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Tudo o que você precisa 
saber sobre a BNCC e o que 
ela muda nas políticas públicas, 
na prática dos professores 
e na aprendizagem dos alunos

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

BANCO DE 
INFORMAÇÕES 
E PRÁTICAS 
SOBRE A BASE 
NACIONAL 
COMUM 
CURRICULAR
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Em 2019, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

começa a virar realidade nas salas de aula de todo o Brasil. 

As redes e escolas públicas e particulares estão revendo 

seus currículos e projetos político-pedagógicos.  

Os materiais didáticos, as avaliações e as formações  

dos professores também serão alinhados à BNCC.  

Nesta jornada, é preciso estar bem informado e participar. 

Para apoiar secretarias, gestores escolares e professores, 

o Movimento Pela Base reuniu aqui materiais variados 

produzidos por diferentes organizações. Confira!

Trabalha na secretaria? É diretor ou coordenador escolar? 
Escolha um perfil e navegue pelos conteúdos mais adequados  

ao que você precisa para entender e praticar a BNCC

COMUM 
A TODOS

MOVIMENTO PELA BASE

ESCOLHA

Qual é o seu perfil

Está na 
equipe da  

Secretaria de 
Educação

É Gestor 
Escolar  

na sua escola/
colégio

Professor em 
sala de aula e 

está na equipe 
da Secretaria 
de Educação

SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO

GESTOR 
ESCOLAR

PROFESSOR

Saiba mais Saiba mais Saiba mais
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Como informar sua rede 
sobre a BNCC - práticas 

e materiais para a 
comunicação

PRÁTICAS E COMUNIDADE

Saiba mais

Na prática: conheça 
exemplos de países 

com uma base 
educacional comum

APLICAÇÃO

Saiba mais

Orientações para 
a implementação 

da BNCC

Saiba mais

O que é a BNCC e por 
que ela é importante

Saiba mais

Estados e municípios trabalham em regime 

de colaboração para que todos os alunos 

tenham seus direitos de aprendizagem 

garantidos, seguindo a BNCC. Confira 

o que a sua rede de ensino precisa para 

se envolver cada vez mais no processo.

Está na equipe 
da Secretaria  
de Educação

NESTE MOMENTO VOCÊ...

INFORMAÇÃOO QUE É

GUIA INFORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
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Linha do tempo da BNCC

Perguntas e respostas sobre a BNCC 

Entenda a Base em 1 minuto - 4 vídeos
Esta série de vídeos resume os principais pontos sobre 

a elaboração do documento e explica o que muda na prática

Infográfico recapitula o processo de 

construção do documento, ano a ano

Respondemos às dúvidas mais frequentes sobre o documento, 

da concepção à implementação

Guia da BNCC para educadores

Folheto sobre a BNCC para os pais 

Mitos e Fatos da BNCC
Pílulas de informações-chave que 

esclarecem informações distorcidas

Guias online sobre as competências gerais e sobre cada componente, 

ajudando a entender, traduzir e aplicar o que está determinado pela BNCC

Respostas às principais dúvidas das famílias em 

relação ao que a BNCC muda no dia a dia dos filhos

O QUE É A BNCC SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

https://www.youtube.com/watch?v=W2fdWsVGzog&list=PLfarCWFbZ2Yacn6QhqGM2YGLkxmuUDmDk
http://movimentopelabase.org.br/linha-do-tempo/
http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Material-pais_v04.pdf
http://movimentopelabase.org.br/acontece/mitos-e-fatos-da-bncc/
https://novaescola.org.br/base/
http://movimentopelabase.org.br/duvidas-frequentes/
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Guia de implementação
Orientações e recursos para gestores 

na implementação da BNCC

Kit - participação nas consultas públicas
Seleção de materiais para orientar os municípios a participar 

das consultas públicas sobre os currículos alinhados à BNCC

Guia da BNCC  
para educadores

BNCC na 
gestão escolar

Guias online sobre as 

competências gerais e sobre 

cada componente, ajudando a 

entender, traduzir e aplicar o que 

está determinado pela BNCC

Orientações para prática 

da gestão escolar e 

pedagógica alinhada  

à BNCC

COMO INFORMAR SUA REDE SOBRE A BNCC - PRÁTICAS E MATERIAIS PARA A COMUNICAÇÃO

ORIENTAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

https://implementacaobncc.com.br/
http://bitly.com/colaborecurriculo
https://novaescola.org.br/base/
http://www.comunidadeeducativa.org.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_completo-final-1.pdf
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NA PRÁTICA: CONHEÇA EXEMPLOS DE PAÍSES COM UMA BASE EDUCACIONAL COMUM

Confira entrevistas com 
especialistas internacionais sobre 
processos de implementação

Veja experiências educacionais 
ao redor do mundo

Especialistas internacionais compartilham experiências sobre a 

concepção e a implementação de bases nacionais na educação 

As principais frentes de implementação 

de bases curriculares no mundo

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

http://movimentopelabase.org.br/benchmarks-internacionais/
https://www.youtube.com/watch?v=Wtj1jlp3Imk&list=PLiOKxVOLLQHwmGluIbK6m1NtZ5ufKOKEL
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Como informar sua 
rede sobre a BNCC - 

práticas e 
materiais para  
a comunicação

PRÁTICAS E COMUNIDADE

Saiba mais

As 10 
Competências 

Gerais

COMPETÊNCIAS GERAIS

Saiba mais

O que é a BNCC 
e por que ela é importante

BNCC

Saiba mais

Seja bem-vindo, gestora e gestor escolar. 

Veja como preparar a sua escola para 

a chegada da BNCC e ficar por dentro 

do processo! Aqui você vai encontrar 

materiais para entender:

É diretor ou 
coordenador 
pedagógico?

NESTE MOMENTO VOCÊ...

GUIA INFORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
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O QUE É A BNCC GESTORES

Linha do tempo da BNCC

Perguntas e respostas sobre a BNCC 

Entenda a Base em 1 minuto - 4 vídeos
Esta série de vídeos resume os principais pontos sobre 

a elaboração do documento e explica o que muda na prática

Infográfico recapitula o processo de 

construção do documento, ano a ano

Respondemos às dúvidas mais frequentes sobre o documento, 

da concepção à implementação

Guia da BNCC para educadores

Folheto sobre a BNCC para os pais 

Mitos e Fatos da BNCC
Pílulas de informações-chave que 

esclarecem informações distorcidas

Guias online sobre as competências gerais e sobre cada componente, 

ajudando a entender, traduzir e aplicar o que está determinado pela BNCC

Respostas às principais dúvidas das famílias em 

relação ao que a BNCC muda no dia a dia dos filhos

https://novaescola.org.br/base/
https://www.youtube.com/watch?v=W2fdWsVGzog&list=PLfarCWFbZ2Yacn6QhqGM2YGLkxmuUDmDk
http://movimentopelabase.org.br/acontece/mitos-e-fatos-da-bncc/
http://movimentopelabase.org.br/linha-do-tempo/
http://movimentopelabase.org.br/duvidas-frequentes/
http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Material-pais_v04.pdf
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Como o diretor pode dar início 
aos trabalhos da BNCC em sua escola?

BNCC na gestão escolar

Orientações sobre iniciativas que contribuem com as discussões 

e a aplicação da BNCC nas escolas

Orientações para prática da gestão escolar 

e pedagógica alinhada à BNCC

Base do Ensino Médio: 
o caminho até a sala de aula

Saiba como organizar sua escola para 
as discussões sobre a BNCC

Matéria de Nova Escola sobre o processo de aprovação 

do texto e o que acontece após a homologação

Matéria de Nova Escola sobre a implementação 

do documento nas escolas

COMO INFORMAR SEUS PROFESSORES SOBRE A BNCC

Trilhas
Plataforma colaborativa com cursos referenciados pela BNCC e troca de experiências com educadores de todo o Brasil.

GESTORES

http://www.comunidadeeducativa.org.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_completo-final-1.pdf
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/1820/blog-na-direcao-certa-como-o-diretor-pode-dar-inicio-aos-trabalhos-da-base-nacional-curricular-em-sua-escola
https://www.portaltrilhas.org.br/
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/1956/saiba-como-organizar-sua-escola-para-as-discussoes-da-base
https://novaescola.org.br/conteudo/11621/base-do-ensino-medio-o-caminho-ate-a-sala-de-aula
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Competências Gerais 
da BNCC

BNCC

Ementa

Curso  
elaborado  
por Anna 
Penido 

Este curso tem o objetivo de apoiar redes de ensino, escolas 
e professores a aprofundar seus conhecimentos sobre as 
competências gerais apresentadas no Capítulo Introdutório 
da Base Nacional Comum Curricular, bem como orientar o 
planejamento de práticas pedagógicas que promovam o seu 
desenvolvimento ao longo da Educação Básica. O curso foi 
realizado pela Nova Escola e Fundação Lemann com coordenação 
pedagógica do Inspirare e apoio técnico do Movimento pela Base.

Diretora do Inspirare. Jornalista formada pela UFBA, com 
especialização em Direitos Humanos pela Universidade de 
Columbia e em Gestão Social para o Desenvolvimento pela 
UFBA. Em 2011, participou do programa Advanced Leadership 
Initiative da Universidade de Harvard. Trabalhou como repórter 
para o jornal Correio da Bahia e para as revistas Veja Bahia 
e Vogue. Integrou as equipes da Fundação Odebrecht e do 
Liceu de Artes e Ofícios da Bahia. Fundou e dirigiu a CIPÓ – 
Comunicação Interativa. Coordenou o escritório do UNICEF 
para os Estados de São Paulo e Minas Gerais. É fellow Ashoka 
Empreendedores Sociais.

Competências na Base Nacional 
Comum Curricular

Guia da BNCC sobre as 
competências para professores

Ferramenta do Porvir que ajuda a conectar as 10 

Competências Gerais às habilidades propostas na BNCC

Especialmente pensado para professores, o guia ajuda a entender, 

traduzir e aplicar o trabalho proposto pelas Competências Gerais

Curso sobre a competências da BNCC
Formação gratuita, com duração de duas horas sobre o 

trabalho com as Competências Gerais na prática

AS 10 COMPETÊNCIAS GERAIS

10 competências em 10 vídeos

Infográfico das 10 competências - Porvir

Entenda com esta série como cada uma das 10 Competências 

Gerais da BNCC deve ser inserida e trabalhada nos currículos

Confira um resumo da proposta por trás de 

cada uma das Competências Gerais

Especial Socioemocionais
Ferramenta do Porvir voltada para o desenvolvimento 

das competências socioemocionais

GESTORES

http://www.competenciasnabncc.org.br/
http://porvir.org/entenda-10-competencias-gerais-orientam-base-nacional-comum-curricular/
https://novaescola.org.br/base/97/competencias-gerais
https://www.youtube.com/watch?v=zFw36byGr2Q&list=PLiOKxVOLLQHxsv941zmg3Vo6Swgh2VKFw
https://novaescola.org.br/cursos/competencias-gerais-na-bncc/
http://porvir.org/especiais/socioemocionais/#prettyPhoto
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AS 10 COMPETÊNCIAS GERAIS

Banco de Práticas Inspiradoras Educação integral nos currículos

Currículo de Tecnologia 
de Computação - CIEB

Ferramenta do Instituto Península que ajuda a conectar 

as 10 Competências Gerais às habilidades propostas na BNCC

Guia do Instituto Ayrton Senna sobre competências 

socioemocionais e educação integral

Guia online organizado em três eixos – cultura digital, 

pensamento computacional e tecnologia digital.

GESTORES

Competências sociemocionais devem 
estar na escola e no cotidiano
Matéria de Gestão Escolar que explica como a equipe 

gestora pode trabalhar com as competências da BNCC

https://plataformaintegrada.mec.gov.br/colecao?id=3
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2059/competencias-socioemocionais-devem-estar-no-cotidiano-e-em-sala-de-aula
http://bit.ly/2PBizZL
http://curriculo.cieb.net.br/
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A BNCC da 
Educação 

Infantil

Saiba mais

A BNCC do
Ensino 

Fundamental

Saiba mais

A BNCC do 
Ensino Médio

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO

Saiba mais

As 10 
Competências 

Gerais

Saiba mais

O que é a BNCC 
e por que ela é 

importante

COMPETÊNCIAS GERAISBNCC

Saiba mais

Olá, professora e professor. 

Confira tudo o que você precisa saber 

sobre a BNCC e o que muda nas práticas 

pedagógicas. Aqui você vai encontrar 

materiais para ajudar a entender:

É professor  
e está em sala 
de aula?

NESTE MOMENTO VOCÊ...

GUIA INFORMATIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
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O QUE É A BNCC PROFESSORES

Linha do tempo da BNCC

Perguntas e respostas sobre a BNCC 

Entenda a Base em 1 minuto - 4 vídeos
Esta série de vídeos resume os principais pontos sobre 

a elaboração do documento e explica o que muda na prática

Infográfico recapitula o processo de 

construção do documento, ano a ano

Respondemos às dúvidas mais frequentes sobre o documento, 

da concepção à implementação

Guia da BNCC para educadores

Folheto sobre a BNCC para os pais 

Mitos e Fatos da BNCC
Pílulas de informações-chave que 

esclarecem informações distorcidas

Guias online sobre as competências gerais e sobre cada componente, 

ajudando a entender, traduzir e aplicar o que está determinado pela BNCC

Respostas às principais dúvidas das famílias em 

relação ao que a BNCC muda no dia a dia dos filhos

https://www.youtube.com/watch?v=W2fdWsVGzog&list=PLfarCWFbZ2Yacn6QhqGM2YGLkxmuUDmDk
http://movimentopelabase.org.br/linha-do-tempo/
http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Material-pais_v04.pdf
http://movimentopelabase.org.br/acontece/mitos-e-fatos-da-bncc/
https://novaescola.org.br/base/
http://movimentopelabase.org.br/duvidas-frequentes/
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Especial Nova Escola BNCC
Seleção de matérias especiais de Nova Escola dedicadas a explicar as mudanças e propostas para cada componente

COMPETÊNCIAS GERAIS

O QUE É A BNCC PROFESSORES

Competências Gerais 
da BNCC

BNCC

Ementa

Curso  
elaborado  
por Anna 
Penido 

Este curso tem o objetivo de apoiar redes de ensino, escolas 
e professores a aprofundar seus conhecimentos sobre as 
competências gerais apresentadas no Capítulo Introdutório 
da Base Nacional Comum Curricular, bem como orientar o 
planejamento de práticas pedagógicas que promovam o seu 
desenvolvimento ao longo da Educação Básica. O curso foi 
realizado pela Nova Escola e Fundação Lemann com coordenação 
pedagógica do Inspirare e apoio técnico do Movimento pela Base.

Diretora do Inspirare. Jornalista formada pela UFBA, com 
especialização em Direitos Humanos pela Universidade de 
Columbia e em Gestão Social para o Desenvolvimento pela 
UFBA. Em 2011, participou do programa Advanced Leadership 
Initiative da Universidade de Harvard. Trabalhou como repórter 
para o jornal Correio da Bahia e para as revistas Veja Bahia 
e Vogue. Integrou as equipes da Fundação Odebrecht e do 
Liceu de Artes e Ofícios da Bahia. Fundou e dirigiu a CIPÓ – 
Comunicação Interativa. Coordenou o escritório do UNICEF 
para os Estados de São Paulo e Minas Gerais. É fellow Ashoka 
Empreendedores Sociais.

Competências na Base Nacional 
Comum Curricular
Ferramenta do Porvir que ajuda a conectar as 10 

Competências Gerais às habilidades propostas na BNCC

Curso sobre a competências da BNCC
Formação gratuita, com duração de duas horas sobre o 

trabalho com as Competências Gerais na prática

10 competências em 10 vídeos

Infográfico das 10 competências - Porvir

Entenda com esta série como cada uma das 10 Competências 

Gerais da BNCC deve ser inserida e trabalhada nos currículos

Confira um resumo da proposta por trás de 

cada uma das Competências Gerais

https://novaescola.org.br/conteudo/10095/base-nacional-as-mudancas-comecam-agora
http://www.competenciasnabncc.org.br/
http://porvir.org/entenda-10-competencias-gerais-orientam-base-nacional-comum-curricular/
https://www.youtube.com/watch?v=zFw36byGr2Q&list=PLiOKxVOLLQHxsv941zmg3Vo6Swgh2VKFw
https://novaescola.org.br/cursos/competencias-gerais-na-bncc/
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COMPETÊNCIAS GERAIS PROFESSORES

Guia da BNCC sobre as 
competências para professores
Especialmente pensado para professores, o guia ajuda a entender, 

traduzir e aplicar o trabalho proposto pelas Competências Gerais

Especial Socioemocionais
Ferramenta do Porvir voltada para o desenvolvimento 

das competências socioemocionais

Banco de Práticas Inspiradoras Educação integral nos currículos

Currículo de Tecnologia 
de Computação - CIEB

Ferramenta do Instituto Península que ajuda a conectar 

as 10 Competências Gerais às habilidades propostas na BNCC

Guia do Instituto Ayrton Senna sobre competências 

socioemocionais e educação integral

Guia online organizado em três eixos – cultura digital, 

pensamento computacional e tecnologia digital.

Competências sociemocionais devem 
estar na escola e no cotidiano
Matéria de Gestão Escolar que explica como a equipe 

gestora pode trabalhar com as competências da BNCC

https://novaescola.org.br/base/97/competencias-gerais
http://porvir.org/especiais/socioemocionais/#prettyPhoto
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/colecao?id=3
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2059/competencias-socioemocionais-devem-estar-no-cotidiano-e-em-sala-de-aula
http://bit.ly/2PBizZL
http://curriculo.cieb.net.br/
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Guia da BNCC sobre Educação Infantil
Guia Online de Nova Escola sobre as principais mudanças para a 

Educação Infantil e o trabalho por Campos de Experiências

O brincar na EI alinhado à BNCC
Artigo do blog sobre como o brincar deve ser pensado dentro das 

práticas da Educação Infantil

A BNCC DA EDUCAÇÃO INFANTIL

BNCC em profundidade Bases curriculares internacionais 
para a Educação InfantilVídeo resumindo a proposta da BNCC para a Educação 

Infantil e as principais mudanças na prática Orientações a partir de casos internacionais sobre a 

implementação de uma Base para a Educação Infantil.

A BNCC DO ENSINO FUNDAMENTAL

LÍNGUA PORTUGUESA

BNCC em 
profundidade

Vídeo resumindo a proposta 

da BNCC para Língua 

Portuguesa e as principais 

mudanças na prática

PROFESSORES

https://www.youtube.com/watch?v=gFU0YTvCH3c&index=3&list=PLiOKxVOLLQHwJrgijo9ObYtBdEG45C4G7
https://issuu.com/fmcsv/docs/cippec_portugues/2?ff=true&e=3034920/56380689
https://novaescola.org.br/base/6/educacao-infantil
https://www.youtube.com/watch?v=xtnSjQXXnt8&index=4&list=PLiOKxVOLLQHwJrgijo9ObYtBdEG45C4G7
https://www.eloseducacional.com/educacao/o-brincar-na-educacao-infantil-alinhado-a-base-nacional-comum-curricular/
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LÍNGUA PORTUGUESA

Guia da BNCC sobre alfabetização
Guia Online de Nova Escola que ajuda a entender, 

traduzir e aplicar o que está determinado pela BNCC

A BNCC DO ENSINO FUNDAMENTAL

MATEMÁTICA

BNCC em 
profundidade

Planos de Aula de 
Matemática alinhados 
à BNCC

Guia da BNCC 
sobre matemática

Vídeo resumindo a 

proposta da BNCC para 

Matemática e as principais 

mudanças na prática

Materiais online e gratuitos 

com ideias de boas práticas 

para aulas

Guia Online de Nova Escola 

que ajuda a entender, 

traduzir e aplicar o que está 

determinado pela BNCC

PROFESSORES

Guia da BNCC sobre Língua Portuguesa
Guia Online de Nova Escola que ajuda a entender, 

traduzir e aplicar o que está determinado pela BNCC

https://novaescola.org.br/base/8/lingua-portuguesa
https://www.youtube.com/watch?v=HrychTmv7vQ&list=PLiOKxVOLLQHwJrgijo9ObYtBdEG45C4G7&index=5
https://novaescola.org.br/base/conteudo/40/o-que-a-bncc-propoe-para-a-alfabetizacao
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/#/Matem%C3%A1tica/matematica
https://novaescola.org.br/base/9/matematica
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CIÊNCIAS DA NATUREZA

BNCC em Profundidade Planos de Aula de Ciências 
alinhados à BNCC

Vídeo resumindo a proposta da BNCC para Ciências da 

Natureza e as principais mudanças na prática Materiais online e gratuitos com ideias de práticas, 

resoluções comentadas e referências de formação.

A BNCC DO ENSINO FUNDAMENTAL

 GEOGRAFIA HISTÓRIA

BNCC em profundidade BNCC em profundidade
Vídeo resumindo a proposta da BNCC para 

Geografia e as principais mudanças na prática

Vídeo resumindo a proposta da BNCC para 

História e as principais mudanças na prática

PROFESSORES

https://www.youtube.com/watch?v=J9g0q1TqLhU&index=6&list=PLiOKxVOLLQHwJrgijo9ObYtBdEG45C4G7
https://www.youtube.com/watch?v=84Pc1Vk-750&list=PLiOKxVOLLQHwJrgijo9ObYtBdEG45C4G7&index=8
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/#/Ci%C3%AAncias/ciencias
https://www.youtube.com/watch?v=1XDvfxFfty4&index=7&list=PLiOKxVOLLQHwJrgijo9ObYtBdEG45C4G7
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A BNCC DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES

LÍNGUA INGLESA

BNCC em Profundidade Planos de Aula de Inglês 
alinhados à BNCC

Vídeo resumindo a proposta da BNCC para Língua 

Inglesa e as principais mudanças na prática Materiais online e gratuitos com ideias de práticas, 

resoluções comentadas e referências de formação.

ARTES EDUCAÇÃO FÍSICA

BNCC em profundidade BNCC em profundidade
Vídeo resumindo a proposta da BNCC para Artes 

e as principais mudanças na prática

Vídeo resumindo a proposta da BNCC para 

Educação Física e as principais mudanças

https://www.youtube.com/watch?v=lNn9tzV1NiY&index=11&list=PLiOKxVOLLQHwJrgijo9ObYtBdEG45C4G7
https://www.youtube.com/watch?v=nGzyq0-90BI&index=9&list=PLiOKxVOLLQHwJrgijo9ObYtBdEG45C4G7
https://www.youtube.com/watch?v=6i74uGWNZ0E&list=PLiOKxVOLLQHwJrgijo9ObYtBdEG45C4G7&index=10
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/#/Inglês
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Como é a Base do Ensino Médio 
divulgada pelo MEC

Matéria de Nova Escola explica os 

pontos-chave do documento

A BNCC DO ENSINO MÉDIO

O que esperar de Português e 
Matemática no Novo Ensino Médio

Matéria de Nova Escola que traz o que a BNCC propõe para 

as duas disciplinas: habilidades, competências, conteúdo e 

relação com outras áreas

Raio-X da BNCC 
do Ensino Médio

Matéria de Nova Escola que explica como o documento 

está organizado, quais as principais discussões sobre o 

texto e quais os desafios pela frente

Base do Ensino Médio: 
o caminho até a sala de aula

Entenda o processo de aprovação do texto que está 

no CNE e o que acontece após a homologação

PROFESSORES

https://novaescola.org.br/conteudo/11621/base-do-ensino-medio-o-caminho-ate-a-sala-de-aula
https://novaescola.org.br/conteudo/11644/raio-x-da-base-do-ensino-medio
https://novaescola.org.br/conteudo/11672/base-o-que-esperar-de-portugues-e-matematica-no-novo-ensino-medio
http://porvir.org/como-e-a-base-do-ensino-medio-divulgada-pelo-mec/
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MOVIMENTOPELABASE.ORG.BR

http://movimentopelabase.org.br
http://movimentopelabase.org.br
https://www.facebook.com/Movimento-pela-Base-Nacional-Comum-1635257313414728/
https://www.youtube.com/channel/UCnS9OHvkxaSKi32wxqwbwwg

