar na oferta do Ensino Médio, focando no 

fortalecimento pedagógico, na centralidade do estudante, no protagonismo juvenil 

(inclusive com a implantação do projeto de vida nos currículos), na flexibilização curricular 

e na expansão da educação em tempo integral. 

Conforme o documento, o estado do Maranhão apresenta, atualmente, 262.685 

estudantes no ensino médio, que são atendidos por 796 escolas, estando 496 localizadas 

na zona urbana e 300 escolas, na zona rural. Neste universo, 23 escolas ofertam 

educação profissional e 55 funcionam em tempo integral. 

Nesse contexto, a organização do desenho curricular em atendimento à Lei nº 

13.415/2017, para além do estudo da legislação educacional, pautou-se nas experiências 

da própria rede de ensino.  

Desta forma, a organização curricular proposta ressalta a importância do currículo 

considerar para além dos aspectos cognitivos, ao observar as dimensões da emoção e 

do convívio social, pois, juntos, tais atributos constituem a base na qual o projeto de vida 

do jovem é elaborado e executado. 

Considerando a nova organização do Ensino Médio, trazida pela Lei nº 

13.415/2017 que indica a oferta de itinerários formativos, de acordo com área de 

interesse do estudante, o Documento do Território Maranhense ressalta a necessidade 

de apoio e orientação aos estudantes do 1º ano para a escolha e decisão sobre os 

itinerários formativos a partir do 2º ano. Por definição, os itinerários formativos são 

trajetórias distintas oferecidas ao estudante para o aprofundamento nos seus campos de 

interesse, com vistas à consecução daquilo que definiu como sendo o seu projeto de 

vida. De acordo com a proposta “No currículo maranhense, os itinerários formativos são 

trajetórias constituídas pelos conhecimentos presentes em cada uma das áreas e 
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orientadas por diversos campos de interesse, que projetam para o estudante as inúmeras 

possibilidades de atuação após a conclusão da educação básica” (fls. 87). 

Assim, no Documento são apresentadas considerações e informações sobre as 

especificidades dos itinerários formativos, fazendo, inclusive, a relação com alguns 

cursos da educação superior, a título de exemplificação, tendo em vista os objetivos dos 

itinerários formativos de ampliar o processo formativo do estudante de acordo com sua 

área de interesse, considerando o prosseguimento dos estudos e inserção no mundo do 

trabalho. 

O tópico 4, denominada “Um olhar mais profundo sobre as áreas de 

conhecimentos: seus componentes, competências e habilidades” apresenta as 4 grandes 

Áreas de Conhecimento e cada uma estabelece competências específicas relacionadas 

a um conjunto de habilidades que assegura as aprendizagens essenciais aos estudantes 

no âmbito da BNCC organizadas no itinerário formativo propedêutico em conformidade 

com a normativa legal, a saber: 

- Área de Linguagens e suas Tecnologias; 

- Área de Matemática e suas Tecnologias; 

- Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 

- Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Área de Linguagens e suas Tecnologias 

O Documento inicialmente faz uma abordagem sobre a comunicação humana e a 

sua importância para as interações sociais, destacando os elementos da comunicação, 

reconhecendo que podem sofrer alterações de acordo com o contexto e a prática 

comunicativa.  

 Indica que a Área de Linguagem e suas Tecnologias visa consolidar e ampliar as 

aprendizagens dos componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Educação 

Física e Língua Inglesa. Nessa etapa de ensino, os alunos têm oportunidade de 

consolidar e ampliar as habilidades de uso e reflexão sobre as diversas formas de 

linguagens: artísticas, corporais e verbais que envolvem os diferentes componentes que 

integram essa área do conhecimento. 

A Língua Portuguesa é um componente curricular obrigatório em todos os anos 

do Ensino Médio e tem entre outros objetivos fazer com que os alunos vivenciem 

experiências significativas com práticas de linguagens e seus funcionamentos, 
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alargando as referências estéticas, éticas e políticas que envolvem os textos, permitindo 

uma compreensão crítica da realidade. 

A Arte propicia ao estudante uma conexão entre o pensamento, a sensibilidade, 

a intuição e a ludicidade, contribuindo para o desenvolvimento de uma autonomia 

reflexiva, criativa e expressiva em relação à vida. 

A Educação Física permite ao estudante compreender e apreciar os diferentes 

grupos culturais, práticas corporais, jogos, danças, brincadeiras, esportes, entre outras 

práticas, além de desenvolver o autoconhecimento, o autocuidado com o corpo e a 

saúde, a socialização e o entretenimento, as decisões éticas e conscientes em defesa 

dos direitos humanos e dos valores democráticos. 

A Língua Inglesa, de estudo obrigatório no Ensino Médio, se mantém como língua 

de caráter global pela variedade de usos nos diversos tipos de linguagens presentes no 

mundo contemporâneo permitindo ao estudante expandir seu repertório linguístico 

ampliando suas vivências, compartilhando informações e conhecimentos e 

posicionando-se criticamente em âmbito local e global. 

Tomando por base o objetivo de cada um dos componentes curriculares que 

compõem a Área de Linguagens e suas Tecnologias, observa-se que a BNCC objetiva 

levar os estudantes a vivenciarem suas experiências num campo de atuação social 

diversificado onde se faz presente os vários tipos de linguagem que lhes permitam 

compreender suas funções, posicionando-se de forma crítica diante da sociedade, não 

só local, mas também, global. 

Considerando esse aspecto, a área citada prioriza cinco campos de atuação 

social, a saber: 

Campo da Vida Pessoal – é oportunizado ao estudante, inferir, refletir, sobre as 

reais condições que envolvem o contexto atual, o papel da juventude no Brasil e no 

mundo e as situações e temas que atingem os jovens. Assim, todas as experiências e 

análises críticas que perpassam por esse momento, lhes permitem conhecer-se melhor 

e a construir seu projeto de vida de forma mais consciente, com escolhas que estejam 

de acordo com seus interesses, mais salutares e éticas em relação às questões da 

coletividade. 

Campo das Práticas de Estudo e Pesquisa – esse campo enfatiza a pesquisa 

permitindo ao estudante apreciar, analisar e produzir textos e discursos tanto 
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expositivos, como analíticos e argumentativos sobre diversos assuntos, ampliando seus 

conhecimentos de cunho científico, na esfera escolar e acadêmica. 

Campo Jornalístico–Midiático – esse campo faz parte do cotidiano do estudante 

à medida que envolve a mídia informativa nas formas impressas, televisivas, 

radiofônicas e digitais como também, pelo discurso publicitário. As experiências vividas 

permitem acurar melhor a criticidade e seletividade dos assuntos discorridos. 

Campo de Atuação na Vida Pública - esse campo envolve os discursos ou textos 

de cunho normativo, legal e jurídico que regulamentam as normas de convivência em 

sociedade, permitindo ao estudante conhecer e refletir sobre os assuntos, possibilitando-

lhe posturas mais adequadas quanto a sua participação na vida pública. 

Campo Artístico - ao estudante, nesse campo, é oferecido conhecer a diversidade 

e multiculturalidade, expressas pelas mais diferentes manifestações artísticas fazendo-

o entender, conhecer, valorizar e produzir essas práticas levando-o a exercitar sua 

sensibilidade e posicionar-se de forma ética, reflexiva e crítica diante da 

heterogeneidade presente na vida social. 

O Documento em estudo destaca que, “segundo a BNCC, a organização por 

campos de atuação corresponde a três importantes dimensões de formação do sujeito 

do ensino médio: uma formação estética, que envolve o contato com o literário; uma 

formação para o exercício mais direto da cidadania, que envolve a condição de se inteirar 

dos fatos do mundo, opinar e agir sobre eles; uma formação que contempla a produção 

do conhecimento e a pesquisa” (fls.107). 

Para garantir que o processo de aprendizagem se concretize na forma 

apresentada, a organização curricular não pode oferecer ao estudante apenas as 

vivências pautadas em práticas de linguagens, pelo contrário, deve estruturar-se com 

outras formas de organização envolvendo espaços, tempos e flexibilização curricular. 

Na Área de Linguagens e suas Tecnologias, o desenho curricular deve garantir 

aos estudantes a continuidade dos estudos, sua atuação no mundo do trabalho, a tomar 

decisões diante de situações vividas e exercitar de forma plena sua cidadania. Ressalte-

se que esses aspectos se encontram contemplados no Documento, em estudo. 

Vale ressaltar que a Secretaria de Estado da Educação deliberou sobre a inclusão 

da Língua Espanhola a ser oferecida apenas na 1a série do Ensino Médio, listando suas 

competências, habilidades, campo de atuação, objetos de conhecimento e conteúdo, 

autonomia concedida pela Lei 13.415/17 que instituiu o novo Ensino Médio, e a incluiu 
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como componente da Área de Linguagens e suas Tecnologias, mas por ter caráter 

optativo, não faz parte integrante dos componentes curriculares da formação geral 

básica da referida área. Sendo assim, sugerimos que conste na composição dos 

itinerários formativos, lembrando que sua carga horária deve ser acrescida à carga 

horária mínima obrigatória, conforme consta na Res. no 277/2021- CEE, recém 

aprovada, que trata da reforma do Ensino Médio. 

O Documento destaca ainda, os procedimentos metodológicos que devem 

permear todo o processo de aprendizagem para que ele ocorra de forma eficaz, com 

efetiva participação do estudante por meio de atividades interativas de relevância social 

e pessoal. 

Quanto ao processo de avaliação, na Área de Linguagens e suas Tecnologias, o 

Documento enfatiza a utilização de estratégias e instrumentos que devem fazer parte 

desse processo, cabendo ao professor responsável pelo componente curricular definir 

os mais adequados que serão utilizados para avaliar a aprendizagem do estudante. 

Finalizando a estruturação da área, o Documento traz um item com sugestões de 

materiais de leituras para aprofundamento da formação sobre as quais chamamos a 

atenção para as datas de publicação das mesmas e recomendamos a busca por 

referências mais atualizadas.  

                     

Área de Matemática e suas Tecnologias 

Inicialmente o texto traz a referência da BNCC em relação ao estudo da 

matemática com uma visão mais integrada, ampliando e aprofundando as aprendizagens 

ocorridas no ensino fundamental, desenvolvendo habilidades específicas como o 

raciocinar, representar, comunicar e argumentar. A ampliação e o aprofundamento dos 

conhecimentos matemáticos constituem-se um processo permanente e o estudante 

precisa ser estimulado a questionar, formular hipóteses e adequar suas respostas às 

situações de aprendizagens propostas, de forma problematizada e contextualizada.        

Traz em destaque a função do conhecimento da área de Matemática para a 

formação do cidadão, enquanto um ser ético e capaz de intervir e transformar a sua 

realidade social.  

Indica que o tratamento didático da Matemática na sua transversalidade e 

interdisciplinaridade dar-se-á de forma articulada entre os conteúdos específicos do 

componente curricular, os temas contemporâneos transversais indicados pela BNCC e 
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os temas integradores como o consumo, a educação financeira, a ética e os direitos 

indígenas que devem perpassar os objetivos de aprendizagem dos demais componentes 

curriculares do Ensino Médio 

Ao tratar especificamente da Matemática e suas Tecnologias traz o percurso 

histórico da Matemática desde a sua origem, o processo de evolução e o permanente 

aperfeiçoamento, apresentando ferramentas para solucionar os problemas do cotidiano 

humano. Como ciência, a matemática se constitui em um conjunto de conhecimentos 

sistematizados e com métodos próprios, que podem ser observados, testados, 

experimentados, demonstrados e validados, mas que apesar de ser um campo de 

conhecimento bem delimitado possui grande relação com outras áreas do conhecimento.        

Assim, destaca que a BNCC propõe para a área o aprofundamento e 

ampliação dos conhecimentos adquiridos ao longo do ensino fundamental de forma mais 

integrada à realidade e as outras áreas de conhecimento, desenvolvendo habilidades 

que são essenciais para que o letramento matemático se torne mais consistente. 

Destaca, concordando com a fundamentação da BNCC, que o desafio para 

a aprendizagem da matemática no ensino médio é fazer com que o estudante entenda 

essa ciência como conhecimentos que estão integrados à realidade social e não um 

conjunto de regras e teoremas inaplicáveis. É uma ciência humana, viva e resultado de 

uma construção de diferentes culturas e momentos históricos na busca por solucionar 

problemas.  

Enfatiza que é necessário levar em consideração o contexto do estudante, 

suas vivências, as possibilidades tecnológicas e as condições socioeconômicas, no 

sentido de desenvolver as aprendizagens dessa área e também desenvolver no 

estudante a competência de mobilizar sua própria maneira de raciocinar, representar, 

argumentar, comunicar e aprender novos conceitos. Entende que quando o estudante 

compreende e utiliza o conhecimento em sua realidade, potencializa o desenvolvimento 

de competências e habilidades fundamentais da Matemática. 

Reconhece que em todas as áreas de conhecimento é possível desenvolver 

as competências de raciocinar, representar, comunicar e argumentar, o que muda são 

as especificidades de cada componente curricular com suas diferentes linguagens.  

Na área da Matemática e suas Tecnologias, o Ensino Médio deve assegurar 

aos estudantes o desenvolvimento de competências específicas que se articulam com 

as competências gerais previstas no BNCC, oportunizando a continuidade das 
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aprendizagens e do pensamento matemático. Articulam também com os vários campos 

de conhecimento como a aritmética, álgebra, geometria, probabilidade e estatística, 

grandezas e medidas. 

O texto traz explicitamente as cinco competências específicas para o 

componente curricular Matemática, e faz uma breve explicação sobre cada uma delas, 

seus propósitos e como podem ser desenvolvidas.  

No que se refere à avaliação da área de Matemática e suas Tecnologias, o 

DCTM traz um item específico, reconhecendo o grande desafio que é avaliar os 

estudantes e destaca o trabalho desenvolvido pela Seduc na orientação aos docentes 

com fundamentos teóricos e práticos de modo a assegurar aos estudantes o direito de 

aprendizagem.     

Orienta que para a avaliação da área de matemática e suas tecnologias 

devem ser mobilizados um conjunto de procedimentos capaz de coletar e sistematizar os 

dados relativos ao percurso de formação do estudante, dos quais elenca o seminário e o 

teste de múltipla escolha como bons exemplos, cabendo ao docente escolher os mais 

adequados para avaliar o desenvolvimento das competências gerais e especificas 

estabelecidas pelo Documento Curricular do Território Maranhense.  

Por fim, o Documento traz um item com sugestões de materiais de leituras para 

aprofundamento da formação sobre as quais chamamos a atenção para as datas de 

publicação das mesmas que variam de 1986 a 2015, e recomendamos a busca por 

referências mais atualizadas.  

 

Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

O texto inicia fazendo referência a relação ciência e tecnologia e a sua capacidade 

de solucionar problemas, de transformar o mundo e ao mesmo tempo em que sofre sua 

própria transformação. Capaz de promover novas visões de mundo, envolvendo 

questões globais e locais como o desmatamento, as mudanças climáticas, uso de 

agrotóxicos, transgênicos, dentre outras temáticas que fazem parte da vida humana. 

Considera indispensável que o estudante compreenda o conhecimento da ciência e da 

tecnologia como propulsora de transformações e que não se desvincula dos aspectos 

culturais, políticos e econômicos como uma produção humana. 

Nessa perspectiva, indica que o ensino de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias no ensino médio, tem por objetivo consolidar, ampliar e aprofundar as 



ESTADO DO MARANHÃO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

PARECER nº 340/2021 – CEE/MA   Página 14 de 33 
 

aprendizagens desenvolvidas no ensino fundamental, com foco na educação integral 

articulada ao projeto de vida do estudante, considerando os quatro pilares da educação 

– aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. 

Define os componentes curriculares que compõem a área - a Biologia, a Física e 

a Química - como responsáveis pelo conjunto de conteúdos conceituais, organizados em 

três unidades temáticas, a saber: Matéria e energia; Vida, terra e cosmos; Tecnologia e 

linguagem científica. Essas unidades temáticas serão desenvolvidas por meio de seus 

objetos próprios de conhecimento, conforme as competências e habilidades previstas na 

matriz curricular.  

Destaca que o ensino de Ciências da Natureza e suas Tecnologias não se 

restringe aos aspectos meramente conceituais, mas envolve a contextualização social e 

histórica, os processos e as práticas de investigação e as linguagens próprias da área, 

que mobilizam os conhecimentos científicos, as habilidades investigativas, as atitudes 

crítico-reflexivas e os valores éticos no sentido da formação cidadã. 

Reafirma que desenvolver o pensamento científico é prioridade no ensino das 

ciências, assim como a investigação científica que auxilia o estudante na definição de 

problemas, formulação de hipóteses, levantamento, análise e representação de dados e 

informações no sentido de solucionar problemas e intervir como protagonista de sua 

história pessoal e coletiva. 

Propõe o uso de metodologias ativas por entender o potencial das mesmas em 

proporcionar ao estudante uma aprendizagem autônoma e colaborativa e aponta a 

estratégia de Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) como adequada para investigar 

situações e problemas reais, apontar soluções de intervenção na realidade em pauta, 

bem como outras estratégias metodológicas como a sala de aula invertida, a rotação por 

estações, o ensino híbrido e a gamificação. 

Faz referência à importância da apropriação, pelos estudantes, das linguagens 

específicas das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, como códigos, símbolos, 

nomenclaturas e gêneros textuais, fazendo parte do processo de letramento científico, 

indispensável ao acesso à cultura científica. 

 Como elementos que favorecem a contextualização, a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade tanto entre as disciplinas da mesma área como de áreas diferentes 

o Documento aponta os Temas Contemporâneas Transversais (TCTs) definidos na 

BNCC como elementos essenciais para superação da fragmentação do conhecimento, 
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sendo: Meio ambiente; Economia; Saúde; Ciência e civismo; Multiculturalismo; Ciência e 

tecnologia. 

O Meio ambiente trata das relações do homem com o meio ambiente, consumo e 

desenvolvimento sustentável. A Economia traz para o currículo escolar a economia 

financeira e fiscal e sua relação com o mundo do trabalho. A Saúde aponta a educação 

alimentar e nutricional como necessária à promoção do bem-estar físico, mental e social. 

A Cidadania e civismo destaca como essenciais os valores e concepções da vida familiar 

e social, os direitos humanos e a educação para o trânsito. O Multiculturalismo enfatiza 

importância da valorização e do respeito à diversidade cultural. A Ciência e tecnologia 

traz a ênfase no letramento tecnológico para que os estudantes se apropriem e usufruam 

dos benefícios das ferramentas tecnológicas disponíveis. 

  Chama a atenção para a importância de definir um método didático adequado 

para a efetivação do processo de ensino e aprendizagem, seja para a incorporação dos 

TCTs ou para desenvolver os conteúdos da base comum, e indica o método dialético 

como o mais apropriado por ter a prática social como ponto de partida e de chegada do 

trabalho pedagógico. Assim, baseado em autores que defendem o método dialético, 

detalha suas etapas, onde a aprendizagem acontece de forma contínua, que são: prática 

social inicial; problematização; instrumentalização; catarse; e prática social final. 

Por último o Documento faz referência a avaliação da aprendizagem que deve 

acontecer em três dimensões, sendo: avaliação inicial; processual; e, de resultado. A 

inicial de caráter diagnóstico acontece antes do início das atividades letivas, articulada 

ao planejamento pedagógico; a processual de caráter formativo implementado ao longo 

do processo para acompanhamento do ensino e da aprendizagem; e a de resultados que 

apura a efetividade da mudança de atitude dos estudantes em relação aos conteúdos 

estudados.  

Ainda faz referência aos instrumentos avaliativos a serem utilizados para 

promover o ensino na área de Ciências Naturais e suas Tecnologias, que devem ser 

criteriosamente definidos em função da diversidade de situações de aprendizagem e que 

permitam o efetivo acompanhamento, sugerindo pré-testes, pesquisas, relatórios, 

atividades de campo, portfólio, autoavaliação, entre outros com capacidade de 

acompanhar os avanços e as dificuldades apresentadas pelos estudantes em sua 

jornada formativa. 
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Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

O texto referente a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas inicia com a 

finalidade do ensino médio, referenciada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e 

que na perspectiva de continuidade e aprofundamento dos estudos, desenvolve-se 

através de um conjunto de competências e habilidades das áreas de conhecimento no 

sentido de possibilitar a compreensão, reflexão e solução dos problemas complexos. 

A área de Ciências Humanas na BNCC foi ampliada para Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas para assegurar que os arranjos socioeconômicos mais complexos 

sejam reconhecidos e analisados pelos estudantes, fazendo conexão entre as 

competências gerais e as competências e habilidades específicas, articuladas às 

categorias das áreas como: Tempo e espaço; Territórios e fronteiras; Indivíduo, natureza, 

sociedade, cultura e ética; e Política e trabalho. 

Essas competências e habilidades da área formam a base para o 

desenvolvimento dos estudos voltados para o ser humano e a sociedade e a construção 

de um currículo que acolhe e valoriza o protagonismo juvenil e o seu contexto local. Esse 

currículo assegura tempos e espaços para as aprendizagens a partir da articulação entre 

os componentes da área, pela interdisciplinaridade e de componentes de outras áreas, 

caracterizando a transdisciplinaridade, promovendo a aprendizagem colaborativa. 

Reconhece que o grande desafio para o currículo da área é a construção de 

arranjos curriculares que estimulem o protagonismo juvenil, o fortalecimento do projeto 

de vida e que leve em consideração os princípios da justiça, da ética e da cidadania.  

A área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas desenvolve as competências e 

habilidades para a área por meio dos componentes curriculares de Filosofia, Geografia, 

História e Sociologia, adotando metodologicamente o trabalho contextualizado, 

diversificado, interdisciplinar e transdisciplinar, além de outras possibilidades de 

integração tanto na formação geral básica, como nos itinerários formativos de 

aprofundamento da área. 

Nesse sentido, as habilidades e competências indicadas na BNCC para os 

componentes curriculares da área promovem o pensar e o atuar nas questões sociais e 

os desafios da sociedade. 

O componente curricular Filosofia a partir do pensar filosófico de temáticas 

universais e que aparecem como problemas integrantes da condição humana, tem uma 

grande contribuição na formação do sujeito. Problemas que são sistematicamente 
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repensados a partir de um processo sistêmico, possibilitando ao estudante o exercício do 

processo criativo e de construção social. 

A Geografia como componente curricular da área é voltada para analisar e 

compreender a dinâmica social que se concretiza no espaço, a partir das relações que 

se estabelecem entre práticas sociais e o ambiente natural em cada momento histórico. 

O aprofundamento dos estudos no componente consiste nas relações espaciais como o 

fluxo populacional, tecnológico, energético interligando os fenômenos locais com os 

globais. 

O componente História tem o propósito de estimular no estudante a concepção 

de sujeito histórico e que a partir da compreensão e análise crítica da sua interferência 

na realidade, esse jovem deve entender-se como capaz de transformar a sua realidade. 

Destaca-se entre as categorias representativas do componente, o estudo dos processos 

e sujeitos históricos. 

A Sociologia traz como contribuição o estudo da sociedade, organização social e 

os processos de interligação entre indivíduos, grupos e instituições das sociedades e 

suas culturas, como uma importante ferramenta de compreensão da realidade social e 

suas relações.  

O Documento enfatiza que os componentes curriculares possuem objetos de 

conhecimento separados, mas ao mesmo tempo se articulam pelas possibilidades 

metodológicas de forma interdisciplinar e transdisciplinar. 

Registra que o Tempo e o Espaço como categoria que compõe a área são 

indissociáveis e explicam os fenômenos nas ciências humanas. Na Filosofia o tempo 

constitui-se enquanto estrutura a relação do sujeito com ele próprio e com o mundo e na 

história os estudantes precisam entender que é para além da cronologia, não é linear e 

nem possui um único significado, é compreendido como produção humana no movimento 

dinâmico e histórico. O espaço, por sua vez, deve contemplar em sua compreensão o 

histórico e o cultural. 

Na categoria Território e fronteira, a primeira está associada a uma porção da 

superfície terrestre e sob o domínio de um determinado grupo, consolidando o domínio 

de fronteiras, políticos, administrativos, constituindo-se em unidade federativa, de cidade 

e de poder jurisdicional. A Fronteira expressa o contexto de soberania, de nação, de 

cultura, de costumes, de organização social e de saberes.  
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Indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, como uma categoria da área, 

enfatiza que o homem é um ser eminentemente social e a construção de formas de 

convivência e sobrevivência é também social. E como ser social e cultural necessita 

desenvolver habilidades socioemocionais para uma convivência pacífica com o outro. 

Nesse sentido, a ética tem destaque em virtude da complexidade das questões sociais, 

culturais e individuais no sentido de discutir a temática para a construção de gerações 

mais conscientes do seu protagonismo. 

Na categoria Política e trabalho, o documento registra que o trabalho, na 

perspectiva sociológica, existe para satisfazer as necessidades humanas e que ao longo 

da história teve diferentes significados e encaminhamentos. Na atualidade soma-se 

outros desafios como avanço tecnológico, inteligência artificial, robótica e ainda, o 

desemprego e a precarização das relações trabalhistas. Nessa conjuntura, para a 

formação de uma juventude crítica e protagonista da sua história é indispensável 

fomentar na escola a leitura de mundo e da compreensão da vida em sociedade. A 

política, como uma categoria de estudo, ganha relevância por contribuir na formação do 

jovem para o exercício pleno da cidadania e a escola deve proporcionar a troca de 

informações e a reflexão crítica sobre as instituições e o próprio sistema político, 

desenvolvendo o senso de justiça, a solidariedade, o respeito a diversidade e a 

tolerância, que são competências fundamentais para a construção de uma sociedade 

melhor para todos. 

Por fim, o Documento traz o item de “Procedimentos metodológicos e avaliação”, 

mas o texto não aponta qual metodologia ou procedimentos metodológicos seriam 

adequados para desenvolver os conhecimentos da área, nem tão pouco como se daria 

a avaliação. Limitou-se a enfatizar que a avaliação deve ser contínua e espera que o 

jovem desenvolva as operações de identificação, seleção, organização, comparação, 

análise, interpretação e compreensão. 

Na análise geral das áreas observou-se que Documento Curricular do Território 

Maranhense, no Anexo I – Matrizes Curriculares, apresenta as competências específicas 

de cada área do conhecimento, com as habilidades inerentes a cada componente 

curricular que as integram, demonstrando os campos de atuação, objetos de 

conhecimento e conteúdos trabalhados para que o processo de aprendizagem se 

concretize de forma exitosa, distribuído em cada ano do percurso escolar referente ao 

Ensino Médio. 
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Outra observação que se registra diz respeito a estrutura de apresentação das 

áreas as quais não se organizam em torno dos mesmos itens. Por exemplo: os tópicos 

sobre a sugestão de leituras para aprofundamento e sobre procedimentos metodológicos 

e avaliação constam em uma área e em outras não.  

O Documento deixou de apresentar os temas integradores obrigatórios, enquanto 

proposição de um conjunto de temáticas que possam ser abordadas dentro do limite da 

carga horária, inclusive, por fortalecerem as especificidades da territoriedade. 

No tópico “A Flexibilização Curricular e os Itinerários Formativos”, o Documento 

faz referência ao currículo do Ensino Médio composto por uma formação geral básica 

com carga horária de 1.800 horas distribuídas nos três anos e os Itinerários Formativos 

cuja organização varia de acordo com o interesse dos estudantes, contemplando 1.200 

horas também distribuídas nos três anos dessa etapa de ensino. Indica que os Itinerários 

Formativos se organizam por um desenho curricular que atende as características 

peculiares e específicas dos conhecimentos por intermédio da flexibilização e integração 

entre as áreas de conhecimento e a formação técnica profissional, se constituindo em 

distintas trajetórias oportunizadas aos estudantes do Ensino Médio e que estarão 

articuladas aos cursos e modalidades de ensino para prosseguimento de estudos. Esta 

nova proposta pretende dar condições aos diferentes jovens para o prosseguimento de 

seus estudos, bem como garantir uma formação mais adequada para sua inserção no 

mundo do trabalho, quer seja a partir da conclusão do ensino médio ou em estudos 

posteriores. 

Para a definição da organização dos Itinerários formativos que compreende 

a parte da flexibilização curricular, a Seduc apresenta um conjunto de dados fruto de 

pesquisa realizada ao longo de 2019 a 2021, envolvendo discentes, docentes, gestores, 

coordenadores pedagógicos, instituições de ensino superior, fóruns, conselhos e 

movimentos sociais, visando identificar os interesses dos estudantes e as perspectivas 

educacionais. 

Na organização da oferta do percurso formativo destaca o protagonismo 

estudantil, articulado ao Projeto de Vida, devendo ser este o eixo norteador de todas as 

Propostas Curriculares, a serem implementadas nas escolas. Traz também as Eletivas 

que para assegurar a finalidade de enriquecer e diversificar os conceitos e os 

procedimentos ou temáticas, essas devem se integrar a outros componentes curriculares 
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O Documento indica que os Itinerários Formativos são organizados em 

Itinerários Propedêuticos e de Formação Técnica Profissional. Dessa forma a proposta 

curricular para a rede estadual de ensino no que se refere a organização dos Itinerários 

Propedêuticos, contempla além do Projeto de Vida e Eletivas, as Práticas Experimentais, 

Tutoria, Estudo Orientado, Projetos Empreendedores, Projeto de Responsabilidade 

Social, Pós Médio, dentre outros.  

O Projeto de Vida e a Tutoria desempenham papéis determinantes na 

escolha mais consciente do estudante em relação ao Itinerário Formativo.  

Em se tratando das escolas de tempo parcial e de tempo integral o 

Documento estabelece que a Proposta Pedagógica no tocante aos Itinerários Formativos, 

seja organizada: 

a) na escola de tempo parcial, no 1º ano: Eletivas de Base, Eletivas de Pré-

IF (Eletivas de Pré-Itinerário Formativo), Projeto de Vida, Tutoria, com 

carga horária total de 400h, e no 2° e 3° anos, além das Eletivas de Base, 

Projeto de Vida e Tutoria, estarão presentes as Eletivas de IF (Itinerário 

Formativo), e ainda, os Projetos de Corresponsabilidade Social, o Pós 

Médio, com carga horária total de 800h. 

b) na escola de tempo integral, no 1º ano: Eletivas de Base, Eletivas de 

Pré-IF, Projeto de Vida, Tutoria, Estudos Orientados e Avaliação 

Semanal, com carga horária total de 600h, e no 2° e 3° anos além das 

Eletivas de Base, Projeto de Vida, Tutoria, Estudo Orientado e Avaliação 

Semanal, estarão presentes as Eletivas de Itinerário Formativo, 

incluindo os Projetos de Corresponsabilidade Social, Pós Médio, 

Práticas Experimentais e Projetos Empreendedores, com carga horaria 

total de 2100h. 

As Eletivas, seja nas escolas de tempo parcial, seja nas de tempo integral, 

serão desenvolvidas semestralmente, devendo o estudante a cada semestre cursar, no 

mínimo, duas eletivas. O Documento destaca que a escola de tempo integral tem 

possibilidade de ofertar um número maior de disciplinas Eletivas, conforme matriz 

curricular a ser executada.  

As Eletivas são definidas pelas escolas a partir dos Projetos de Vida 

construídos pelos estudantes, no 1º ano do Ensino Médio e que a mesma deve fazer um 
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levantamento, antes do término do ano letivo, das expectativas e interesses dos 

estudantes para apresentar os Itinerários Formativos e levar em conta também, a 

capacidade de oferta da escola, não deixando de ofertar, no mínimo dois itinerários, se 

for a única na comunidade.  

O período de escolha do itinerário que o estudante irá seguir acontecerá ao 

final do 1º ano, a partir das orientações dadas pelas unidades curriculares de Projeto de 

Vida, Eletivas de Pré-IF e Tutoria que devem compor a parte diversificada da matriz 

curricular. 

Assegura a Língua Espanhola na parte diversificada do currículo como 

optativa para o estudante, mas ressalvando que a oferta depende da escola dispor, em 

seu quadro, docente qualificado.  

Aponta que os Itinerários Formativos se constituem em campos de 

conhecimentos interdisciplinar e transdisciplinar perpassando os quatro eixos 

estruturantes – a investigação científica, a mediação e intervenção sociocultural, os 

processos criativos, e o empreendedorismo. 

Reafirma a opção da rede estadual de ensino em adotar na sua proposta 

curricular os Itinerários Formativos Propedêuticos, que se apresentam em torno de 

Arranjos Curriculares Integrados às Áreas de Conhecimento, agrupados por afinidades e 

similaridades que vão se alinhar às características especificas dos cursos do ensino 

superior. Essa opção teve como referência pesquisas e levantamento realizados pela 

Seduc, envolvendo a Ufma, Uema, Ifma e Ceuma. 

O resultado do levantamento dos cursos ofertados nessas IES apontadas, 

definiu a composição dos arranjos curriculares em quatro Itinerários Formativos 

Propedêuticos, a saber: Ciências Exatas Tecnológicas e Agrárias; Ciências da Saúde; 

Ciências Humanas e Linguagens; e, Ciências Sociais, Econômicas e Administrativas.  

Cada Itinerário Propedêutico apresenta quais disciplinas compreendem o 

seu enfoque e sua articulação com as áreas, como por exemplo: o enfoque do Itinerário 

de Ciências Exatas Tecnológicas e Agrárias são os componentes curriculares da 

Matemática, Geografia, Sociologia, Biologia, Física e Química, que devem se articular 

com as outras áreas utilizando a interdisciplinaridade e a trasdisciplinaridade. 

Quanto ao processo de escolha do Itinerário Formativo no que tange a 

quantidade, o Documento destaca que, dada a forma de organização curricular que 

integra as diferentes áreas, a orientação é que o estudante opte por apenas um itinerário, 
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no entanto caso ele disponha de tempo, poderá cursar mais de um itinerário. Dessa forma 

a escolha ocorrerá no segundo semestre do 1º ano do ensino médio a partir do seu 

Projeto de Vida e da Tutoria. 

O Documento apresenta a forma de avaliação, certificação e mobilidade. No 

que confere a avaliação, chama a atenção para a peculiaridade da proposta e orienta a 

escola a não se limitar a apenas um procedimento avaliativo e sim, ao desenvolvimento 

de diferentes métodos de avaliação envolvendo ao máximo os estudantes. Aponta 

algumas estratégias como a autoavaliação, os seminários, as produções diversas, dentre 

outras.  

No tocante à certificação, quando o estudante realizar o ensino médio em 

parceria com outras instituições, a responsável pela emissão do documento é a escola 

de origem. No caso da habilitação técnica, o Documento enfatiza que a emissão e registro 

do diploma de conclusão é de responsabilidade da instituição parceira e que o mesmo só 

terá validade se apresentado o certificado de conclusão do ensino médio em 

conformidade.  

Quanto à mobilidade entre itinerários, reconhece ser essencial, sem que haja 

prejuízo ao estudante e ressalta que compete ao Conselho Estadual de Educação 

regulamentar o processo de mobilidade entre redes de ensino e até entre municípios e 

estado nos casos de não haver o mesmo itinerário que o estudante esteja cursando. 

Nesse caso, recomendamos observar a Resolução CEE/MA nº 277/2021. 

Ao apresentar a opção pela organização curricular da parte flexível, 

composta pelos Itinerários Formativos, o Documento traz a referência legal contida na 

Lei nº 13.415/2017, na Resolução CNE nº 03/2018, na Portaria MEC nº 1.432/2018 e a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96. 

O tópico 6, trata sobre a “A Educação Técnica Profissional e o 5º Itinerário”. Com 

carga horária maior e diferentes possibilidades de percursos formativos, a Lei nº 

13.415/2017 possibilitou a promoção da divisão do currículo em itinerários formativos 

com foco no aprofundamento das aprendizagens relacionadas ás quatro áreas do 

conhecimento e à formação técnica e profissional, que corresponde a oferta do 5º 

itinerário formativo. Desse modo, o 5º Itinerário Profissional voltado para Educação 

Técnica Profissional de Nível Médio intensificou o estímulo a essa modalidade de ensino 

com foco para a centralidade do trabalho enquanto princípio educativo, fls. 210, aqui 

transcrita:  
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Essa configuração conduz para uma estruturação integrada e 

articulada do currículo do ensino médio, em que a formação 

geral, o itinerário técnico e profissional e os demais itinerários 

formativos devem estar organizados de forma indissociável, 

privilegiando a interdisciplinaridade como ponto integrador da 

formação escolar para o desenvolvimento integral dos 

estudantes, garantindo os direitos e objetivos de aprendizagem 

expressos em competências e habilidades desenvolvidas nos 

percursos formativos das series do ensino médio (BRASIL, 

2018). 

O Documento traça um panorama da história das políticas públicas voltadas para 

o Ensino Médio, culminando na Lei nº 13.415/2017, assim: aborda a importância da 

articulação do perfil de egresso com o contexto econômico local e regional e as 

exigências da sociedade produtiva contemporânea; orienta que no Itinerário o estudante 

tenha a oportunidade de passar pelos eixos estruturantes (investigação científica, 

processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo), 

garantindo a aprendizagem das habilidades propostas; identifica os saberes e 

competências profissionais em articulação com as 10 competências gerais da BNCC; 

indica que as ofertas de Itinerários de formação técnica e profissional sejam compostas 

por FICs ou programa de aprendizagem com Projetos de Vida e Eletivas; traz orientações 

e exemplos de como os componentes curriculares podem articular o Itinerário de 

formação técnica e profissional em torno dos eixos estruturantes; prevê o atendimento 

aos interesses dos estudantes a partir de um processo de escuta e o diagnóstico das 

potencialidades econômicas e ambientais; ressalta a participação do estudante no 

processo de escolha do Itinerário Formativo; admite a oferta tanto da habilitação 

profissional técnica quanto da qualificação profissional, incluindo o programa de 

aprendizagem profissional em ambas as ofertas; orienta sobre a oferta de mais de um 

Itinerário Formativo em cada município; recomenda que os estudantes tenham opção no 

processo de escolha do seu Itinerário Formativo; orienta quanto ao processo de 

concessão de certificados intermediários de qualificação profissional técnica. 

A educação profissional e técnica integrada às modalidades e ofertas do Ensino 

Médio, no âmbito da rede de ensino público do Maranhão, compreenderá programas e 
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cursos que promovam a formação e/ou qualificação profissional de estudantes 

considerando os eixos tecnológicos e orientações legais, compreendendo, fls. 207 e 208: 

✔ Cursos técnicos de nível médio integrados à formação geral básica (em tempo 

parcial ou integral) e/ou concomitantes; e subsequentes, destinados aos egressos do 

ensino médio, previstos no Catalogo Nacional de Cursos Técnicos. 

✔ Cursos técnicos em caráter experimental, com cargas horarias equivalentes a 

800, 1.000 e 1.200 horas; 

✔ Cursos de qualificação profissional: cursos de formação inicial e continuada 

(FIC); 

✔ Programas de aprendizagem profissional; 

✔ Reconhecimento e certificação de saberes; além de certificação por etapas com 

terminalidade. 

Demonstra o Documento a legislação específica sobre a matéria, no entanto, ao 

fazer referência sobre a Educação Profissional não atualizou a legislação, referindo-se a 

Resolução CNE/CEB nº 6/2012, que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, devendo essa legislação ser substituída 

em todo o documento pela Resolução CNE/CP Nº 1, de 5 de janeiro de 2021, que define 

as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. 

De igual modo, sugerimos uma revisão para a inclusão da Resolução CNE/CEB Nº 1, de 

28 de maio de 2021, que Institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos nos aspectos relativos ao seu alinhamento à Política Nacional de Alfabetização 

(PNA) e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e Educação de Jovens e Adultos a 

Distância; o Parecer CNE/CP nº 22/2020, aprovado em 8 de dezembro de 2020, que 

institui as Diretrizes Curriculares da Pedagogia da Alternância na Educação Básica e na 

Educação Superior; Resolução nº 2, de 11 de setembro de 2001, que Institui Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Faz-se necessário, rever o 

mapa de demanda e possibilidades de oferta, apresentando os Eixos Tecnológicos com 

sugestões de cursos a serem ofertados como formação inicial e continuada, citando como 

fonte o Catálogo Nacional de Cursos Técnico – MEC, 2014, considerando a aprovação 

da 4ª Edição pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio da Resolução 

CNE/CEB nº 2, de 15 de dezembro de 2020,  que disciplina a oferta de cursos de 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=170051-pcp022-20-1&category_slug=janeiro-2021-pdf&Itemid=30192
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educação profissional técnica de nível médio com a finalidade de orientar e informar as 

instituições de ensino, os estudantes, as empresas e a sociedade em geral.  

A  estruturação curricular da oferta da educação profissional e 

técnica no âmbito da Secretaria de Estado da Educação do 

Maranhão (Seduc/MA) faz referência a integração entre os 

diversos níveis e modalidades de educação, assim relata, fls. 

211: “Os níveis e modalidades da educação profissional e 

técnica, em articulação com a educação de jovens e adultos 

(EJA), educação especial, educação escolar quilombola, 

educação escolar indígena, educação do campo, educação a 

distância (EaD) e educação de pessoas em regime de 

acolhimento e privação de liberdade como possibilidades de 

aprofundamentos de conhecimentos que devem estar ao alcance 

do estudante, no âmbito da rede de ensino do estado do 

Maranhão, poderão ser realizadas em instituição próprias de 

ensino ou em parceria com instituições credenciadas pelo 

Conselho Estadual de Educação e homologadas pelo secretário 

estadual de educação, além de observadas as regulamentações 

especificas a cada modalidade de ensino.” 

Essa oferta encaminha para uma organização curricular específica e diferenciada 

a ser consolidada nos planos de cursos, propostas pedagógicas referentes às 

modalidades de ensino e os interesses de suas comunidades. Nesse sentido, este Órgão 

reafirma a orientação e, consequentemente, providências quanto à adequação das 

matrizes curriculares específicas, em conformidade com a Lei 13.415/2017. 

A Educação Profissional de Nível Médio está organizada em cursos e programas, 

organizados por eixos tecnológicos, permitindo vários arranjos curriculares, 

possibilitando a composição de itinerários formativos flexíveis, diversificados e 

articulados, além da gestão de ações empreendedoras em torno da concretização do 

projeto de vida dos estudantes em razão dos seus anseios e das normas vigentes para 

essa oferta. 

A estrutura dos itinerários de educação técnica e profissional da rede apresenta 

como possibilidade de percursos formativos na rede pública de ensino do Maranhão, 

conforme no organograma que segue às fls. 219, o Itinerário Técnico e Profissional 
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Parcial Integrado Concomitante; o Itinerário Técnico e Profissional Integral e Integrado e; 

o Itinerário Técnico e Profissional de Modalidades Integradas.  

E às fls. 220 apresenta a estruturação do aprofundamento de formação técnica e 

profissional em áreas especificas, que compreende “O projeto de vida, enquanto 

componente curricular, integrará todos os itinerários formativos do currículo do ensino 

médio do estado do Maranhão, de modo a ser estruturado e trabalhado ao longo dessa 

etapa de ensino, de forma transversal ao cotidiano escolar “ (BRASIL, 2019).  

O Documento traz uma seção específica sobre a regulamentação de ofertas do 

itinerário técnico e profissional indicando os processos integrantes das formas de ofertas 

da formação técnica e profissional, a ser orientados e regulamentados no âmbito do 

Sistema Estadual de Ensino, por meio do Conselho Estadual de Educação. Para tanto, 

orientamos consulta a Resolução CEE/MA nº 277/2021, que estabelece normas 

complementares para implementação do Ensino Médio, nos termos da Lei nº 13.415, de 

16 de fevereiro de 2017, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Estado do 

Maranhão e dá outras providências. Desse modo, faz-se necessária uma revisão sobre 

os itens a serem regularizados, à luz da normativa estadual mencionada acima, de modo 

a estabelecer as orientações necessárias no Documento, no que couber. 

No tópico 7 denominado “Formação Docente para Implementação do Novo 

Currículo”, o Documento aponta a necessidade e a importância da garantia da formação 

continuada dos profissionais da educação para alinhamento dos referenciais curriculares 

à BNCC, constituindo-se a formação permanente, ao longo da vida profissional, 

reafirmando esta enquanto um dever constitucional a ser cumprido também pela esfera 

estadual. Indica a necessidade desta formação continuada inclusive para garantir e 

assegurar os direitos dos docentes quanto à progressão funcional e os períodos 

reservados para estudos, conforme inciso IV e V do art. 67 da LDB/96. 

Faz referência à política de formação da rede de ensino do estado do Maranhão, 

alinhada às diretrizes atuais instituídas pela Lei no 13.415/2017 e a Resolução CNE/CP 

nº 1, de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica e institui a Base 

Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica 

(BNC-Formação Continuada). Nesse sentido, afiança os princípios orientadores da 

formação inicial e continuada dos profissionais da educação da rede pública de ensino 

do Maranhão Considerando as demandas do currículo da rede de ensino, reconhece os 
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docentes como sujeitos da formação numa visão estratégica de política de estado com 

efetiva participação social, como o Fórum Estadual Permanente de Apoio a Formação 

Docente (Fepad) e envolvimento das instituições formadoras. Além disso, prevê a 

utilização de tecnologias digitais de informação como recurso administrativo ou 

pedagógico das formações para produzir conhecimentos e potencializar aprendizagens, 

fls. 234, e apresenta a importância do espaço escolar para a realização de processos 

formativos de educação continuada. 

Reconhece a necessidade de garantir e planejar a formação continuada e em 

serviço diferenciada aos docentes, considerando sua atuação atenta no desenvolvimento 

do protagonismo do estudante, num currículo flexível, nas necessidades e exigências do 

mundo atual, citando Ibernon (2011), assim referindo-se, fls. 240. 

Não estamos falando de qualquer professor(a). Estamos nos 

referindo a um profissional que, de fato, atenda às exigências da 

educação, que perpassa a inclusão social, o respeito as 

juventudes, aos sujeitos do ensino médio, a diversidade 

étnico/racial, ao gênero, o respeito às culturas e a todos os jeitos 

de crer dos estudantes.  

Reafirma e delibera as diretrizes da formação dos docente que atuam nas 

modalidades especificas, como educação especial, do campo, indígena, quilombola, 

profissional e educação de jovens e adultos (EJA), por constituírem campos de atuação 

que exigem saberes e práticas contextualizadas. Compreende-se necessário um esforço 

conjunto de políticas e cooperação técnica para o atendimento e apoio dos profissionais 

e docentes que atuam nessas modalidades, objetivando compreender e fortalecer a 

intencionalidade de suas propostas pedagógicas. 

Desse modo, afirma a necessidade de uma formação que conecte teoria e prática, 

de modo que os conhecimentos possam apoiar os educadores em seu trabalho, 

considerando a importância dos saberes docentes para o desenvolvimento da BNCC. 

Considerando que a BNCC propõe que o currículo seja desenvolvido por área de 

conhecimento de forma interdisciplinar e transdisciplinar e que seja desenvolvido por 

meio de competências, há um reconhecimento que o trabalho com competências abre 

espaços para a utilização de metodologias que favoreçam o diálogo entre os 

componentes curriculares, conforme infográfico explicativo às fls.237 ao referir-se às dez 

competências propostas pela BNCC a serem desenvolvidas pelos docentes.  
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Aponta ainda que os desafios propostos pelo novo currículo no trabalho com os 

itinerários formativos, projeto de vida e eletivas irão corroborar com o trabalho integrado 

dos docentes, no sentido de prever caminhos metodológicos que incentivem a 

participação efetiva, a autoria, a colaboração entre educadores nos processos de 

formação, orienta, fls.241, ser “[...] necessário documentar, registrar as práticas, os 

saberes dos(as) professores(as), que devem ter um registro de tudo que praticam, não 

apenas para as instituições educacionais. Registros que os(as) favoreçam a distanciar-

se de sua prática para fazer uma leitura refinada e crítica do seu próprio fazer, analisando 

se os seus objetivos foram ou não alcançados (PIMENTA, 1999).” 

Destaca que a necessária renovação da instituição educativa e esta forma de 

educar requerem uma redefinição importante da profissão docente e que assume novas 

competências profissionais no quadro de um conhecimento pedagógico, cientifico e 

cultural revistos, posto que a nova era requer um profissional da educação diferente, 

afirmando, às fls. 240: 

É perceptível a exigência de um perfil profissional que agregue 

saberes docentes de vários âmbitos com vistas ao atendimento 

do estudante. As mudanças exigem que a sala de aula se 

transforme em laboratório e, por que não dizer, em um mundo 

que considere as diferentes culturas que não podemos ignorar.  

Ressalta ainda a previsão legal para a habilitação docente, sendo necessária a 

formação docente inicial, exigência legal estabelecida pelo §1º, art. 61, capitulo VI, 

LDB/96 e as mudanças estabelecidas pelas Diretrizes Nacionais Curriculares para a 

Formação de Professores da Educação Básica. 

Nessa perspectiva, “[...] formação inicial do(a) professor(a) é fundamental para a 

definição de um perfil profissional que, de fato, compreenda as juventudes como 

categoria fundamental no exercício da construção do saber. E preciso que as academias 

contemplem, nas matrizes curriculares dos cursos de formação, conteúdos que 

instrumentalizem os(as) professores(as) a atuarem em uma realidade concreta, e que a 

teoria estudada nos cursos seja um constante movimento entre a universidade e a escola, 

pois, conforme sinaliza Tardif (2014, p. 43) [...]”. 

No entanto, não se constatou no Documento o diagnóstico para levantamento 

quantitativo da real necessidade de formação inicial docente no Sistema de Ensino 

Maranhense, sendo esse um desafio de grande envergadura a ser apoiado por toda a 
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sociedade, instituições formadoras e poderes públicos constituídos, objetivando a 

adequação da formação docente às etapas e níveis da educação básica, respaldando a 

possibilidade de melhoria do desempenho escolar dos estudantes e consequente 

melhoria dos índices de avaliação da educação do Maranhão. 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 

O Documento Curricular para o Território Maranhense - Ensino Médio, elaborado 

de forma participativa, numa construção coletiva, envolvendo Equipe Técnica da 

Secretaria de Estado da Educação do Maranhão, Coordenadores pedagógicos, 

professores do ensino médio, gestores escolares e representantes da sociedade civil, se 

constitui uma referência na elaboração das propostas pedagógicas das escolas de ensino 

médio do estado do Maranhão de modo a estabelecer processos contínuos de 

aprendizagem sob a gestão pedagógica e curricular, no âmbito das instituições ou redes 

de ensino, em atenção às diretrizes curriculares nacionais, definidas pelo Conselho 

Nacional de Educação e a Resolução CEE/MA nº 277/2021, instituída por este Conselho 

de Educação.  

A flexibilização do currículo do ensino médio se apresenta como uma proposta 

para contemplar diferentes juventudes e seus projetos de vida, atendendo as suas 

realidades e expectativas de percurso formativo diferenciado na oferta da educação 

escolar e nesse sentido, o Documento destaca o itinerário propedêutico sem abandono 

do itinerário formativo da educação profissional integrado ao Ensino Médio. Nesse 

aspecto, a adoção de estratégias e políticas públicas, para ampliar a educação integral 

nessa etapa de ensino, torna-se um desafio para a garantia desse itinerário formativo de 

modo a propor um papel de destaque da política educacional no desenvolvimento social 

e econômico do estado 

A partir do ano 2022 deverá ocorrer a implementação do Documento Curricular 

para o Território Maranhense, visando a adequação e reorganização dos Projetos 

Políticos Pedagógicos, Regimentos Escolares e os Planos de Ensino dentre outros por 

todas as instituições de ensino que ofertam essa etapa. Considerando as diversas 

transformações e surgimento de novas exigências da sociedade, visando atender as 
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necessidades e especificidades da realidade, este CEE/MA recomenda a revisão 

periódica do Documento. 

Como conclusão, este parecer não pode se eximir de ressaltar o grande desafio 

dessa nova organização curricular que trata da democratização do processo de 

implementação da política de currículo no Estado do Maranhão de modo a fortalecer o 

processo ora iniciado, avançando em ações mais abrangentes, com o envolvimento da 

representação da sociedade. Acreditamos que a formação de docentes poderá contribuir 

com esse processo na medida que estes importantes atores sociais podem se apoiar e 

contribuir conjuntamente com a construção de um currículo consolidado no território 

maranhense. 

 

IV – RECOMENDAÇÕES 

 

O Documento Curricular para o Território Maranhense objetiva orientar as equipes 

escolares no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas no âmbito das escolas e 

assim assegurar os princípios educacionais e os direitos de aprendizagem de todos os 

estudantes do ensino médio do território maranhense, nesse sentido recomendamos o 

que segue: 

1. Faz-se necessária uma revisão geral do texto apresentado quanto:  

a) á organização da enumeração do SUMÁRIO e a sua compatibilização 

com os itens que compõem o Documento;  

b) ao uso adequado da norma culta da língua portuguesa e de digitação; 

c) à padronização estrutural do texto e de suas escritas - por exemplo - ora 

aluno, ora estudante, ora cita resoluções do CEE/MA, Educação de Jovens e Adultos - 

EJA, enquanto essas referências não são citadas em outras modalidades;  

d) à normatização das citações dos autores e ausência das referências 

bibliográficas citadas no corpo do texto sem a devida numeração nas páginas; 

e) a atualização das datas de publicação das recomendações de referências 

e de normativas legais indicadas;  

f)          a ausência de numeração das páginas.   

2. Para os Textos Introdutórios indica-se que   

a)  a referência do Plano Nacional de Educação seja usada, no texto, 

devidamente atualizada, ou seja, apenas a Lei 13. 005/2014; 
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b) a definição do contingente populacional do estado seja única, ou seja, a 

mais atualizada, preservando sua fonte; 

c)  em sua apresentação, seja indicada a possibilidade de ser também uma 

referência à rede privada de ensino do Território Maranhense. 

3. No item de “Procedimentos metodológicos e avaliação”, indica-se apontar qual 

metodologia ou procedimentos metodológicos seriam adequados para desenvolver os 

conhecimentos da área, e os procedimentos avaliativos; 

4. Para a implementação das Áreas de Conhecimento, indica-se que todas sejam 

elaboradas de modo a correlacionar os direitos de aprendizagem, objetivos, 

competências e habilidades de cada componente curricular de modo a conter a 

caracterização, a justificativa das escolhas conceituais, apresentando e discutindo as 

competências e habilidades, os objetos de conhecimento e temas contemporâneos 

transversais. Faz-se necessário revisar a estruturação e a apresentação dos itens 

referentes as mesmas para que tenham uma uniformidade em função da sua natureza, 

da organização de seus conteúdos como as sugestões de leituras para aprofundamento 

da formação, assim como o processo de avaliação e procedimentos metodológicos 

específicos de cada Área e da finalidade do Documento que é de orientação da rede de 

ensino. 

 4.1. Para a implementação da Área de Linguagem e suas tecnologias 

recomenda-se:  

a) a revisão do componente curricular da Língua Inglesa cuja descrição dos 

conteúdos a serem trabalhados aparecem em inglês e em português, inclusive no mesmo 

quadro; 

b) a desvinculação de Língua Espanhola como componente curricular da 

formação geral básica na Área de Linguagens e suas Tecnologias; 

4.2. Para a implementação da Área de Ciências da Natureza e suas tecnologias 

recomenda-se: 

a) apontar a contribuição de cada componente curricular da área para a 

formação do estudante e para a construção de uma sociedade em melhores condições 

para todos; 

b) rever um dos referenciais que orientou a área quanto a sua atualidade, 

principalmente, no que concerne à contextualização que traz como sustentação o 

Documento PCN+ ensino médio de 2002; 
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c)   recompor o título da Área de conhecimento, complementando-a “ Ciência da 

Natureza e suas Tecnologias, citada em vários trechos apenas como Ciência da 

Natureza; 

5. Para a implementação dos Itinerários Formativos Propedêuticos recomenda-

se: 

a) constar apresentação de referência para classificar escolas de pequeno, 

médio e grande porte, a fim de melhor identificar o potencial da escola em ofertar a 

quantidade de itinerários possíveis; 

b) incluir a garantia de vaga em outra escola, quando o estudante escolher 

ao final do 1º ano do Ensino Médio Itinerário Formativo, não ofertado pela escola de 

origem;  

c) realizar uma revisão de nomenclatura do arranjo curricular do primeiro 

Itinerário Formativo Propedêutico se “Ciências Exatas, Tecnológicas e Agrárias” ou 

“Ciências Exatas, Tecnológicas e da Terra”, uma vez que ao longo do Documento 

aparecem as duas formas; 

d) realizar acompanhamento e assessoramento pedagógico sistemático à escola, 

em vista da implementação do novo Ensino Médio, e o alcance dos objetivos da 

aprendizagem; 

6.  Para a educação escolar indígena, a educação especial, a educação de jovens 

e adultos, a educação do campo e a educação escolar quilombola sejam elaborados 

documentos complementares visando o atendimento das especificidades dessas 

modalidades. 

7. Orientar as instituições de ensino a incentivar o processo de inclusão com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades nas classes 

comuns do ensino regular, garantindo condições de acesso e de permanência com 

aprendizagem, buscando promover atendimento com qualidade, elaborando um plano de 

metas individualizado, considerando as possibilidades e as necessidades e 

especificidades dos estudantes.  

8. Destaca-se também que, considerando a parcela da população a que se 

destina o Ensino Médio, faz-se necessário considerar as especificidades, os objetivos e 

características próprias do público alvo, a fim de garantir o atendimento diferenciado aos 

estudantes em idade regular ou não, garantindo a equidade proposta por esse 

Documento. No que se refere a Educação de pessoas Jovens, Adultas e Idosas, a qual 
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estão inseridas no Ensino Médio e são trabalhadores, tendo em vista as necessidades 

pessoais e/ou familiares com que são confrontados, torna-se necessário referenciar o 

Ensino Médio noturno, indicando suas formas de oferta, organização curricular e 

metodologias específicas que devem atender, com qualidade, a sua singularidade. 

9. Encaminhar a este Colegiado, para análise e aprovação, as Matrizes 

Curriculares do Ensino Médio, em consonância com Documento Curricular para o 

Território Maranhense- Ensino Médio; 

10. Realizar uma revisão sobre os itens a serem regularizados, à luz da Resolução 

CEE/MA nº 277/2021, de modo a estabelecer as orientações necessárias no Documento, 

no que couber; 

11. Realizar diagnóstico e apontar a necessidade de formação docente inicial para 

o Sistema de Ensino Maranhense. 

 

V - VOTO 

Considerando a análise realizada e o atendimento aos dispositivos legais 

referentes à matéria, vota esta Comissão no sentido de que seja aprovado o Documento 

Curricular para o Território Maranhense – Ensino Médio, encaminhado pela Secretaria 

de Estado da Educação, observadas as recomendações indicadas no presente Parecer. 

É o Parecer, s.j.m 

 

          São Luís, 22 de dezembro de 2021. 

 

 

Régina Maria Silva Galeno 
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