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Formações: Ensino Médio Gaúcho

Formação Período Inscritos Aprovados
Profs. já 

designados para os 
componentes 

Projeto de Vida Oferta bimestral 2485 - T1 4913

Mundo do trabalho Oferta bimestral 3987 - T1
4703 - T2

1891 - T1
2120 - T2 569

Cultura e Tecnologias Digitais Março a novembro 3222 Em andamento 547

Ensino Médio RS - Ciclo I 
Formação Geral Básica Março a julho 4165 Em andamento

Projeto Básico BNCC Previsão de início 
junho não iniciado não iniciado

Trilhas de /aprofundamento novembro não iniciado não iniciado



MUNDO DO TRABALHO
Formação organizada em 2021 pela Secretaria 
Estadual da Educação (Seduc), em parceria com 
o Itaú Educação e Trabalho. A ação tem o 
objetivo de debater as perspectivas diante das 
mudanças previstas para o Ensino Médio e dar 
continuidade às formações para o novo 
componente curricular. A formação têm três 
blocos de desenvolvimento com uma carga 
horária total de 10 horas. 

PROJETO DE VIDA
A formação em Projetos de Vida é parte do 
Programa Nosso Ensino Médio, uma plataforma 
de formação de professores realizada pelo 
Instituto iungo, Instituto Reúna e Itaú Educação 
e Trabalho. Por meio de parceria do Instituto 
iungo com a Secretaria de Estado da Educação 
do Rio Grande do Sul, o programa faz parte da 
formação de professores e gestores escolares 
para a implementação do Ensino Médio 
Gaúcho. 



BNCC - EM

A formação acontecerá a partir de Trilhas 
Formativas, em formato EaD, com possibilidade 
de atividades síncronas e assíncronas. A trilha 
formativa será constituída de duas partes:  as 
temáticas de 01 a 06 serão obrigatórias para todos 
os professores de Ensino Médio; já as temáticas 
07 a 12 serão  para professores de Ensino Médio 
que atuam na Educação Profissional e 
Tecnológica - EPT, conforme seu eixo tecnológico. 
Concomitante a isto,  haverá um Programa de 
Acompanhamento Pedagógico, destinado aos 
Coord. Pedag. das unidades escolares de toda a 
rede estadual e aos professores, a ser realizado 
por tutores qualificados.

CULTURA E TECNOLOGIAS 
DIGITAIS

O componente curricular de Cultura e 
Tecnologias Digitais aborda os diversos sentidos 
e conceitos de tecnologia, seus contextos, 
implicações e impactos no mundo cotidiano, 
bem como, as potencialidades e perspectivas 
de qualificação social da vida humana. A 
potencialização das habilidades para pesquisa 
utilizando recursos tecnológicos, a facilidade da 
produção e o incentivo à autoria, são facilidades 
que advém com a cultura digital que viabiliza a 
comunicação e veiculação de ideias e reflexões. 


