Ofício Circular nº. 026/2016/SEM/SEDUCE
Goiânia, 22 de março de 2016.
Ao (A) Senhor (a)
Gestor (a) de Unidade Escolar Estadual

Assunto: Informes

Senhor (a) Subsecretário (a),

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, por intermédio da
Superintendência de Ensino Médio, parabeniza e agradece a Vossa Senhoria pelo empenho
demandado junto à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o que gerou resultados
satisfatórios. Graças a este incansável trabalho, o Estado de Goiás ficou sempre à frente dos
outros Estados tanto em relação às contribuições quanto ao cadastramento no portal, servindo
de referência nos trabalhos de outras regiões.
A primeira etapa do trabalho se encerrou, e o sistema de contribuições já está
fechado desde o dia 15 de março, mas não paramos por aqui. O sistema de cadastros continua
aberto, e, segundo as orientações do MEC, as Escolas, Organizações e os Indivíduos que não
se cadastraram, poderão fazê-lo, mas não poderão contribuir. O objetivo é que essas Escolas,
Organizações e/ou Indivíduos que realizarem o cadastramento a partir deste momento,
poderão ter acesso às contribuições que foram realizadas e fazer leitura do que já foi inserido
no portal. Para o MEC é importante que todos se cadastrem para que o mesmo possa ter uma
noção de acessos ao portal.
Outra demanda é que o MEC enviará, através do e-mail cadastrado, à todas as
escolas que fizeram a contribuição, um Protocolo de Acompanhamento que deverá ser
preenchido e enviado ao órgão em questão. O preenchimento deste Protocolo documentará
como ocorreu a participação das Escolas e Organizações no processo de consulta pública
nacional. Maiores informações acerca do preenchimento do Protocolo e a disponibilização do
mesmo serão enviadas posteriormente. O MEC chama a atenção para uma mobilização de
Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte
COORDENAÇÃO ESTADUAL DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
Av. Santos Dumont. Qd. 07, Lt. 10 – Vila Nova – CEP: 74.643-030 – Goiânia/GO
Telefones: (62) 3565-1795 ou 3201-3225 / 3201-3220 / Fax: (62) 3201-3242

toda a rede para o preenchimento deste Protocolo considerado de suma importância para o
processo.
Além disso, o MEC nos enviará uma lista atualizada de todas as escolas que
realizaram as contribuições e a mesma será publicada no site da Base em Goiás
(http://bncc.seduce.go.gov.br/?page_id=29), para o conhecimento de todos.
Informações pelos telefones: (62)3565-1795 ou (62)3201-3220/3225, com a
servidora Armênia Kolandjian.
Certos de contarmos com a Vossa presteza, agradecemos desde já.

Atenciosamente,

Wisley João Pereira
Superintendente de Ensino Médio
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