IMPLEMENTAÇÃO
Base Nacional Comum
Curricular (BNCC)

Premissas
• Fortalecimento do regime de colaboração entre união, estados e
municípios;
• Governança: MEC, Consed e Undime;
• Consolidação de esforços de diferentes atores:

MEC, Consed, Undime,

Conselhos - Nacional, Estaduais e Municipais de Educação - e Sociedade Civil;

• Duração: cronograma construído em conjunto (MEC, Consed e Undime)
• Programas e iniciativas por adesão

Ações prioritárias

para a implementação da BNCC – 1ª Etapa (2018):

1. Apoio para a Elaboração e Revisão dos Currículos:
• Repasse financeiro para apoiar a construção ou revisão dos currículos por estados e
municípios em regime de colaboração – 100 milhões;
E também:
• Plataforma de Construção de Currículos;
• Consultoria especializada para planejamento e implementação do processo de construção ou
revisão curricular em regime de colaboração - estados e municípios;
• Apoio à constituição e fortalecimento das equipes de currículos dos Estados.

2. Alinhamento das ações do MEC à BNCC: PNLD, Mais Alfabetização, Guia de
Tecnologia, Educação Conectada, Política Nacional de Formação, Plataforma
Integrada, Avaliações etc
3. Novas iniciativas nas diferentes frentes de implementação surgem
alinhadas à BNCC.

Frentes de atuação para a implementação da BNCC
GOVERNANÇA E
REGIME DE
COLABORAÇÃO

(RE)ELABORAÇÃO
DOS CURRÍCULOS

MATERIAIS
DIDÁTICOS

FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

AVALIAÇÕES E
MONITORAMENTO

Governança e Regime
de Colaboração

(Re)elaboração
dos currículos

CONTEXTO
•

Todos os estados aderiram à
iniciativa do MEC via PAR de apoio
à construção ou revisão dos
currículos em regime de
colaboração com os municípios;

•

Alinhamento do Guia de
Implementação;

•

BA, MS, MT, RR, SE, SP já
publicaram portaria ou
resolução sobre planejamento da
implementação, com a governança
instituída, composta por membros
do Consed e da Undime.

Materiais didáticos

Formação de
professores

Avaliações e
monitoramento

INICIATIVAS DO MEC
•

Mobilização e colaboração entre estados e municípios
para construção ou revisão dos currículos: apoio
técnico e financeiro
Ø Condições:

•

Implementação em regime de colaboração (plano de
trabalho e termo de referência conjunto / Secretaria
Estadual e Undime)

•

Alinhamento do currículo à BNCC em 2018

•

Fortalecimento das equipes de gestão e currículo das
secretarias

•

Reprodução e envio da versão física da BNCC a todas
as escolas

Governança e Regime
de Colaboração

(Re)elaboração
dos currículos

Materiais didáticos

Formação de
professores

Avaliações e
monitoramento

Recurso financeiro para a mobilização e construção ou revisão de currículo
(R$ 100 milhões)
Empenhado dezembro/17

•

Realização de eventos formativos (oficinas, seminários, conferências etc) em todos os estados e
Distrito Federal, em regime de colaboração estado e municípios, para profissionais das redes
públicas e escolas privadas;
•

Apoio para logística (hospedagem, transporte, alimentação);

•

Contratação de mediadores, formadores e palestrantes;

•

Contratação de especialistas em currículo para auxiliar na escrita do documento curricular. Ex:
instituições, universidades, consultores, pesquisadores, entre outros;

•

Impressão dos currículos para envio às escolas ;
v Os valores repassados à cada estado são proporcionais à quantidade de escolas estaduais e
municipais que ofertam ensino fundamental e de instituições de educação infantil.

Governança e Regime
de Colaboração

(Re)elaboração
dos currículos

Materiais didáticos

Formação de
professores

Avaliações e
monitoramento

Fortalecimento da governança e gestão
•

Comitê Nacional de Implementação da BNCC;
• Emite diretrizes para implementação e convida para as discussões: universidades, conselhos,
escolas públicas e privadas, estudantes, professores etc

•

Comissões Estaduais de Construção dos Currículos
(composição definida por Undime e Consed)

•

Alinhamento e coerência nas ações de implementação em diferentes estados;

•

Apoio técnico de gestão, integração e colaboração entre estado e municípios;

•

Apoio técnico e de gestão para FNCEE e UNCME;

•

Parceria com instituições do 3º setor para financiamento de Consultores Regionais e
Analistas de Gestão e Colaboração, bem como impressão de materiais.

Governança e Regime
de Colaboração

(Re)elaboração
dos currículos

Materiais didáticos

Formação de
professores

Avaliações e
monitoramento

Fortalecimento das equipes redatoras de currículo de cada estado
(Secretaria Estadual e Undime)

Início: Março 2018

•

Bolsas para coordenadores da EI, EF Iniciais, EF Finais;

•

Bolsas para articuladores de regime de colaboração;

•

Bolsas para redatores de currículo;

•

Premissas:
• Composição mista (Consed e Undime),
• Seleção com critérios claros e escolha local,
• MEC, Consed e Undime definem perfis para cada bolsista,
• Formação dos bolsistas,
• Apoio e acompanhamento por consultores especialistas em currículo;
• Compromisso dos bolsistas em atuarem como formadores do currículo elaborado.

Governança
Sociedade Civil
(apoio)

Comissão Estadual
de Construção dos
Currículos

Comitê de Implementação da
BNCC

Conselhos
(CNE, FNCEE, Uncme)

(MEC, Consed, Undime)

Coordenadores
Estaduais de Currículo
(1 Consed e 1 Undime)

Equipe Técnica do
MEC

Consultores
Regionais
Analista de Gestão e
Colaboração
(1 por estado,
seleção Consed)

Coordenadores
Curriculares de Etapa de
Ensino
(3 por estado)

Redatores do Currículo
(22 por estado)

Articulador de Regime
de Colaboração
(01 por seccional
Undime)

Objetivo: orientar coordenadores
estaduais no planejamento e
implementação das estratégias de
construção do currículo

Objetivo: apoiar coordenadores estaduais
em todas as atividades de implementação
e viabilizar a colaboração e mobilização
com municípios

Bolsistas

Governança e Regime
de Colaboração

(Re)elaboração
dos currículos

CONTEXTO
•

•

Materiais didáticos

Formação de
professores

Avaliações e
monitoramento

INICIATIVAS DO MEC

Base não é currículo; em 2018
todas as redes de educação
devem se dedicar ao alinhamento
de seus currículos à BNCC;

•

Material de apoio às discussões pedagógicas das escolas
de acordo com organização nos estados;

•

Apoio específico para o “Dia D” de estudo da BNCC;

Alguns estados e municípios
iniciaram grupos de trabalho
locais para estudo da BNCC.

•

Ferramenta digital para construção dos currículos;

•

Formação para os bolsistas de currículo (Consed e
Undime)
v e equipes técnicas dos municípios que não irão
construir ou revisar os currículos em regime de
colaboração com os estados.

Governança e Regime
de Colaboração

(Re)elaboração
dos currículos

Materiais didáticos

Formação de
professores

Avaliações e
monitoramento

Material de apoio às discussões pedagógicas das escolas
de acordo com organização nos estados
• Sugestões de pautas e ferramentas para estudo durante a semana
pedagógica de 2018 ou momentos de estudo e planejamento a serem realizados
nos meses de fevereiro ou março;
• Materiais introdutórios e formativos sobre a BNCC (apresentações ppt,
cadernos informativos, vídeos etc) para professores, gestores, técnicos e
comunidade escolar;

Governança e Regime
de Colaboração

(Re)elaboração
dos currículos

Materiais didáticos

Formação de
professores

Avaliações e
monitoramento

Ferramenta digital para construção e revisão dos currículos
Janeiro

Disponibilização da BNCC para download em ferramenta digital

Março

Orientações formuladas por especialistas sobre como contextualizar, complementar e
aprofundar as habilidades e objetivos de aprendizagem previstos na BNCC em seus currículos;

Março

Indicações sobre relações entre habilidades e competências destacando a progressão
da aprendizagem, o desenvolvimento integral e oportunidades de trabalho interdisciplinar;

Abril

Outras funcionalidades: mecanismo de consultas públicas para os currículos, relatórios
com os resultados das consultas e interface colaborativa e participativa;
v Ferramenta será disponibilizada para construção ou revisão em regime de colaboração e
também para os municípios que desejarem construir ou revisar seus currículos de forma
independente.

Governança e Regime
de Colaboração

(Re)elaboração
dos currículos

Materiais didáticos

Formação de
professores

Avaliações e
monitoramento

Ferramenta digital para construção e revisão dos currículos

Download da BNCC
Fazer
download da
BNCC inteira
ou apenas do
que desejar.
Janeiro

Consulta à BNCC

Material de apoio

Proposta
Curricular

Discussão e
compartilhamento
Compartilhar e
discutir o
currículo.

Navegar pela
BNCC de
maneira
simplificada e
interativa.

Acessar
conteúdos
para apoio à
(re)elaboração
de currículos.

Elaborar ou
reelaborar o
currículo da
rede.

Fevereiro

Março

Março

1º semestre

Governança e Regime
Governança
e
de Colaboração

Regime de
Colaboração

(Re)elaboração
dos currículos

Materiais didáticos

Formação de
professores

Avaliações e
monitoramento

Formação para as Equipes de Currículos dos Estados
Início: Março 2018

•

Formação online disponível na ferramenta digital de construção do currículo;

•

Formação continuada presencial e à distância para as equipes de currículos dos
Estados (bolsistas MEC) com primeiro encontro previsto para primeira semana de março/
2018;

•

Apoio à distância para as equipes de currículo (bolsistas): grupos de especialistas
disponíveis para tirar dúvidas, aprofundar questões específicas, compartilhar dicas e
sugestões para cada localidade.

Governança
e
Governança
e Regime
de
Colaboração
Regime de
Colaboração

(Re)elaboração
dos currículos

Materiais didáticos

CONTEXTO
• PNLD alinhado à BNCC

Formação de
professores

Avaliações e
monitoramento

INICIATIVAS DO MEC
•

Aprimoramento do processo de avaliação e
seleção das obras do PNLD, ponderando níveis da
qualidade do alinhamento à BNCC (“estrelas”);

•

Organização de metadados para alinhamento dos
objetos digitais de aprendizagem à BNCC
(plataforma integrada do MEC e outras plataformas
digitais);

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

•

Art. 20. O PNLD – Programa Nacional do Livro Didático deve atender o
instituído pela BNCC, respeitando a diversidade de currículos, construídos
pelas diversas instituições ou redes de ensino, sem uniformidade de

Alinhamento do edital do PNLD 2020 (Anos Finais)
à versão homologada da BNCC.

•

Plataforma Integrada com recursos digitais

• Edital 2019:
• Ensino Fundamental Anos Iniciais (consumível)
Ø Primeiro ano (2019) alinhado à 3ª
versão;
Ø Segundo ano em diante alinhado à versão
homologada.
•

Educação Infantil (somente livro do professor)

concepções pedagógicas.

ex: práticas pedagógicas, sequências didáticas etc

Governança
e
Governança
e Regime
de
Colaboração
Regime de
Colaboração

(Re)elaboração
dos currículos

Materiais didáticos

Formação de
professores

Avaliações e
monitoramento

Aprimoramento do processo de avaliação/seleção das obras PNLD alinhadas à BNCC
•

Comitê técnico (especialistas, gestores e professores indicados por Consed e Undime e
selecionados pelo MEC);

•

Orientações pedagógicas com sugestões de estratégias e metodologias mais claras,
página a página, no livro do professor;

•

Inclusão de materiais digitais (off-line e online, disponíveis na plataforma integrada
do MEC);

•

Sugestões de planejamento, sequências didáticas e práticas pedagógicas
alinhadas à BNCC.

Governança
e
Governança
e Regime
de
Colaboração
Regime de
Colaboração

(Re)elaboração
dos currículos

CONTEXTO
•

•

Documento produzido por
técnicos do Consed e da
Undime sobre Formação
Continuada para a BNCC;
Lançamento da Política
Nacional de Formação de
Professores.

PRINCÍPIOS
•

Protagonismo das redes;

•

Formação centrada na prática
e realizada em serviço.

Materiais didáticos

Formação de
professores

Avaliações e
monitoramento

INICIATIVAS DO MEC
• Plataforma de Formação do MEC alinhada à BNCC;
• Desenvolvimento de Formação Continuada específica para
componentes curriculares e uso do livro didático;
• Formações contratadas pelo MEC seguem princípios claros, de
acordo com recomendações de técnicos e especialistas do MEC,
Consed e Undime, apoiados por especialistas das universidades;
• Início do Programa de Residência Pedagógica em todas as áreas
da licenciatura com foco na alfabetização;
• Programa Mais Alfabetização: eixo de formação estruturado para
realização de oficinas com foco na alfabetização até o 2º ano do
Ensino Fundamental;
• Programa de Formação nos Novos Currículos antes do início do
ano letivo de 2019, junto com Consed e Undime.

Governança
e
Governança
e Regime
de
Colaboração
Regime de
Colaboração

(Re)elaboração
dos currículos

CONTEXTO
•

MEC estuda matrizes de
avaliação para alinhamento à
BNCC

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE
DEZEMBRO DE 2017
Art. 16. Em relação à Educação Básica, as matrizes
de referência das avaliações e dos exames, em larga
escala, devem ser alinhadas à BNCC, no prazo de 1
(um) ano a partir da sua publicação.

Materiais didáticos

Formação de
professores

Avaliações e
monitoramento

INICIATIVAS DO MEC
•

Alinhamento das matrizes de avaliações à BNCC até
2019 (ANA, Prova Brasil, Enem, avaliações estaduais etc);

•

Aplicação da ANA de 2019 será no 2 ano do E.F e com
matriz já alinhada à BNCC;

•

Apoio e fortalecimento da Gestão das Secretarias para
Acompanhamento da Implementação da BNCC.

Cronograma Sugerido de Atividades

Próximos passos
• Criação do Comitê de Implementação da BNCC (MEC, Consed,
Undime);
• Divulgação das iniciativas e programas conforme cronograma
estabelecido;
• Elaboração conjunta e entrega dos Planos de Trabalho e Termo
de Referência (obs: condicionantes para aprovação PAR)

Obrigado!

