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Assunto: Consulta Pública no âmbito do Projeto Educa-SP para escolas técnicas.

DOCUMENTO BASE

1. DO OBJETO

Apresentação da proposta de novo ensino médio pela Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo, a partir das mudanças estabelecidas pela lei 13.415/2017 e, mais especificamente, da
proposta de implementação do itinerário formativo de formação técnica e profissional.

No artigo 36 da lei, ficou estabelecido que o currículo do ensino médio será composto pela Base
Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio
da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a
possibilidade dos sistemas de ensino. Dentre as diferentes possibilidades de oferta de itinerários
formativos estão as quatro áreas do conhecimento da Base Nacional Comum Curricular
(linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas
tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas) e a formação técnica e profissional.

Ainda o artigo 36, no parágrafo 6°, dispõe que ficará a critério dos sistemas de ensino, a oferta
de formação com ênfase técnica e profissional considerando a inclusão de vivências práticas de
trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo
uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem
profissional, a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o
trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade.

Já no parágrafo 8°, a lei dispõe que a oferta de formação técnica e profissional, realizada na
própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo
Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada
pelos sistemas de ensino.

2. JUSTIFICATIVA DA CONSULTA PÚBLICA

No estado de São Paulo, a implementação do itinerário formativo de formação técnica e
profissional se dará através do Novotec, um programa desenvolvido por meio  de parceria entre a
 Secretaria da Educação e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem dois principais
objetivos: (1) implementar o itinerário formativo de formação técnica e profissional e (2)
expandir a oferta de ensino técnico e profissional no estado de São Paulo, aumentando o acesso
do jovem ao mundo do trabalho, alinhado com as demandas de cada região do estado.

Para tal, são ofertadas quatro diferentes modalidades:

Novotec Integrado: cursos de habilitação técnica, com currículo integrado entre ensino
médio e técnico;
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Novotec Expresso: cursos de qualificação profissional de 200 horas-aula,
aproximadamente 166 horas;
Novotec Virtual: cursos de qualificação profissional de 400h, na modalidade de ensino à
distância com mediação tecnológica;
Novotec Móvel: cursos de qualificação profissional de 160 a 200 horas, em unidades
móveis.

Hoje, apenas 13% dos estudantes de ensino médio no estado de São Paulo cursam algum tipo de
ensino técnico ou profissionalizante, sendo que 8% é na rede pública e 5% na rede privada[1].
Os dados conversam com a alta taxa de desemprego no estado: entre os jovens de 18 a 24 anos
está em 27% no estado de São Paulo, acima da média nacional, que é de 25%. Em Santa Catarina
é 11% e no Rio Grande do Sul é 16%[2].

O programa Novotec tem meta de expandir para 30%, o que representa a abertura de cerca de
350  mil vagas adicionais, por ano, até 2022, exclusivos para estudantes da rede pública estadual.

A meta é dividida pelas modalidades do programa:

Novotec Integrado: 100  mil vagas;
Novotec Expresso: 200 mil vagas;
Novotec Virtual: 30  mil vagas;
Novotec Móvel: 20 mil vagas.

Para atingir as metas aqui expostas, a Secretaria da Educação, em parceria com a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, irá firmar parcerias com diferentes instituições de ensino para
ofertar a educação técnica e profissional em todo o Estado.

Para garantir abrangência do programa, a Secretaria da Educação abre consulta pública, com
finalidade de apresentar proposta de expansão e desenho do Novotec, bem como da arquitetura
pensada para a nova proposta de ensino médio.

3. MODELOS DE OFERTA

Modalidade do NovotecLocal Duração
Integrado Escolas Estaduais Três anos
Expresso Escolas Estaduais e Instituições de EnsinoUm semestre
Virtual Plataforma da UNIVESP Um semestre
Móvel Carretas (modelo Via Rápida) Um semestre

 

 

[1] Sinopse Estatística da Educação Básica 2018 do INEP/Censo Escolar

[2] IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
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São Paulo, 01 de novembro de 2019.

 

Gustavo Blanco de Mendonça
Assessor Técnico de Gabinete IV

Assistência Técnica do Coordenador

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação

Assistência Técnica do Coordenador

3

S
E

D
U

C
D

E
S

20
19

41
75

9A

Assinado com senha por GUSTAVO BLANCO DE MENDONÇA.
Documento Nº: 712153-7839 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=712153-7839


	SEDUC-EXP-2019/29171-A
	SEDUC-DES-2019/41759-A


