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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência de Políticas Pedagógicas - Ensino Médio em Tempo Integral

Memorando-Circular nº 66/2022/SEE/SPP - EMTI

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2022.

Ao(À) Sr(a).: Superintendente Regional de Ensino e Diretores(as) de escolas EMTI.
 
  

Assunto: Escolha das Ele�vas para 2023 (EMTI)

 

Prezados Superintendentes Regionais de Ensino e Diretores Educacionais,

 

 

Considerando os ques�onamentos referentes à escolha das Ele�vas para 2023 nas escolas de Ensino Médio em Tempo Integral,
encaminhamos orientações complementares a serem divulgadas a essas escolas. 

A escolha das Ele�vas deve ser feita conforme as diretrizes encaminhadas pela  Diretoria do Ensino Médio - DIEM  e com base no
Catálogo das Ele�vas. Entretanto, para o EMTI,  a escola deve considerar também:

o I�nerário Forma�vo já escolhido pelos estudantes, uma vez que as Ele�vas cumprem o papel de ampliar as temá�cas e
possibilitar a excelência acadêmica, a formação para a vida e o desenvolvimento das habilidades para o século XXI.

que as  opções de temas para as Ele�vas devem ser apresentadas aos estudantes, que farão a escolha de acordo com seus
interesses e  alinhado com seu projeto de vida, isto a par�r do Catálogo de Ele�vas

Para as turmas de EMTI Propedêu�co,  a carga horária des�nada às Ele�vas é de 2h/a. Assim,  após a escolha da Ele�va,  o
professor responsável por ministrar as aulas deverá analisar a ementa proposta para a temá�ca, conforme o Catálogo, e
desenvolver seu plano de curso em consonância com a carga horária prevista. Esse plano deve ser analisado e validado
pelo Especialista (EEB) e pelo Professor Coordenador Geral (PCG) da escola. 

Quanto à  Ele�va do I�nerário Forma�vo Técnico (EMTI Profissional), lembramos que ela não é escolhida no Catálogo
disponibilizado pela SEE/MG.  Esta Ele�va deve ser sugerida e construída pelo professor que ministrará as aulas com a
par�cipação dos estudantes da turma/curso e, portanto, só poderá ser realizada no início do ano le�vo. Ressaltamos que essa
elaboração deve ser coerente com o Eixo Forma�vo do curso profissional, além de contemplar temá�cas transversais ao eixo,  a
formação para a vida e o desenvolvimento das habilidades para o século XXI.  

Sugerimos que as escolas observem que no Catálogo de Ele�vas existem inúmeras possibilidades de temas que contemplam
também a�vidades ar�s�cas e culturais que contribuem para o fortalecimento do Protagonismo Juvenil, premissa fundamental
ao modelo pedagógico do EMTI em nossa rede.  

 

                                                                                                                         Atenciosamente.

 

       Cláudia Maria da Silva Lobo

Coordenação do Ensino Médio em Tempo Integral

 

           Andréa Botelho de Abreu

         Coordenadora Geral da Educação Integral e  Profissional

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Claudia Maria da Silva Lobo, Coordenadora, em 05/10/2022, às 15:46, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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Documento assinado eletronicamente por Andrea Botelho de Abreu, Coordenadora-Geral, em 05/10/2022, às 15:47,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 54240954 e o código CRC 694BE4AD.

Referência: Processo nº 1260.01.0143378/2022-43 SEI nº 54240954
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