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Fundamento Legal 

Lei 13.415/2017 
 
 Previa implementação em 2020; 

 
 Portaria 521 de 13/07/2021: IMPLEMENTAÇÃO EM 2022; 

 
 Base Nacional Comum Curricular – 4 áreas de conhecimento 

 Linguagens, Matemática, C. Natureza e C. Humanas e Sociais Aplicadas; 
 

 Obrigatoriedade de estudos e práticas de Educação Física, Arte, Sociologia e 
Filosofia; 
 

 Língua Portuguesa e Matemática obrigatório nos 03 anos; 
 

  Presença obrigatória do estudo da Língua Inglesa; 
 
 

 



Resolução nº 3/2018 - Diretrizes Atualizadas 

 
 Art. 6º, II 
  
Formação Geral Básica: conjunto de competências e habilidades das áreas de 
conhecimento previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que 
aprofundam e consolidam as aprendizagens essenciais do ensino fundamental, a 
compreensão de problemas complexos e a reflexão sobre soluções para eles. 
 
 LINGUAGENS: Arte, Educação Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa; 

 
 MATEMÁTICA; 

 
 CIÊNCIAS DA NATUREZA: Biologia, Química e Física; 

 
 CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS: História, Geografia, Filosofia e 

Sociologia. 
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Resolução nº 3/2018 - Diretrizes Atualizadas 

 
 Art. 6º, III 
  
Itinerários Formativos: cada conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas 
instituições e redes de ensino que possibilitam ao estudante aprofundar seus 
conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos ou para o mundo 
do trabalho de forma a contribuir para a construção de soluções de problemas 
específicos da sociedade. 
 
 
Portaria 733 de 16/09/2021. 
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Instrução Normativa 
Nº 3 de 25/11/2021 



Precisamos mudar!!!  

Proposição de uma transição a partir de 2022, iniciando-se com 
a primeira fase (SSA 1).  
 
SSA 2 e SSA 3 permanecerão no modelo atual! 



Características do SSA a partir de 2022 

 
 

 2022: SSA 1 (início da nova perspectiva de avaliação) 
 

 2023: SSA 1 e SSA 2 
 

 2024: SSA 1, SSA 2 e SSA 3 (ano de Mudanças no ENEM) 
 

 SSA 1 e SSA 2 avaliarão a Formação Geral Básica (2022 e 2023) 
 

 SSA 3 avaliará Formação Geral Básica e os Itinerários Formativos (2024) 
 

 2025: Avaliação da implementação do novo formato 
 

 No ano de 2022, as fases 2 e 3, e no ano de 2023, a fase 3, permanecem com o 
formato e programa atual. 
 
 



Como ficarão as provas?? 
 SSA 1 e SSA 2 avaliarão a Formação Geral Básica 

 
 SSA 1 (30% da nota final do sistema de avaliação) e SSA 2 (30% da nota final do sistema 

de avaliação); 
 

 Referencial: 10 competências gerais do Currículo de Pernambuco para o Ensino Médio, 
as competências específicas dos Organizadores Curriculares e Objetos de Conhecimento 
de cada Organizador Curricular (a serem definidos até janeiro de cada ano – 2022 e 
2023); 
 

 2 dias de provas com 4 horas de duração em cada dia; 
 

 90 questão no total, sendo 45 por dia de prova, dividas nas 4 áreas do conhecimento 
(LINGUAGENS, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS DA NATUREZA e CIÊNCIAS HUMANAS E 
SOCIAIS); 
 

 Notas (0 – zero a 100 – cem) pontos por área do conhecimento; 
 

 A nota geral da fase será a média aritmética simples das notas de cada área de 
conhecimento: (L + M + CN + CHS) / 4. 

 
 



Composição das Provas do SSA 1 e SSA 2 

 Primeiro dia – 45 questões: Linguagens e Ciências Humanas e Sociais  
 

 LINGUAGENS – 22 questões: Arte, Educação Física, Língua Estrangeira (Inglês 
ou Espanhol) e Língua Portuguesa (composição da prova proporcional a carga 
horária anual do Organizador Curricular). 

 
 CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS – 23 questões: História, Geografia, 

Filosofia e Sociologia (composição da prova proporcional a carga horária anual 
do Organizador Curricular). 
 

 Arte e Filosofia só estarão presentes na prova do SSA 1 (No SSA 1 não teremos 
questões de Sociologia). 
 

 Sociologia só estará presente na prova do SSA 2 (No SSA 2 não teremos 
questões de Arte e Filosofia). 
 

 A língua estrangeira por opção: Língua Inglesa e Língua Espanhola. 
 

 



Composição das Provas do SSA 1 e SSA 2 

 Segundo dia – 45 questões: Matemática e Ciências da Natureza  
 
 

 MATEMÁTICA – 21 questões (composição da prova de acordo com carga 
horária anual do Organizador Curricular). 

 
 CIÊNCIAS DA NATUREZA – 24 questões: Biologia, Química e Física (composição 

da prova proporcional a carga horária anual do Organizador Curricular). 
 
 

 Na primeira e na segunda fases (SSA 1 e SSA 2) eliminados ou faltosos 
perderão a nota apenas no dia da eliminação ou falta, sendo atribuída nota 
zero na área do conhecimento do dia da eliminação ou falta e calculando-se 
normalmente a média do processo (para o cálculo final da nota). Em síntese, é 
possível tirar nota zero em qualquer área do conhecimento nestas duas fases, 
mas a nota zero será computada na definição da nota da fase, através da 
média aritmética. 

 
 



Como ficarão as provas?? 

 SSA 3 avaliará a Formação Geral Básica e os Itinerários Formativos 
 

 SSA 3 (40% da nota final): Provas de Formal Geral Básica (20%); Redação (20%); 
Itinerários Formativos (60%); 
 

 Referencial: 10 competências gerais do Currículo de Pernambuco para o Ensino Médio, 
as competências específicas dos Organizadores Curriculares, os Objetos de 
Conhecimento de cada Organizador Curricular (a serem definidos até janeiro de 2024) e 
as Ementas dos Itinerários Formativos (a serem definidos até janeiro de 2024); 
 

 2 dias de provas com 4 horas e 30 minutos de duração em cada dia; 
 

 100 questão no total, sendo 40 no primeiro dia mais a redação e 60 no segundo dia de 
provas;  
 

 Notas (0 – zero a 100 – cem) pontos para cada prova. 
 

 A nota geral da fase será a média aritmética ponderada das notas de cada área de 
conhecimento: (FGB x 0,2 + REDAÇÃO X 0,2 + IF x 0,6). 

 
 

 



Composição das Provas do SSA 3 

 Primeiro dia – 40 questões e Redação 
 

 LINGUAGENS – Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) e Língua Portuguesa 
(composição da prova proporcional a carga horária anual do Organizador 
Curricular). 

 
 CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS – História e Geografia (composição 

da prova proporcional a carga horária anual do Organizador Curricular). 
 

 MATEMÁTICA 
 

 CIÊNCIAS DA NATUREZA – Biologia, Química e Física (composição da prova 
proporcional a carga horária anual do Organizador Curricular). 
 

 REDAÇÃO – dissertação conforme critérios definidos em edital. 
 

 
 

 



Composição das Provas do SSA 3 

 Segundo dia – 60 questões sobre os Itinerários Formativos 
 

 FORMATO E EMENTAS A DEFINIR: A escolha dos itinerários estará atrelada a escolha da 
opção de curso pelo estudante para ingresso na Universidade. 
 

 Ao contrário das fases 1 e 2, no SSA 3 (fase 3) o candidato que tirar zero em qualquer 
uma das três provas (Formação Geral Básica, Redação ou Itinerários Formativos), por 
qualquer motivo, será eliminado. 
 

 Na prova da Formação Geral Básica da fase 3, em cada uma das áreas de conhecimento 
(Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 
é preciso pelo menos 2 acertos por área para não ser eliminado . 
 

 É preciso, também, nota mínima de 30% da maior nota do curso, ao qual o candidato 
concorre, na Prova de Formação Geral Básica do SSA 3 para não ser eliminado na 
terceira fase. 
 

 Apenas os candidatos que passarem do ponto de corte terão suas redações corrigidas. 

 
 

 



 

Área do Conhecimento/Organizador Curricular 

 

SSA 1 

30% 

FG 

 

SSA2  

30% 

FG 

 

SSA3 

40% 
(FG:20%; RED:20%; IF: 60%) 

LINGUAGENS 

Língua Portuguesa X X X 

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) X X X 

Artes  X 

Educação Física X X 

MATEMÁTICA 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Biologia X X X 

Química X X X 

Física X X X 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

História X X X 

Geografia X X X 

Filosofia X 

Sociologia X 

REDAÇÃO 

ITINERÁRIOS FORMATIVOS 


