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ÀS UNIDADES ESCOLARES
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Assunto: Cursos do Programa de Formação de Professores para o Novo Ensino Médio
disponíveis na plataforma Avamec.

Senhor (a) Diretor (a),

1.

O Ministério da Educação – MEC lançou o Programa de Formação de Professores

paras o Novo Ensino Médio, no último dia 26 de outubro de 2021. Trata-se de uma formação
específica para professores do ensino médio de escolas públicas e privadas, tendo como objetivo
preparar os profissionais de educação para a implantação do Novo Ensino Médio – NEM, que
entrou em vigor em todo o país a partir de 2020, conforme a Lei 12.415, de 2017.
2.

A plataforma online de aprendizagem do Ministério da Educação – AVAMEC possui

cinco cursos gratuitos referentes à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), etapa do
Ensino Médio, pelo site de acesso: https://avamec.mec.gov.br. Cada curso é direcionado para
uma das áreas do conhecimento: Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas
tecnologias; Ciências e suas tecnologias e o módulo “Mundo do Trabalho”, visando a
preparação dos docentes para subsidiar os estudantes sobre o Projeto de Vida, Mundo do
Trabalho e Empreendedorismo. Os módulos são de 180 horas, e são compostos por diversos
tipos de materiais que, juntos, indicam soluções pedagógicas voltadas à interdisciplinaridade.
3.

Para acessar e responder o questionário online, o estudante deve utilizar o link:

https://forms.gle/NktiGGZhs7PHyTFt5. Para que a Secretaria receba o relatório de análise é
necessário que o questionário seja respondido na versão online. Para tanto, solicitamos todo o
empenho da escola, na condução dessa ação.
4.

Os cursos estão disponíveis para todo Sistema de Ensino do Tocantins, e tem como

objetivo atender 4.903 docentes do Ensino Médio que atuam na rede estadual de ensino. Nesse
sentido, DREJE solicita apoio na mobilização da equipe gestora junto aos professores, para que
incentivem a participação neste importante Programa de Formação. É válido ressaltar, que o
Novo Ensino Médio visa à centralidade nos estudantes, e a formação integral dos mesmos,
considerando as relações com o mundo do trabalho e da vida em sociedade.

5.

Ante ao exposto, para esclarecimentos complementares, colocamos na Assessoria

de Currículo, Formação e Avaliação da Aprendizagem, à Assessora Evilane Leão, pelo telefone:
(63) 98110-6327.

Atenciosamente,

