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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 03 
 

REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2022 PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 
GRATUITAS PARA O CURSO DE ENSINO MÉDIO DO SESI-RJ EM PARCERIA COM O 
SENAI-RJ 
 
 
 

O SESI-RJ no uso de suas atribuições, mediante critérios definidos no Edital nº 001/2022, e em 
atendimento aos princípios e referenciais curriculares para o Ensino Médio publicados na 
Deliberação do Conselho Estadual de Educação nº 394, de 07/12/2021- DOU em 13/12/2021, torna 
público o presente Edital de Retificação, que, sem qualquer prejuízo aos candidatos quanto ao 
conteúdo e carga horária do programa de Ensino Médio com Itinerário de Formação Técnica em 

parceria com o SENAI, determina e resolve para fins de adequação da organização curricular à 
referida Deliberação: 
 

1. Alterar o item 2 do Edital nº 001/2022, nos subitens 2.1, 2.2 e 2.3, que passam a ser redigidos 

da seguinte forma:  

 

2. DO CURSO 
 

2.1. O esquema abaixo sintetiza a proposta do programa de Ensino Médio, que inclui a Base 

Nacional Comum Curricular, referente à formação geral, totalizando 1800 horas, o 

Itinerário Integrado, com mínimo de carga horária de 1200h, e o Itinerário de formação 

técnica e profissional, totalizando 1200 horas, devendo o aluno para sua conclusão 

cumprir obrigatoriamente a totalidade do programa, com 4200h, com frequência e 

aproveitamento em todos os componentes curriculares, conforme critérios constantes 

do Regimento Escolar da Escola SESI-RJ. 

 

2.2. Os quadros a seguir apresentam a distribuição da carga horária e componentes para os 

três anos do programa de Ensino Médio. 
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2.3. Detalhamos a seguir a sistemática nos três anos no que se refere aos vários 

componentes constantes da proposta. 

2.3.1. Estão contempladas no curso as unidades de cada área de conhecimento 

referentes à Base Nacional Comum Curricular, integrando 600h/ano e 

totalizando 1800 horas. 

2.3.2. A parte relativa ao Itinerário Integrado contemplará 400 horas/ano, 

totalizando 1200 horas nos três anos. Nesse itinerário, os estudantes:  

a) Deverão cursar, obrigatoriamente, nos três anos, as disciplinas / temas 

transversais: Projeto de Vida; Educação Física: Corpo, Saúde e Cultura; 

Filosofia: Ciência, Ética e Ecologia; Sociologia: Trabalho, Diversidade e 

Cidadania; e Produção Textual. 

 

b)  Poderão escolher a cada ano no mínimo 2 (dois) clubes de área de 

conhecimento (Clube de Linguagens, Clube de Matemática, Clube de 

Ciências ou Clube de Humanas), e ainda, Robótica ou Arte Maker. 

 

c)  No 3º ano, os referidos componentes terão foco no PRÉ-ENEM. 
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2.3.3. O Itinerário de Formação Técnica corresponderá 400 horas/ano, totalizando 

1200h, com cursos em consonância com o Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos, ofertados pelo SENAI em parceria com o SESI, podendo ser 20% da 

carga horária à distância, conforme autorizado pela legislação.  

a) No 1º semestre do 1º ano, os alunos cursarão o Módulo Mundo do 

Trabalho, com carga horária de 200h, trazendo elementos que 

favorecerão sua reflexão sobre a escolha da habilitação técnica, 

dentre as oferecidas; 

b) No final do 1º semestre ocorrerá o momento da escolha das 

habilitações técnicas pretendidas, dentre as oferecidas, considerando-

se os seguintes critérios nesse processo:  

 
 Interesse manifestado pelos alunos;  

 Resultados obtidos pelos alunos nos Módulos Mundo do Trabalho;  

 Disponibilidade de vagas na turma/curso disponível na escola em que 

o aluno estiver matriculado.  

 

c) No 2º semestre do 1º ano, os alunos cursarão o Módulo Básico do 

Itinerário de formação técnica, com carga horária de 200h;  

 

d) No 1º semestre do 2º ano, cursarão um Módulo Específico Introdutório 

do Itinerário de formação técnica, com carga horária de 200h. 

 

e) E a partir do 2º semestre do 2º ano, e durante todo 3º ano, os alunos 

cursarão os Módulos Específicos Profissionais 1, 2 e 3 do Itinerário de 

formação técnica, com carga horária total de 600h (200h cada). 

 

 

 

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2021  

 

 

 

        

_____________________________________ 
 Gerente de Educação Básica 

SESI-RJ 

 

_____________________________________ 
 Gerente de Educação Profissional  

SENAI-RJ 


