BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC)
FORMULÁRIO: Release das ações realizadas pelas Comissões Regionais para o
site da BNCC/GO
Data e Local

Goiânia, 27/10/2015- Área IV da PUC-Goiás (entre 8h00 e 11h00)

Regional

Coordenação Estadual / SEDUCE

Evento

I Formação para Comissões Regionais da Base Nacional Comum
Curricular

Participantes

 Subsecretários e representantes das Comissões das 40 SREs
 Superintendente de Ensino Médio Prof. Wisley J. Pereira
 Diretor de Currículo e Educação Integral do MEC Italo Dutra
Modesto
 Técnicos pedagógicos da SEDUCE
 Representante da UNDIME Luciana Carniello
 Especialistas de Goiás que atuaram na elaboração do
Documento Preliminar da BNCC
 Representantes do Comitê Estadual da BNCC/Go

1ª - Abertura com Prof. Wisley J. Pereira
2ª - Vídeo da Prof.ª Raquel que está em viagem, mas
registrou o seu apoio à ação.

Ações

3ª - Fala do representante do MEC, Italo Dutra sobre a
BNCC.
4ª - Orientações sobre o Portal da Base, por Luciana
Carniello (UNDIME)
5ª - Abertura para perguntas e respostas a respeito do sistema
de cadastro, interação e contribuição com o documento.

Na manhã da terça-feira 27/10, representantes das Comissões Regionais Goianas,
juntamente com o Superintendente de Ensino Médio Prof. Wisley J. Pereira, técnicos
pedagógicos da SEDUCE integrantes dos GTs da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
em Goiás e a Prof.ª Luciana Carniello da UNDIME se reuniram no Auditório da Área IV da
PUC-Goiás com Italo Dutra Modesto, Diretor de Currículo e Educação Integral do MEC para
a I Formação para orientar o trabalho a ser realizado em cada Subsecretaria no interior do
estado. Na ocasião também estiveram presentes especialistas representantes de Goiás que
atuaram na elaboração do documento preliminar da BNCC junto ao MEC (professora
Agustina Rosa Echeverria e professor Henrique Lima Assis).
A abertura do evento contou com a exposição de dois vídeos: o primeiro ressaltou
pontos como trabalho em equipe, harmonia e superação e o segundo, gravado pela Secretaria
da SEDUCE Prof.ª Raquel Teixeira que mesmo em viagem fez questão de registrar o seu
apoio ao trabalho que está sendo desenvolvido em Goiás. Na sequência o Superintendente
Prof. Wisley lembrou que já houve a primeira reunião dos Grupos de Trabalhos da Comissão
Estadual que estão se organizando para dar apoio ao trabalho das Subsecretarias em cada
Regional. Lembrou ainda que ele acredita no trabalho em equipe das Subsecretarias em
consonância com a Coordenação Estadual da Base.
Convidado para orientar sobre o documento em questão Italo Dutra Modesto (MEC),
contextualizou o processo de construção desse documento preliminar e a importância dele
para a consolidação da equidade e qualidade da educação no Brasil. Em sua fala lembrou bem
que a BNCC está orientada pelas Leis de Diretrizes e Bases (LDB nº 9.394/96) e que é
necessário conhecer o documento preliminar para fazer chegar às escolas e à comunidade
geral, não apenas sua divulgação, mas a compreensão do que ele representa para que cada
escola possa interagir e contribuir via Portal, por área de conhecimento. Italo falou ainda
sobre os principais aspectos previstos por cada Área do Conhecimento nas quais o documento
se subdivide; explicitou o objetivo do desenvolvimento e exercício da Cidadania que permeia
o documento preliminar como um todo por meio dos Temas Integradores (Consumo e
Educação Financeira; Culturas Africanas e Indígenas, Ética; Direitos Humanos e Cidadania;
Sustentabilidade; e Tecnologias Digitais).
Ainda em sua fala, Italo ressaltou que se deve diferenciar Base (BNCC) de Currículo,
segundo ele a Base é comum e deverá ser entendida como um ponto de referência curricular
em nível nacional, ao passo que o Currículo é o que se deve produzir no cotidiano escolar, nas
relações entre as pessoas da escola e no planejamento de professores. Esclarece ainda, que,
não é real a ideia de que o Currículo tenha que ser definido por um documento, é o professor
quem deve fazer o Currículo. É por isso, que segundo Italo, o conteúdo do documento da
Base não pode substituir atividades curriculares, nem pode ser fechado, mas precisa ser
completo e aberto para adequar-se a cada realidade. Finalmente conclui que o ponto
fundamental é que haja aprendizagem e desenvolvimento dos alunos da Rede de Ensino
Básico para que eles aprendam a cuidar do outro no meio ambiente e social e aprendam a
cuidar de si, para uma vida plena.
A respeito da navegação no portal da BNCC, Luciana Carniello (UNDIME) esclareceu
as informações sobre como o mesmo está estruturado e lembrou que um vídeo-tutorial será
enviado a cada Subsecretaria para que seja socializado nas escolas o procedimento de
conhecer e contribuir com o documento.
Na sequência perguntas foram realizadas pelos participantes do Evento com as
dúvidas a respeito do Portal da Base e do documento preliminar que foram respondidas
conjuntamente por Italo e Luciana. Estas perguntas foram transcritas, organizadas e deverão
ser disponibilizadas para consulta no Site que está sendo criado para divulgar assuntos do
processo de contribuição com o documento em Goiás.

