Plataforma IDEM – Itinerários do Ensino Médio
Tendo sido homologada a Lei n 13.415, relativa ao Novo Ensino Médio, de acordo com a BNCC
(Base Nacional Comum Curricular), as escolas terão todo o ano de 2019 para a preparação ao ano
de 2020, quando se dará a implementação.
De um lado, os estudantes serão demandados a escolher um dos cinco itinerários formativos, com
auxílio da escola, pois reza a lei que devem ser acompanhados em seu projeto de vida.
De outro, as escolas deverão estar preparadas para oferecer tais itinerários considerando as
demandas dos alunos, a carga horária exigida pela nova lei, um quadro de professores exequível,
dentre outras.
Por sua vez, os sistemas de ensino e editoras deverão se preparar para otimizar o fornecimento de
materiais para atender as novas demandas que ocorrerão de maneira uniforme na cobertura de
60% do conteúdo de base (anteriormente era 100%). Os demais 40% necessitarão previsão a fim de
não incorrer em riscos na produção de material didático desnecessário.
Para tanto, a Plataforma IDEM – Itinerários do Ensino Médio, vem a orientar os estudantes na
escolha por um dos cinco itinerários formativos, minimizando riscos de erro e evasão por abandono
ou troca de itinerário no andamento do Ensino Médio. Vem a auxiliar estrategicamente os
coordenadores e gestores nos planejamentos do ano letivo seguinte. E vem a dar subsídios aos
sistemas de ensino e editoras na previsão de material didático a ser publicado e fornecido.
Os recursos necessários são acesso a computador, tablete ou celular conectados à internet e/ou,
material impresso. O tempo estimado é de um período de aula, podendo variar de 30 a 50 minutos.
O IDEM pode ser conduzido por professores, funcionários escolhidos pela escola, ou pela própria
coordenação. O resultado é fornecido em tempo real, tanto para o aluno quanto para o gestor, ao
término da aplicação on-line.
Quanto aos resultados o gestor visualizará o resultado percentual e bruto por itinerário específico
e/ou Formação Técnica e Profissional, em tempo real. A Plataforma fornecerá modelos de cargas
horárias semanais que satisfazem os critérios solicitados – sempre que possível – obedecendo aos
critérios postos na lei (1.200hs de itinerários e 1.800hs de base).
Como profissionais da área de ensino e de orientação profissional e de carreira, há mais de 30 anos,
sabemos que a escolha pelo Itinerário Formativo é precoce (anos finais do Ensino Fundamental). Se
não bem conduzida, incidirá em equívocos. Necessita forte planejamento escolar para equacionar
corpo docente e material didático de forma sustentável. E, além disso, sendo uma base para
trajetórias de sucesso quanto a futura escolha profissional e melhoria do desempenho nos
concursos vestibulares e ENEM, envolve, também, aos pais. Portanto o IDEM é, não apenas, o
passaporte para a vida acadêmica e profissional de excelência, mas uma necessária ferramenta de
gestão escolar.

www.plataformaidem.com

