
 
Comunicado nº 22                                                                  Curitiba, 30 de setembro de 2021. 

 

ASSUNTO: Projeto de Orientação para o Novo Ensino Médio – Currículo Flexível 

Escolha dos Itinerários Formativos Integrados. 
 

Senhores Pais e Estudantes: 

Os Itinerários Formativos Integrados são um conjunto de unidades curriculares os quais 
são ofertados pela Instituição de Ensino e que possibilitam ao estudante a identificação dos seus 
interesses e aptidões, visando alinhá-los em seus Projetos de Vida, para aprofundarem e 
ampliarem seus conhecimentos nas Áreas do conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias, 
Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas, em um percurso com começo, meio e fim. Desse modo, o estudante poderá 
aprofundar e ampliar seus conhecimentos nas áreas integradas de seu interesse, de acordo com 
suas aptidões e desejos.  

Esses Itinerários estão organizados em torno de quarto eixos estruturantes: Investigação 
Científica; Processos Criativos; Mediação e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo. 

Assim com o objetivo de auxiliar os estudantes na escolha dos Itinerários Formativos 
Integrados, o Colégio Vicentino São José dará início ao Projeto de Orientação para a escolha da 
trilha a ser seguida. Conduzida pela Psicóloga Sinara Reis Frigo, essa atividade contemplará o 9º 
ano do Ensino Fundamental Anos Finais e visa auxiliar os estudantes a conhecerem o seu perfil, 
seus interesses e habilidades afim de que percebam quais são as áreas do conhecimento que mais 
se identificam e desejam se aprofundar. 
 
 Os encontros acontecerão semanalmente, às quartas-feiras, a partir do dia 06 de 
outubro, das 13h30 às 17h, conforme agendamento, de forma individual e presencial. Serão 
ofertados aos estudantes sem custo adicional às famílias. Durante os encontros, os estudantes 
poderão perceber a importância de realizarem uma escolha com base nos interesses pessoais e 
afinidades, por meio de entrevistas, testes e técnicas que serão aplicadas. 

Maiores informações, entrar em contato com a Orientação Educacional, Eliane Dziurkoski 
e/ou Psicologia Escolar, Sinara Reis Frigo.                                 

Atenciosamente, 
                                          Ir. Leonides Selhorst 

                                        Direção 
 

 -----------Devolutiva obrigatória de todos os estudantes à Psicologia Escolar até dia 04/10/2021. 

TERMO DE CIÊNCIA – PROJETO DE ORIENTAÇÃO PARA O NOVO ENSINO MÉDIO – CURRÍCULO FLEXÍVEL 
 

ESTUDANTE:___________________________________________________ANO: _____TURMA:_____ 
Eu,___________________________________________________________________________, 
autorizo meu (minha) filho (a) a participar da Orientação do Novo Ensino Médio 
(  ) Sim  
(  ) Não 
Justificativa: ____________________________________________________________________ 
 

Assinatura dos pais e/ou responsáveis: _______________________/_______________________ 
Fone para contato do estudante  ___________________________________________________ 
E-mail do estudante _____________________________________________________________ 
 


