
Por segurança de estudantes, servidores e
suas respectivas famílias, estamos tendo
aulas não presenciais. 

Considerando  princípios do
EMI e o contexto estressante da
Pandemia,  optou-se por atuar
em Núcleos de Integração entre
as disciplinas para trabalhar
conteúdos, evitando sobrecarga
dos estudantes, que nesse
momento delicado estão em
casa envolvidos noutras
atividades de apoio à família

Considerando os princípios do
EMI e o contexto estressante da
Pandemia de COVID-19

Isso implica em atividades síncronas (como
aulas e atendimentos de professores por
videoconferência online; gravadas e
disponibilizadas) e atividades assíncronas
(trabalhos a serem entregues). 

Somos seres histórico-sociais, a história da
humanidade é a história da produção da
existência humana e a história do
conhecimento é a história do processo de
apropriação social dos potenciais da natureza
para o próprio homem, mediada pelo trabalho. 

A realidade concreta é uma totalidade, síntese
de múltiplas relações.

O currículo integrado organiza o conhecimento
e desenvolve o processo de ensino-
aprendizagem de forma que os conceitos sejam
apreendidos como sistema de relações de uma
totalidade concreta que se pretende
explicar/compreender. Isto é, a compreensão
das partes no seu todo ou da unidade no diverso

Metodologia das aulas do Ensino Médio Integrado ao
Técnico em Agropecuária do Campus Planaltina

Núcleos de Integração de Disciplinas

Cuide de seu bem-
estar mental e
emocional
Surtos são estressantes e causam ansiedade em
muitas pessoas. Isso compromete o
aprendizado. Invista no seu autocuidado.
Estamos aqui para apoiar você nesse momento
e para seguir com o processo educativo! Entre
em contato com comitelocalcpla@ifb.edu.br a
qualquer momento.

Princípios do EMI

Fique em casa se...

Você estiver doente
Você morar com
alguém que esteja
doente ou seja grupo
de risco
O momento é de
cuidar de si e dos que
amamos

FONTE: MEC. DOCUMENTO BASE DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO. 2007.

O EMI expressa uma concepção de formação humana, com base na integração de todas as dimensões da vida no processo
educativo, visando à formação integral dos sujeitos. Essas dimensões são o trabalho, a ciência e a cultura. O trabalho
compreendido como realização humana inerente ao ser e como prática econômica; a ciência compreendida como os
conhecimentos produzidos pela humanidade que possibilita o contraditório avanço das forças produtivas; e a cultura, que
corresponde aos valores éticos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade. Com isso queremos erigir
a escola ativa e criadora organicamente identificada com o dinamismo social da classe trabalhadora.

O que é o Ensino Médio Integrado (EMI) ao Ensino Técnico?


