
Matrículas Abertas

A PARTIR DE 2022

Implantação do 
Novo Ensino Médio 

para a 1ª Série

18 aulas 
de Base Comum

2 aulas 
de Eletivas

10 aulas
de Itinerário 
Formativo

Dehon News

Matemática 
Financeira

HumanizARTE

Empreendedorismo

Os Itinerários Formativos são a grande novidade do novo Ensino Médio. Essa é a porção que 
permite a maior flexibilização no segmento.
Os estudantes escolhem qual dos IFs oferecidos pela escola vai cursar, de acordo com seus 
projetos de vida e interesses pessoais.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS

As eletivas estimulam o comprometimento do jovem com os seus estudos e ajudam-no a 
aprimorar competências que podem ser aplicadas no mercado de trabalho. Além disso, 
contribuem para diversificar as experiências escolares, desenvolvendo, dessa forma, projetos 
interdisciplinares.

COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS

INVESTIGAÇÃO
CIENTÍFICA

PROCESSOS
CRIATIVOS

MEDIAÇÃO E
INTERVENÇÃO

SOCIOCULTURAL

EMPREENDEDORISMO

Matemática 
e Ciências da Natureza

• Matemática 2

• Química 2

• Física 2

• Biologia 2

• Projeto de Vida 1

• Espanhol 1

Linguagens e Códigos +
Ciências Humanas e Socias

• Gramática 1
• Produção Textual 1
• Geografia 2
• História 2
• Filosofia 1
• Sociologia 1
• Projeto de Vida 1
• Espanhol 1

Luz, câmera, interpretação!
Estimula a leitura, o desenvolvimento da imaginação, da 
criatividade, da comunicação, bem como o aumento do 
vocabulário, dos conhecimentos gerais e do senso crítico. 

Estuda as atividades financeiras do dia a dia, incluindo as 
finanças pessoais. A matemática financeira é utilizada 
tanto por empresas como por pessoas nas mais diversas 
situações.

Estuda as oportunidades e investe recursos e 
competências na criação de um negócio, projeto ou 
movimento que seja capaz de alavancar mudanças e gerar 
um impacto positivo na sociedade. 

Trabalha com artes cênicas, abordando a temática da 
humanização. 

EIXO 
ESTRUTURANTE

Colégio Dehon oferecerá o novo Ensino Médio
com Itinerários Formativos de Linguagens e 
Ciências Humanas – Matemática e Ciências da 
Natureza. Assim, o aluno, protagonista do futuro, 
escolhe o itinerário de acordo com seu interesse.

ENSINO MÉDIO


