BOLETIM BNCC EI/EF
Fevereiro 2020

O que aconteceu em Janeiro?

ü Outros materiais lançados
o Guia para Gestores Escolares.
ü Webs e Vídeos
Orientações para formação continuada e
Clique nos títulos para acessar o conteúdo!
revisão do Projeto Pedagógico à luz dos novos
currículos.
16/01/20: Semanas Pedagógicas 2020:
Importância e Conteúdos, com Luiz Miguel o BNCC na Escola.
Guia de orientações para professores
(Undime), Ademir (professor e gestor) e Ana
sobre a Base Nacional Comum Curricular.
Ligia (Nova Escola). Material aqui e aqui.
21/01/20: Semanas Pedagógicas 2020: Como
ü Trocas de Experiências
comunicar para Alcançar os Professores?,
com Consed, Undime e MPB. Material aqui. o Equipes de Gestão
A última troca de 2019 aconteceu em
novembro, com 4 grupos de estados no dia
23/01/20: Semanas Pedagógicas 2020:
Revisão dos PPs, com AL e MG. Material aqui 31/01 para troca de estratégias,
principalmente em monitoramento!
e aqui.
28/01/20: Semanas Pedagógicas 2020:
Cadernos Pedagógicos, com PE e SE. Material ü Relatórios
aqui e aqui.
Sua equipe fez caderno também? Conta pra o 07/01: atualização de dezembro dos
relatórios estaduais foi enviada na
gente (por e-mail)!
primeira semana de janeiro devido a
problemas com dados reportados.
30/01/20: O papel dos Conselhos e dos
Articuladores de Conselho para a
Implementação da BNCC, com Uncme, Fórum
e Articulador Nacional. Material aqui.
Acesse aqui a coletânea de vídeos voltados
para a Implementação da BNCC EI/EF!

O que esperar em Fevereiro?
ü Webs e Vídeos

RECADOS
o

06/02/2020: (Vídeo) Monitoramento das
formações realizadas por outras equipes,
com Danilo Leite Dalmon (MEC).
o
06/02/20: Avaliação da Qualidade das
Formações, com Danilo Leite Dalmon (MEC)
e Roberta Bionti (LEPES-FEA-RP/USP)
11/02/20: Cascateamento com Qualidade e
o
Eficácia, com GO.
18/02/2020: Monitoramento da
Implementação da BNCC e o ProBNCC, com
Danilo Leite Damon (MEC) (atenção: às
14h!).
25/02/2020: Não teremos web porque será
feriado de Carnaval.

ü Trocas de Experiências
o

o

Equipe de gestão: esperamos vocês na
quinta e sexta-feira, 05/03 e 06/03 (este
mês será adiado por causa do Carnaval
e faremos em dois dias)!
Coordenadores de etapa e articuladores:
dia a definir. Avisaremos por WhatsApp
e e-mail.

ü Relatórios
o

19/02: Data limite para atualizar as
planilhas dos estados para as
informações serem consideradas nos
relatórios do mês. Obrigada pelo
trabalho de coleta e compartilhamento
de informações nas planilhas.

Caso ainda não tenham feito, enviem
relação de bolsistas de sua equipe, com
nomes, e-mails e funções
(apoiobncc@mec.gov.br)
Monitorem sempre e atualizem
planilhas até o dia 19 de todo mês para
relatórios mensalmente atualizados!
Mais informações aqui.
Leiam as próximas páginas para um
resumo importante de 2019!

Até mês que vem!

