




É pelo que primamos desde 
cedo na 

educação dos nossos 
alunos: uma vivência com 

papel ativo na 
aprendizagem.



ANTES, VAMOS

RECAPITULAR
O MODELO

ANTERIOR
DO ENSINO MÉDIO 
DO BOM JESUS?



Até 2021, o modelo de 
Ensino Médio era focado 
no currículo tradicional, 
no qual todos os alunos 

tinham os mesmos 
componentes curriculares 

por todo o curso.

No modelo do Bom Jesus, 
procurávamos trabalhar boa parte 

do conteúdo dos componentes 
curriculares do Ensino Médio na 

primeira e na segunda séries, 
ficando uma pequena parte para o 

terceirão, no qual eram feitos 
ainda a revisão e o 

aprofundamento do conteúdo, 
simulados e aulões preparatórios 

para os vestibulares e o Enem.



ATENÇÃO

A QUEM SE DESTINAM ESSAS MUDANÇAS?

O NOVO ENSINO MÉDIO ENTROU EM VIGOR 
PARA OS ALUNOS DA 1.ª SÉRIE EM 2022

(ou seja, que estavam no 9.° ano em 2021). 

Alunos que ingressaram na 1.ª série em 2021 e que, em 
2022, estão cursando a 2.ª série, continuam com o 

modelo de Ensino Médio anterior. 



E O QUE 
ESTÁ DIFERENTE

NO ENSINO MÉDIO
BOM JESUS A PARTIR 

DE AGORA?



CARGA 
HORÁRIA

AMPLIADA 
E DIVIDIDA 

EM:

1800
HORAS

1600
HORAS

1FORMAÇÃO 
GERAL BÁSICA

componentes 
curriculares 

que serão 
comuns para 

todos os alunos 
nos três anos de 

Ensino Médio.

2ITINERÁRIOS FORMATIVOS
   2.1 itinerários presenciais
   2.2 itinerários EAD
   2.3 itinerários específicos
   2.4 eletivas



Formação 
Geral Básica 

obrigatória, igual para 
todos os alunos e 
dividida por 
componentes 
curriculares nas 
respectivas áreas do 
conhecimento:

Matemática e 
suas Tecnologias

Matemática

Linguagens e 
suas Tecnologias
Língua Portuguesa

Língua Inglesa
Educação Física

Arte

Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas

Geografia
História
Filosofia

Sociologia

Ciências da 
Natureza e suas 

Tecnologias
Biologia
Física

Química



Itinerários 
formativos
A partir da 1.ª série, o aluno 
Bom Jesus começa a trilhar 
sua jornada por meio dos 
itinerários obrigatórios*, 
trabalhados com todos os 
alunos sem possibilidade de 
escolha, que consistem nos 
componentes curriculares 
(disciplinas).

2.1 e 2.2 
Os itinerários podem ser trabalhados de forma 
presencial ou EaD.

A FREQUÊNCIA DE CARGA HORÁRIA DOS ITINERÁRIOS OBRIGATÓRIOS 
DIMINUI COM O PASSAR DAS SÉRIES.

*podem sofrer alterações



Itinerários 
formativos* 
específicos
A partir da 2.ª série, o aluno 
Bom Jesus ESCOLHE AS 
ÁREAS com as quais ele mais 
se identifica e, assim, inicia a 
trilha para sua futura carreira 
profissional. 

O itinerário específico será 
composto de:

2.ª série - 8 h/a semanais

3.ª série - 14 h/a semanais

Áreas

O aluno terá a opção de escolher uma entre duas ou mais 
áreas integradas, dependendo do modelo a ser definido 
individualmente pelas unidades

Humanas/Linguagem

Matemática/Natureza

Matemática/Humanas

Natureza/Humanas

*podem sofrer alterações



Da mesma forma que ocorre com os 
cursos de extensão universitários, os 
alunos do Novo Ensino Médio poderão 
optar por diferentes componentes 
curriculares ao longo dos três anos do 
curso, não havendo a necessidade de 
este componente estar ligado à trilha 
que o aluno pretende seguir nos 
itinerários específicos. 

Eletivas

3 h/a semanais obrigatórias 
ao longo dos 3 anos

Consulte a grade curricular 
da sua unidade.



ENTENDA MELHOR A DISTRIBUIÇÃO DA 
CARGA HORÁRIA POR SÉRIE: 



Agora que entendemos os 
elementos obrigatórios que 

compõem o novo Ensino 
Médio do Bom Jesus, 

É HORA DE CONHECERMOS AS 
ATIVIDADES OPCIONAIS:



Itinerário formativo opcional para quatro unidades de Ensino Médio de Curitiba (Centro, Lourdes, 
Divina Providência e Seminário), oferecido para a 1.ª e 2.ª séries.

O aluno deve optar pela matrícula em duas 
áreas, organizadas da seguinte forma:

Turma 1 - Inovação e Criatividade / Tecnologia

Turma 2 - Empreendedorismo e Gestão / 
Desenvolvimento Humano e Cidadania

As aulas acontecerão
presencialmente, às segundas-feiras.

Local: nos prédios da 
FAE Business School e FAE LAB

Horário:
das 14h às 17h40 (4 aulas)

Investimento anual*:  
12 X R$ 120,00

*VAGAS LIMITADAS



Atividades de revisão e aprofundamento



Programa
High School

Realizado em parceria com a Texas Tech, o programa oferece dupla diplomação: o aluno cursa 
simultaneamente o Ensino Médio brasileiro e a High School americana, o que facilita o seu ingresso 
em universidades no exterior.
É oferecido de forma presencial nas unidades de Curitiba, Blumenau e Itajaí, sendo on-line nas 
demais unidades do Grupo.

As aulas acontecem no período da tarde. O aluno deve ingressar no programa já no 9.° ano e a 
carga horária semanal é dividida da seguinte forma:

9.° ano - 6 h/a semanais 1.ª série - 7 h/a semanais 2.ª série - 7 h/a semanais



E como ficam as GRADES 
CURRICULARES com todas as 
possibilidades oferecidas no 

Novo Ensino Médio 
do Bom Jesus?







O NOVO ENSINO 
MÉDIO DO BOM JESUS

É uma grande oportunidade de 
desenvolvimento e de autoconhecimento 

para nossos alunos.

NÓS ESTAMOS PREPARADOS.
E NOSSOS FERAS TAMBÉM.






