
 
 

 

 
 
 
 
 
PORTARIA Nº 1.432, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 (*) 
Estabelece os referenciais para elaboração dos itinerários formativos conforme preveem as 
Diretrizes Nacionais do Ensino Médio. 
 
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, 
da Constituição, em conformidade com o art. 36 da Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, e o art. 33 da 
Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018, e tendo em vista o que consta dos autos do Processo 
nº 23000.041127/2018-11, resolve: 
Art. 1º Ficam estabelecidos os Referenciais para a Elaboração dos Itinerários Formativos de modo a orientar os 
sistemas de ensino na construção dos itinerários formativos, visando atender as Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio, publicadas na Resolução MEC/CNE/CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018, e a Lei nº 
13.415, de 16 de fevereiro de 2017, na forma do anexo a esta Portaria. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor no ato de sua publicação. 
RICARDO VÉLEZ RODRÍGUEZ 
 
ANEXO 
REFERENCIAIS CURRICULARES PARA A ELABORAÇÃO DE ITINERÁRIOS 
FO R M AT I V O S 
1. Introdução: 
O Novo Ensino Médio pretende atender às necessidades e expectativas dos estudantes, fortalecendo seu interesse, 
engajamento e protagonismo, visando garantir sua permanência e aprendizagem na escola. Também busca 
assegurar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores capazes de formar 
as novas gerações para lidar com desafios pessoais, profissionais, sociais, culturais e ambientais do presente e do 
futuro, considerando a intensidade e velocidade das transformações que marcam as sociedades na 
contemporaneidade. 
Coerentes com essa perspectiva, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), atualizadas pelo 
Conselho Nacional de Educação - CNE em novembro de 2018, indicam que os currículos dessa etapa de ensino 
devem ser compostos por: 
- Formação Geral Básica: Conjunto de competências e habilidades das Áreas de Conhecimento (Linguagens e suas 
Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas) previstas na etapa do Ensino Médio da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, que aprofundam e 
consolidam as aprendizagens essenciais do Ensino Fundamental, a compreensão de problemas complexos e a 
reflexão sobre soluções para eles, com carga horária total máxima de 1.800 horas; 
- Itinerários Formativos: Conjunto de situações e atividades educativas que os estudantes podem escolher conforme 
seu interesse, para aprofundar e ampliar aprendizagens em uma ou mais Áreas de Conhecimento e/ou na Formação 
Técnica e Profissional, com carga horária total mínima de 1.200 horas. 
O parágrafo 2º do art. 12 das DCNEM estabelece, ainda, que os Itinerários Formativos organizam-se a partir de 
quatro eixos estruturantes (Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural e 
Empreendedorismo), que serão apresentados em maior detalhe na seção 4 deste documento. 
Tais eixos estruturantes visam integrar e integralizar os diferentes arranjos de Itinerários Formativos, bem como criar 
oportunidades para que os estudantes vivenciem experiências educativas profundamente associadas à realidade 
contemporânea, que promovam a sua formação pessoal, profissional e cidadã. Para tanto, buscam envolvê-los em 
situações de aprendizagem que os permitam produzir conhecimentos, criar, intervir na realidade e empreender 
projetos presentes e futuros. 
2. Objetivos dos Itinerários Formativos: 
- Aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, às Áreas de Conhecimento e/ou à Formação 
Técnica e Profissional; 
- Consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que realizem seus 
projetos de vida; 



 
 

 

 
 
 
 
- Promover a incorporação de valores universais, como ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, 
solidariedade e sustentabilidade; e 
- Desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar 
decisões e agir nas mais diversas situações, seja na escola, seja no trabalho, seja na vida. 
3. Implementação dos Itinerários Formativos: 
Como os quatro eixos estruturantes são complementares, é recomendado que os Itinerários Formativos incorporem 
e integrem todos eles, a fim de garantir que os estudantes experimentem diferentes situações de aprendizagem e 
desenvolvam um conjunto diversificado de habilidades relevantes para sua formação integral. 
Cabe às redes e escolas definir: 
a) a sequência em que os eixos estruturantes serão percorridos e as formas de conexão entre eles; 
b) o tipo de organização curricular a ser mobilizado: por disciplinas, por oficinas, por unidades/campos temáticos, 
por projetos, entre outras possibilidades de flexibilização dos currículos no Ensino Médio; 
c) se os Itinerários Formativos terão como foco uma ou mais Áreas de Conhecimento, a combinação de uma Área de 
Conhecimento com a Formação Técnica e Profissional ou apenas a Formação Técnica e Profissional. 
Essas decisões precisam levar em conta, também, a indicação das DCNEM de que os sistemas de ensino devem 
garantir a oferta de mais de um Itinerário Formativo em cada município, em áreas distintas. 
No caso da Formação Técnica e Profissional, os Itinerários também se organizam a partir da integração dos 
diferentes eixos estruturantes, ainda que as habilidades a eles associadas somem-se a outras habilidades básicas 
requeridas indistintamente pelo mundo do trabalho e a habilidades específicas requeridas pelas distintas ocupações, 
conforme previsto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT e na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO. 
Os estudantes deverão realizar um Itinerário Formativo completo, passando, necessariamente, por um eixo 
estruturante ou, preferencialmente, por todos os quatro eixos. 
Após a conclusão da carga horária total do Ensino Médio, os estudantes poderão cursar novos Itinerários 
Formativos, caso haja disponibilidade de vaga na rede. 
4. Eixos Estruturantes dos Itinerários Formativos: 
4.1. Investigação Científica 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, 
valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por meio da realização de práticas e produções científicas 
relativas a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como a 
temáticas de seu interesse. 
Justificativa: Para participar da sociedade da informação, os estudantes precisam se apropriar cada vez mais de 
conhecimentos e habilidades que os permitam acessar, selecionar, processar, analisar e utilizar dados sobre os mais 
diferentes assuntos, seja para compreender e intervir na realidade, seja para lidar de forma crítica, reflexiva e 
produtiva com a quantidade cada vez maior de informações disponíveis. 
Objetivos: 
- Aprofundar conceitos fundantes das ciências para a interpretação de ideias, fenômenos e processos; 
- Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e fazer científico; 
- Utilizar esses conceitos e habilidades em procedimentos de investigação voltados à compreensão e enfrentamento 
de situações cotidianas, com proposição de intervenções que considerem o desenvolvimento local e a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade. 
Foco Pedagógico: Neste eixo, os estudantes participam da realização de uma pesquisa científica, compreendida 
como procedimento privilegiado e integrador de áreas e componentes curriculares. O processo pressupõe a 
identificação de uma dúvida, questão ou problema; o levantamento, formulação e teste de hipóteses; a 
seleção de informações e de fontes confiáveis; a interpretação, elaboração e uso ético das informações coletadas; a 
identificação de como utilizar os conhecimentos gerados para solucionar problemas diversos; e a comunicação de 
conclusões com a utilização de diferentes linguagens. 
4.2. Processos Criativos 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados 
a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como a temáticas de seu interesse. 
 



 
 

 

 
 
 
 
Justificativa: Para participar de uma sociedade cada vez mais pautada pela criatividade e inovação, os estudantes 
precisam aprender a utilizar conhecimentos, habilidades e recursos de forma criativa para propor, inventar, inovar. 
Objetivos: 
- Aprofundar conhecimentos sobre as artes, a cultura, as mídias e as ciências aplicadas e sobre como utilizá-los para 
a criação de processos e produtos criativos; 
- Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e fazer criativo; 
- Utilizar esses conhecimentos e habilidades em processos de criação e produção voltados à expressão criativa e/ou 
à construção de soluções inovadoras para problemas identificados na sociedade e no mundo do trabalho. 
Foco Pedagógico: Neste eixo, os estudantes participam da realização de projetos criativos, por meio da utilização e 
integração de diferentes linguagens, manifestações sensoriais, vivência artísticas, culturais, midiáticas e científicas 
aplicadas. 
O processo pressupõe a identificação e o aprofundamento de um tema ou problema, que orientará a posterior 
elaboração, apresentação e difusão de uma ação, produto, protótipo, modelo ou solução criativa, tais como obras e 
espetáculos artísticos e culturais, campanhas e peças de comunicação, programas, aplicativos, jogos, robôs, 
circuitos, entre outros produtos analógicos e digitais. 
4.3. Mediação e Intervenção Sociocultural Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de 
utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem 
como a temas de seu interesse para realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente. 
Justificativa: Para participar de uma sociedade desafiada por questões socioculturais e ambientais cada vez mais 
complexas, os estudantes precisam se apropriar de conhecimentos e habilidades que os permitam atuar como 
agentes de mudanças e de construção de uma sociedade mais ética, justa, democrática, inclusiva, solidária e 
sustentável. 
Objetivos: 
- Aprofundar conhecimentos sobre questões que afetam a vida dos seres humanos e do planeta em nível local, 
regional, nacional e global, e compreender como podem ser utilizados em diferentes contextos e situações; 
- Ampliar habilidades relacionadas à convivência e atuação sociocultural; 
- Utilizar esses conhecimentos e habilidades para mediar conflitos, promover entendimentos e propor soluções para 
questões e problemas socioculturais e ambientais identificados em suas comunidades. 
Foco Pedagógico: Neste eixo, privilegia-se o envolvimento dos estudantes em campos de atuação da vida pública, 
por meio do seu engajamento em projetos de mobilização e intervenção sociocultural e ambiental que os levem a 
promover transformações positivas na comunidade. O processo pressupõe o diagnóstico da realidade sobre a qual 
se pretende atuar, incluindo a busca de dados oficiais e a escuta da comunidade local; a ampliação de 
conhecimentos sobre o problema a ser enfrentado; o planejamento, execução e avaliação de uma ação social e/ou 
ambiental que responda às necessidades e interesses do contexto; a superação de situações de estranheza, 
resistência, conflitos interculturais, dentre outros possíveis obstáculos, com necessários ajustes de rota. 
4.4. Empreendedorismo 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas 
para empreender projetos pessoais ou produtivos articulados ao seu projeto de vida. 
Justificativa: Para participar de uma sociedade cada vez mais marcada pela incerteza, volatilidade e mudança 
permanente, os estudantes precisam se apropriar cada vez mais de conhecimentos e habilidades que os permitam 
se adaptar a diferentes contextos e criar novas oportunidades para si e para os demais. 
Objetivos: 
- Aprofundar conhecimentos relacionados ao contexto, ao mundo do trabalho e à gestão de iniciativas 
empreendedoras, incluindo seus impactos nos seres humanos, na sociedade e no meio ambiente; 
- Ampliar habilidades relacionadas ao autoconhecimento, empreendedorismo e projeto de vida; 
- Utilizar esses conhecimentos e habilidades para estruturar iniciativas empreendedoras com propósitos diversos, 
voltadas a viabilizar projetos pessoais ou produtivos com foco no desenvolvimento de processos e produtos com o 
uso de tecnologias variadas. 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
Foco Pedagógico: Neste eixo, os estudantes são estimulados a criar empreendimentos pessoais ou produtivos 
articulados com seus projetos de vida, que fortaleçam a sua atuação como protagonistas da sua própria trajetória. 
Para tanto, busca desenvolver autonomia, foco e determinação para que consigam planejar e conquistar objetivos 
pessoais ou criar empreendimentos voltados à geração de renda via oferta de produtos e serviços, com ou sem uso 
de tecnologias. O processo pressupõe a identificação de potenciais, desafios, interesses e aspirações pessoais; a 
análise do contexto externo, inclusive em relação ao mundo do trabalho; a elaboração de um projeto pessoal ou 
produtivo; a realização de ações-piloto para testagem e aprimoramento do projeto elaborado; o desenvolvimento 
ou aprimoramento do projeto de vida dos estudantes. 
5. Habilidades Relacionadas aos Itinerários Formativos  
As habilidades associadas aos Itinerários Formativos encontram-se detalhadas nas tabelas a seguir. 
A Tabela 1 traz as habilidades relacionadas às competências gerais da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, a 
serem desenvolvidas indistintamente por todos os Itinerários Formativos. 
A Tabela 2 apresenta as habilidades de natureza mais específica, associadas a cada uma das Áreas de Conhecimento 
e à Formação Técnica e Profissional. 
 
Tabelas: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/04/2019&jornal=515&pagina=95&totalArquivos
=191 
 
 
(DOU Nº 66, sexta-feira, 5 de abril de 2019, páginas 94 a 97) 
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