Encontro Coletivo – 26/02/2016
Base Nacional Comum Curricular
Proposta de Pauta – 1 hora

Visando a participação das unidades escolares da pública estadual de ensino na
elaboração da proposta de Base Nacional Comum Curricular – BNCC, a Seduce promove
hoje um momento para sensibilização e informes sobre as mudanças ocorridas no processo de
sistematização e análise das contribuições obtidas durante a consulta pública.

Objetivos:
 Sensibilizar professores e comunidade escolar para a importância de (re)visitar as
contribuições realizadas pelas escolas em 2015, avaliá-las, validá-las e encerrar as
contribuições (vídeo: Sensibilização_Consulta pública - BNCC);
 Apresentar documento com os encaminhamentos para revisão do Documento
preliminar da BNCC (disponível no site da Base Nacional Comum Curricular:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/relatorios-analiticos), como resultado da
primeira sistematização das contribuições das escolas, realizada em 15 de dezembro
de 2015;
 Informes;
 Apresentar cronograma de trabalho da BNCC para 2016.

1º Momento:
Inicie parabenizando 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.
Proporcione um momento de reflexão acerca da importância da participação
dos professores, individual e coletivamente (escola) no processo de construção de uma Base,
enfatizando que na Base Nacional Comum Curricular, após aprovação, será definido o
conjunto essencial de conhecimentos e habilidades a que todos os alunos terão direito
independente de onde quer que estejam de norte a sul do país e das suas condições
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socioeconômicas. Por fim, a adoção de um currículo único também ajudará o país a definir,
como nação, o que quer que seus jovens aprendam. Neste momento apresente o vídeo do
Ministério da Educação - MEC que trata de sensibilizar, de chamar a comunidade para a
participação na consulta pública. Vídeo: Sensibilização_Consulta pública – BNCC.

2º Momento:
É muito importante que neste momento de retomada dos trabalhos relacionados
à BNCC, seja reforçada a necessidade de discutir, em cada regional, de forma mais
aprofundada possível, sobre as contribuições já realizadas pela escola. Ao fazer essa (re)visita
ao documento com as contribuições que a escola efetivou, é preciso buscar auxilio nas
orientações para leitura crítica da BNCC (Guia_BNC_leitura_crítica) caso achem necessário e
principalmente nos “encaminhamentos para revisão do Documento preliminar da BNCC”,
ambos em anexo. Neste último documento, estão as questões advindas do conjunto de
pareceres de leitura crítica e contribuições postadas no Portal da Base.
Assim, os professores devem ser orientados a ler o documento em questão,
analisá-lo, discutir os apontamentos nele contidos para posteriormente iniciar o trabalho de
revisão das contribuições feitas anteriormente. Nesse sentido, oriente os professores que, em
grupo, analisem, e validem a contribuição de cada escola, visando à finalização efetiva desse
processo de participação na construção da BNCC.
Esclareça que a consulta pública se encerra no dia 15 de março de 2016 e que
depois desta data não é possível realizar qualquer tipo de contribuição ao Documento
preliminar da Base.

3º Momento:
Informar aos participantes sobre algumas mudanças ocorridas no MEC, desde a
forma de sistematização e análise das contribuições até as alterações no cronograma de
trabalho com a Base para 2016:
1. É possível visualizar as contribuições realizadas até o momento, tanto como indivíduo,
como escola ou ainda como organização (indique o link do endereço:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/contribuicao-dados).
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2. No Portal da BNCC também podem ser acessados os relatórios analíticos, produzidos
pelas equipes da UnB e da PUC-Rio com base nas contribuições postadas no Portal até
dezembro

de

2015

e

também

os

pareceres

dos

leitores

críticos

(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/relatorios-analiticos).
3. A finalização do processo de contribuição se dará, definitivamente, no dia 15 de março
e tais contribuições serão consideradas num 2º relatório para apreciação e finalização
do documento Estadual de contribuições. Nesse sentido, passa a ser de
responsabilidade das equipes da UnB e PUC-Rio fazer a sistematização dos dados de
cada regional / município de Goiás e produzir um relatório da mesma, que será
devolvido às regionais / municípios.
4. Com este redesenho feito pelo MEC, fica a cargo somente da Coordenação Estadual
da BNCC, juntamente com os Grupos de Trabalho (GTs), olhar para estes relatórios,
analisá-los e produzir um único documento estadual de contribuição com a Base.
Nesse sentido, as audiências públicas, antes planejadas para acontecerem em cada
regional de Ensino, não acontecerão mais da forma como planejado. Elas serão
configuradas, neste novo cenário no 2º ciclo de contribuições, ou seja, as discussões
para validação das contribuições acontecerão durante a(s) (re)visita(s) que visam à
finalização da contribuição realizada.
5. O momento da Audiência Pública Regional, antes planejado, pode ser transformado
pela Comissão Estadual, em um momento de estudo pelos professores de cada
regional e se estes acharem necessário a construção de um documento com os pontos
importantes que a regional deseja que sejam considerados no documento estadual, os
GTs e a Coordenação os considerarão, ao produzir o documento estadual.
6. Fica a cargo apenas da Coordenação Estadual realizar a Audiência Pública, para
validação do documento final do Estado. Esta, deve acontecer entre os dias 15/04 a
31/05/16.
7. Ao realizar o registro das contribuições, cada responsável por escola, será direcionado
para um questionário, o qual deverá preencher (documento chamado protocolo de
pesquisa) e que visa, dentre outros, registrar como e de que forma se deu esse
momento de contribuição de cada escola / organização.
8. Os nomes enviados à Coordenação Estadual, como responsáveis pela sistematização
das contribuições das escolas de sua regional não terão mais esta função, mas serão
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cadastrados no sistema de contribuições do Portal da Base e receberão os relatórios
produzidos pelas equipes do MEC da sua regional / municípios.
9. Acontece nos dias 23 a 25/02/2016, em Brasília a primeira formação dos Auxiliares de
Pesquisa “Seminário BNCC em Ação: Formação de atores nacionais”. A expectativa é
que a partir desta, estes auxiliares saibam como tratar, ler qualitativamente os dados
dos relatórios de consolidação e possam efetivamente contribuir com as discussões e
produção do documento final do estado.
10. Apresentar o cronograma de ações para 2016, considerando as datas propostas pelo
MEC:

ATIVIDADE

DATA

1. Formação dos Auxiliares de Pesquisa

23 a 25/02/2016

2. Último prazo para a realização das contribuições

15/03/2016

3. Suporte pedagógico às Regionais de Educação para à discussão da BNCC
(GTs)

Até 15/03/2016

4. Envio dos Registros das discussões para a Coordenação Estadual, pelas
Comissões Regionais, visando à divulgação

Até 22/03/2016

5. Período de análise dos relatórios das contribuições das Regionais de
Educação pelos GTs

16/03 a 02/05/2016

6. Construção do Documento Estadual (Consolidação das Contribuições do
Estado de Goiás) pela Coordenação Estadual da BNCC

Até 09/05/2016

7. Audiência Pública Estadual da BNCC

Entre 09 e
27/05/2016

8. Entrega do Documento Estadual final ao MEC, com as Contribuições para a
adequação da BNCC

31/05/2016

Observação:
No site da Base Nacional Comum Curricular em Goiás, disponível no endereço
http://bncc.seduce.go.gov.br/, constam informações importantes de todo o processo de
Consulta Pública, principalmente das ações que são desenvolvidas nesta Unidade Federativa.
Faça a divulgação do site para os professores (se possível apresente-o em complemento à
divulgação), para que os mesmos tenham acesso aos eventos relacionados à Base que estão
acontecendo em Goiás e solicite que os responsáveis pela BNCC em cada unidade escolar nos
envie as ações já realizadas e as programadas, para que possamos publicá-las e assim
socializá-las.
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Recursos Necessários:
 Computador com acesso à internet
 Projetor
 Caixa de som
 Documentos e vídeo, enviados em anexo a esta pauta – salvos no computador,
acessados via internet ou impresso

Links para consulta:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio
http://bncc.seduce.go.gov.br/?page_id=187

Goiânia, 19 de fevereiro de 2016.

Wisley Pereira dos Santos
Coordenador Estadual da BNCC
SEDUCE/GO
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