
 

DO FUNCIONAMENTO DAS MODALIDADES 

 

No Ensino Médio, em todos os seus formatos, o funcionamento das aulas se dará da seguinte forma: 

• O Ensino Médio com ênfase em Linguagens, Ciências Humanas e Sociais; Ciências Biológicas, 
Agrárias e da Saúde; Ciências Exatas e Engenharias funcionará em ½ período (manhã ou tarde) 
com os componentes da base nacional comum com ênfase em Projetos Interdisciplinares da 
Parte Diversificada, relacionados à pesquisa, ao planejamento e solução de problemas, com 
foco nas áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas 
Tecnologias; Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde; Ciências Exatas e Engenharias; 

• O Ensino Médio com Qualificação Profissional do Programa Novotec integrado funcionará em 
½ período (manhã ou tarde) mesclando componentes da base nacional comum e alguns 
componentes profissionalizantes; 

• O Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional do Programa Novotec integrado 
funcionará em ½ período (manhã ou tarde) mesclando componentes da base nacional comum 
e componentes técnico profissionalizantes; 

• O Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica do Programa de Articulação da 
Formação Profissional Média e Superior – AMS do Programa Novotec integrado funcionará 
em ½ período (manhã ou tarde), mesclando componentes da base nacional comum curricular e 
componentes técnicos profissionalizantes, com possibilidade de prosseguimento de estudos 
em nível superior tecnológico, em curso correlato na Fatec, por mais dois anos. Além disso, as 
turmas terão 200 horas de atividades de contextualização profissional junto aempresas 
parceiras. Para ingresso posterior na Fatec, serão consideradas, como critérios para o aluno 
desse Programa, a aprovação nos três anos do curso e a realização das atividades de 
contextualização profissional junto a empresas parceiras. As informações a respeito das Etecs 
em parceria com as Fatecs que ofertarão o Programa AMS serão disponibilizadas no Portal do 
Candidato. 

• O Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio funcionará em período integral (manhã e tarde) 
com componentes da base nacional comum integrada à formação profissional de técnico; 

• O Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade EJA (Educação de Jovens e 
Adultos) funcionará em ½ período com componentes da base nacional comum integrada com a 
formação profissional de técnico; 

 

No 1º módulo dos Cursos do Ensino Técnico (presencial, semipresencial e on-line), o funcionamento 
das aulas se dará da seguinte forma: 

• Na modalidade presencial, a carga horária será desenvolvida em ambientes da unidade 
escolar, compreendendo salas de aula, laboratórios e oficinas, além da possibilidade, para o 
desenvolvimento da carga horária prática, de visitas técnicas a empresas, instituições, e outros 
locais do universo profissional. 

o O Curso de Técnico em Enfermagem, quando oferecido no período noturno, contará 
com aulas práticas obrigatórias aos sábados, quando as aulas voltarem na forma 
presencial. Nos 2º e 4º módulos do referido Curso Técnico, o estágio curricular 
supervisionado será no período diurno, em instituições de saúde públicas e/ou 
privadas fora da Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada). 

o Os Cursos de Técnico em Agrimensura, Agroecologia, Agronegócio, Agropecuária, 
Cafeicultura, Florestas, Hidrologia, Meio Ambiente e de Zootecnia, quando oferecidos 
no período noturno, terão aulas práticas obrigatórias aos sábados quando as aulas 
voltarem na forma presencial. 

o Para o Curso de Técnico em Contabilidade a certificação, desde 02-06-2015, não prevê 
a obtenção de registro de Conselho da categoria da classe, conforme o disposto na Lei 



 

12.249/10, que alterou o Decreto-Lei 9295, de 27-05-1946, artigo 12, parágrafo 
segundo. 

o Para os cursos que possuem 20% da grade horária em EaD,  serão ministrados nos 
termos do Art. 26, parágrafo único, da Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012, sendo que 
até 20% da carga horária total do curso será ministrada através de atividades não 
presenciais, com a utilização de recurso educacional digital e o restante da carga 
horária será desenvolvida conforme a modalidade presencial: em ambientes da 
unidade escolar, compreendendo salas de aula, laboratórios e oficinas, além da 
possibilidade, para o desenvolvimento da carga horária prática, de visitas técnicas a 
empresas/instituições. 

• Na modalidade semipresencial, os alunos são organizados em turmas vinculadas às Etecs 
ofertantes do curso e apoiados, permanentemente, por professores mediadores de 
aprendizagem nas atividades presenciais e a distância. As atividades presenciais possuem 
duração de 5 horas semanais e acontecem nas Etecs. As atividades a distância ocorrem através 
de um Ambiente Virtual de Aprendizagem. Para o desenvolvimento destas atividades o aluno 
deverá estar conectado à internet. O acolhimento inicial e os exames finais de terminalidade de 
módulo/curso são presenciais. 

o Por questões técnicas e/ou operacionais o Centro Paula Souza poderá, no decorrer do 
desenvolvimento do curso da modalidade semipresencial, remanejar os alunos para a 
modalidade on-line. 

• Na modalidade on-line os alunos são organizados em turmas virtuais e desenvolvem atividades 
a distância por meio de um Ambiente Virtual de Aprendizagem. Para o desenvolvimento destas 
atividades o aluno deverá estar conectado à internet. O acolhimento inicial e os exames finais 
de terminalidade de módulo/curso são presenciais e acontecem na Etec polo, de apoio 
presencial, indicada pelo aluno. 

 

Nos Cursos de Especialização Técnica de nível Médio, o funcionamento das aulas se dará da seguinte 
forma: 

• Na modalidade presencial, a carga horária será desenvolvida em ambientes da unidade 
escolar, compreendendo salas de aula, laboratórios e oficinas, além da possibilidade, para o 
desenvolvimento da carga horária prática, de visitas técnicas a empresas/instituições. 

• Na modalidade on-line os alunos são organizados em turmas virtuais e desenvolvem atividades 
a distância por meio de um Ambiente Virtual de Aprendizagem. Para o desenvolvimento destas 
atividades o aluno deverá estar conectado à internet. O acolhimento inicial e os exames finais 
de terminalidade do curso são presenciais e acontecem na Etec polo, de apoio presencial, 
indicada pelo aluno. 

 


