Às Comissões Regionais da BNCC
Inicialmente gostaríamos de parabenizar a todos pela força tarefa
desempenhada até o momento no sentido de mobilização em relação aos estudos do
documento preliminar da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como a realização
das contribuições que já foram inseridas no sistema.
Devido à preocupação de todas as Comissões Regionais em cumprir o
cronograma estabelecido anteriormente, a Coordenação Estadual se viu diante de alguns
pontos cruciais que deverão ser ponderados e esclarecidos.
O primeiro ponto diz respeito às dúvidas quanto à realização da Audiência
Pública por parte das Comissões Regionais. Esta acontecerá após a compilação de todas as
contribuições, o que irá gerar um documento único. Este documento irá para a Audiência
Pública para que aconteça a publicização e validação do mesmo. Após essa validação e
inserida as contribuições finais que forem sugeridas durante a Audiência Pública, este será
inserido no Portal da BNCC para o conhecimento da Comissão Estadual da BNCC.
Salientamos que a compilação pelas regionais será feita via portal e, nesse sentido, não é
preciso solicitar das escolas (estaduais, municipais e privadas de ensino), o relatório impresso
para a sistematização pela comissão.
Pensando na articulação para que essa Audiência Pública Regional aconteça de
forma efetiva, a Coordenação Estadual da BNCC se deparou com problemas técnicooperacionais dentro do Portal da BNCC em relação ao cadastramento e a construção de um
ícone que disponibilizará a visualização das contribuições como também o sistema de
compilação das mesmas, pela Comissão Regional. Para essa compilação será disponibilizada
à Comissão Regional, uma senha de acesso para que o responsável, que passará por
capacitação, possa executar a sistematização de todas as contribuições.
Diante desse impasse, a Coordenação Estadual da BNCC decidiu fazer uma
alteração no cronograma adiando as Audiências Públicas Regionais (previstas para este ano)
para o início do ano de 2016, após a compilação e sistematização das contribuições, por cada
Comissão Regional. Ressaltamos que o presente momento é de orientação e estudo e que é
importante a efetivação das contribuições até o dia 15 de dezembro de 2015, ficando como
atribuição da Comissão Regional da BNCC para o momento, verificar junto às escolas se essa
inserção das referidas contribuições no portal da BNCC está acontecendo. Esta verificação
poderá ser realizada na forma de triagem, onde se levantarão os inúmeros problemas quanto
ao cadastro e à inserção de contribuições, tendo como prioridade para o momento a solução e
efetivação dessas ações. Vale ressaltar que isto não significa que o Portal irá fechar, o sistema
de contribuições continuará aberto, sendo assim, professores e escolas poderão continuar
contribuindo ou até mesmo revisitar as contribuições já postadas e editá-las. O que está
previsto para ocorrer no dia 15/12 são o levantamento e a análise, por parte da Coordenação
Estadual do montante de contribuições que forem inseridas no sistema para a finalização da
primeira etapa dos trabalhos.
Vale ressaltar, para a efetividade e melhor desempenho dos trabalhos nas
Regionais de Ensino, onde consideramos as escolas em sua totalidade (redes estadual,
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municipal e privada) que a Comissão Regional é composta por representantes de diferentes
esferas, níveis e etapas da Educação, mas que todos os membros têm igual poder de decisão e
deliberação dentro da comissão, sempre prezando por um processo de discussão coerente,
consciente e que abranja todos professores e unidades escolares.
O segundo ponto que é preciso destacar se refere à mobilização em Goiás (dia
D ocorrido em 24/11/2015). Para aquelas escolas que ainda não o realizaram, principalmente
da rede municipal (pois as escolas da rede estadual foram respaldadas para essa ação no dia
24/11/2015), é preciso que estas se mobilizem para o estudo, discussão e contribuição com o
Documento da BNCC até o dia 02 de dezembro de 2015.
O terceiro ponto se refere à divulgação no Portal da BNCC acerca do “Dia da
Base Nacional Comum Curricular - 02 de dezembro de 2015”. Até o dia 23 de novembro, o
MEC não havia se posicionado quanto ao dia “D” de “mobilização nacional” dando total
liberdade a cada Unidade Federativa para agendarem esse dia de acordo com a realidade do
calendário escolar local. Por esse motivo, o Estado de Goiás optou por estabelecer o dia 24 de
novembro de 2015 como o dia “D” de estudo e discussão do documento Preliminar da Base
Nacional Comum Curricular, portanto, fica claro que não haverá a mobilização nacional
prevista pelo MEC no dia 02 de dezembro de 2015, pois o estado de Goiás já cumpriu esta
ação.
O quarto ponto diz respeito à nomenclaturas. Quando se diz Portal da Base
Nacional Comum Curricular – BNCC/MEC esta sendo feita referencia ao Portal onde serão
inseridas as contribuições e o documento final de contribuições ao Documento Preliminar da
BNCC. Quando nos referimos ao Site da Base Nacional Comum Curricular – BNCC/Goiás
estamos nos referindo ao site criado com fins de compartilhar documentos, relatórios,
modelos de documentos, resultados de reuniões ou outros eventos que nos forem enviados
pela Comissão Regional e pelas escolas. Fica claro que nesse site (BNCC/Goiás) não há
espaço para inserção de documento algum acerca das contribuições. As contribuições deverão
ser inseridas no Portal da BNCC e as mesmas não precisam ser digitadas e nem mesmo
copiadas a título de serem enviadas as Comissões Regionais ou órgãos competentes. Dentro
do Portal da BNCC, tem um espaço próprio e devido para a inserção dessas contribuições,
não necessitando que essa cópia chegue até a Comissão Regional, mas a escola pode arquivar
para fins de registro histórico.
Agradecemos desde já todo empenho demonstrado até o presente momento e
nos colocamos à inteira disposição para quaisquer dúvidas e possíveis esclarecimentos.
Goiânia, 27 de novembro de 2015.

Wisley Pereira dos Santos
Coordenador Estadual da BNCC
SEDUCE/GO

Presidente da UNDIME/GO
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