
Trilhas de aprofundamento. Conjuntos de unidades curriculares que ampliam o conhecimento em 
determinadas áreas do conhecimentos ou na formação profissional.
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Itinerários formativos 
Atividades que os estudantes 

podem escolher a partir dos seus 
interesses, para aprofundar 
aprendizagens nas áreas de 

conhecimento ou desenvolver 
formação técnica e profissional. 

Disciplinas eletivas 
Unidades com duração de um
semestre ou um ano cada, que 
possibilitam experimentar 
diferentes temas e aprendizagens, 
para diversificar e enriquecer o
Itinerário Formativo.

Projeto de vida 
Trabalho pedagógico que visa 

desenvolver o autoconhecimento, a 
ampliação de repertório e o 

planejamento da trajetória pessoal, 
cidadã e profissional. 

Potências do 
Empreendedorismo 

Social

• experimentação
• criatividade

• conexão com desafios reais e
temas contemporâneos

• aproximação com o território

• empatia
•  resolução de problemas

•  autoconhecimento 
• cidadania

• capacidade de concretizar projetos

Propósito

Saiba mais em

• Compromisso com a 
transformação social e ambiental

OPORTUNIDADE: Oferecer uma disciplina 
eletiva de empreendedorismo social para que 
os jovens possam experimentar práticas e 
conhecer conceitos do campo. 

OPORTUNIDADE: Conectar as práticas pedagógicas com a realidade contemporânea por meio de 
projetos de impacto social integrados aos eixos estruturantes dos Itinerários Formativos

OPORTUNIDADE: Dar chance
aos estudantes fazerem escolhas 
conectadas com seus interesses e 

projetos de vida.

OPORTUNIDADE: Usar experiências 
e ferramentas do campo do 

empreendedorismo social para 
apoiar as reflexões e apresentar ao 
estudante como uma possibilidade 
de trajetória profissional e cidadã.

1 Pesquisa científica sobre um 
tema social, cultural ou 

ambiental de interesse dos 
estudantes

2 Criação de uma solução ou 
inovação para enfrentamento 

do tema social,
cultural ou ambiental

3 Realização de uma ação 
de intervenção concreta na 

realidade

4 Criação de um empreendimento 
acadêmico, pessoal, profissional e/ou 
cidadão que integre as experiências 

dos eixos anteriores

60% 1.800 Horas 

40% 1.200 Horas 

O Novo Ensino Médio
e o Empreendedorismo Social
Conheça as oportunidades para trabalhar impacto social com jovens a partir da nova estrutura curricular

jovem
agente de
transformação

Competências
essenciais para a vida

OPORTUNIDADE: Criar unidade 
curricular “empreendedorismo social” 
para desenvolver competências, como 
empatia, e habilidades, como 
compreensão sobre o mundo do trabalho.

Formação Geral Básica 
Unidades curriculares com 
objetivo de desenvolver 
competências e habilidades 
previstas na BNCC, que podem 
ser organizadas por componentes 
ou áreas do conhecimento (que 
integram disciplinas).

Criação: Porvir e Sintropika
Consultoria: Anna Penido

Fontes: Referenciais curriculares para elaboração de itinerários formativos, do MEC; Recomendações e orientações para elaboração e arquitetura curricular dos itinerários formativos,
da Frente Currículo Novo Ensino Médio CONSED; Guia Empreendedorismo Social na Educação, do British Council, Oi Futuro e Porvir.

Práticas que favorecem
a inovação

 • Linguagens  • Matemática  • Ciências da Natureza • Ciências Humanas  • Formação técnica e profissional • Itinerários Integrados

empreendedorismosocial.porvir.org


