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ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DAS ELETIVAS DE PREFERÊNCIA PARA 2022 

 

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021. 

 

Aos responsáveis e alunos do 9° do Ensino Fundamental de 2021, 

 

As turmas de 1° do Ensino Médio de 2022 terão um novo formato. Nesse contexto, serão oferecidas quatro 

disciplinas comuns às turmas denominadas eletivas, tendo como objetivos: diversificar, aprofundar e enriquecer os 

conteúdos e temas trabalhados nas disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A sua tarefa consistirá em 

escolher dentre as 16 eletivas disponibilizadas pelos professores desta Instituição aquelas que constarão na grade horária 

de 2022. Portanto, as quatro eletivas mais escolhidas COLETIVAMENTE serão levadas em consideração para que a 

Divisão de Ensino viabilize o processo de implantação em 2022. 

Então, neste momento, está aberto o processo de escolha das eletivas a serem oferecidas em 2022 para os alunos 

que ingressarem no 1° do Ensino Médio.  

 

COMO ESCOLHER AS ELETIVAS? 

 

1. Entre pela plataforma Teams no canal “NOVO ENSINO MÉDIO”. Acesse a aba arquivos e clique em “catálogo 

de eletivas – 2022” para ter acesso às ementas de cada eletiva. Algumas eletivas possuem vídeos produzidos pelos 

professores para explicar a dinâmica das aulas que serão oferecidas. 

 

2. Após a verificação das eletivas, acesse e preencha o formulário pelo link abaixo: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kLPEANfj_UalNDo1iYpUkTpWMtoSmddMgdtYl

8cd0YNUMDE5TUYzSzNORjBNUFU5QVNRWjEwNExVVS4u 

 

3. No formulário, encontra-se, inicialmente, uma lista de eletivas que são PRESENCIAIS (ministradas no CBNB 

dentro do período regular de aulas do turno da manhã). Deverão ser feitas CINCO ESCOLHAS POR 

ORDEM DE PREFERÊNCIA, onde a primeira escolha será a disciplina de maior interesse e a última escolha 

será a disciplina de menor interesse. 

Obs: Não marque mais de uma eletiva na mesma ordem de escolha! 

 

4. Em seguida, encontra-se uma lista de eletivas REMOTAS, ministradas online pela plataforma Teams, no 

contraturno (período da tarde, em horário a ser divulgado posteriormente). Deverão ser feitas APENAS 

CINCO ESCOLHAS POR ORDEM DE PREFERÊNCIA, onde a primeira escolha será a disciplina de 

maior preferência e a última escolha será a disciplina de menor preferência. 

Obs: Não marque mais de uma eletiva na mesma ordem de escolha! 

 

5. O processo de escolha das eletivas encerrar-se-á no dia 01 de dezembro de 2021 às 18 horas. 

 

6. Para esclarecer eventuais dúvidas, entre em contado com o SOED. 

 

Atenciosamente, 

Coordenação Geral do Grupo de Trabalho - BNCC 
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