Aos Subsecretários Regionais de Educação, Cultura e Esporte, Comissões Regionais da
BNCC, Gestores Escolares, Organizações e Instituições de Ensino Superior
Nos dias 23 a 25 de fevereiro de 2016, foi realizado na Universidade de Brasília –
UnB/DF o Seminário BNCC em Ação: formando os atores nacionais, em que foram
discutidas as primeiras análises da participação e das contribuições ao Documento Preliminar
da Base Nacional Comum Curricular – BNCC (1ª versão), ocorridas até 15 de dezembro de
2015. Essas contribuições e os relatórios encontram-se disponíveis, a todos os cadastrados no
Portal da BNCC (www.basenacionalcomum.mec.gov.br).
Goiás foi um dos estados que mais contribuiu com este documento, havendo
necessidade, no entanto, de continuarmos a mobilização para que nosso Estado possa se
expressar, de fato. Considerando que o dia 15 de março de 2016 é a data limite para que
indivíduos, escolas e organizações participem da consulta pública via Portal da BNCC, o
Comitê Estadual da BNCC indica alguns encaminhamentos que deverão ser realizados até dia
11 de março do corrente ano:


Os gestores devem mobilizar a comunidade escolar, professores, técnicos
administrativos, pais, alunos, dentre outros, para que esses atores participem
efetivamente da elaboração de uma Base Nacional Comum Curricular.



Devem ser envidados esforços no sentido de os professores debaterem o conteúdo
do documento preliminar da BNCC, a fim de efetivar suas colaborações
individualmente e em grupo, expressando suas concepções, suas possíveis
propostas de modificações do texto. Nesse caso recomenda-se que todas as escolas
e professores se cadastrem e sempre que propuserem uma mudança no texto,
justifiquem sua proposta, pois conforme indicações do Ministério da Educação MEC / UnB, serão consideradas pertinentes apenas as modificações com
justificativas.



Nesse sentido, indica-se a leitura de alguns documentos que podem auxiliar na
discussão e operacionalização da participação de todos:
 Contribuição realizada pela escola, indivíduos ou pelas organizações
(publicadas no Portal)
 Encaminhamentos para revisão das contribuições



É fundamental que professores, gestores e demais participantes da comunidade
escolar, de todas os níveis, etapas e modalidades de ensino, analisem e contribuam
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com os Textos Introdutórios e Textos de apresentação de Área e Componentes.
Isso porque esses textos expressam os princípios, as concepções, fundamentos e as
ideias que a comunidade escolar defende para um currículo.


Reforçamos a todos que este é o momento de revisar, justificar e, se for o caso
modificar a contribuição.

Informamos que todas as contribuições realizadas estão publicizadas no Portal da Base
e podem ser acessadas e visualizadas por todos os cadastrados.

Agradecemos desde já todo empenho demonstrado até o presente momento e nos
colocamos à inteira disposição para quaisquer dúvidas e possíveis esclarecimentos.
Goiânia, 01 de março de 2016

Wisley Pereira dos Santos
Coordenador Estadual da BNCC
SEDUCE/GO

Presidente da UNDIME/GO
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