
Dia D do Ensino Médio e dos PP s

 O PROBLEMA 
As redes de Educação precisam engajar diferentes públicos (professores, 
gestores escolares, estudantes) em duas importantes iniciativas: a revisão 
dos Projetos Pedagógicos (PPs) à luz dos novos referenciais curriculares 
de Educação Infantil e Ensino Fundamental e a elaboração dos novos 
currículos de Ensino Médio. A comunidade escolar precisa conhecer, se 
apropriar e participar ativamente desses processos, a fim de contribuir 
para assegurar a sua qualidade e efetividade. 

 A SOLUÇÃO 
Dia especial de mobilização para que a comunidade escolar aprofunde 
seu olhar e se envolva ativamente no processo de implementação da bncc 
e do Novo Ensino Médio. A ideia é apoiar as escolas a organizar eventos 
com vocação lúdica e inspiracional com o objetivo de ampliar conheci-
mentos, mobilizar vontades e construir ideias e propostas concretas e 
efetivas para apoiar a elaboração dos Projetos Pedagógicos de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental e/ou do currículo de Ensino Médio.

 O PASSO A PASSO 
1. planeje o trabalho com outras equipes da secretaria
O Dia D ganha mais força quando é realizado em um esforço conjunto da
equipe de comunicação com a equipe pedagógica e do ProBNCC. No caso
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do Dia D do PP, lembre-se também de fazer a articulação com a Undime do 
seu estado para organizar a atividade em colaboração com os municípios. 
Definam a data e o formato do evento. Preferencialmente, o Dia D deve 
acontecer nas escolas para capilarizar o processo de mobilização e alcan-
çar todos os segmentos e integrantes das comunidades escolares que fa-
zem parte da rede. Contudo, também é possível propor que diretorias ou 
coordenadorias regionais centralizem as ações, reunindo diversas institui-
ções de ensino em um único local, o que reduz os desafios de produção.

2. elabore material de apoio
Com a equipe pedagógica, elabore materiais para apoiar as escolas ou re-
gionais a organizar seus eventos, tendo como objetivo:

  ampliar repertório: Materiais com informações fartas  
e acessíveis sobre o tema que será tratado no Dia D. No caso  
da revisão dos PPs, vale informar sobre as mudanças propostas 
pela bncc e pelo novo currículo do estado, bem como orientar 
sobre como promover a reescrita do documento. Tratando- 
-se do Ensino Médio, é importante apresentar dados sobre os
principais pontos da reforma e como o novo currículo está sendo
elaborado. As informações podem ser apresentadas em formato
de slides, vídeos, textos ou infográficos, por exemplo.

  orientar o planejamento do evento: Sugestão de roteiro  
e cardápio com um conjunto de atividades que as escolas 
podem realizar durante o Dia D. Lembrem-se de que a 
programação do evento deve ser capaz de esclarecer 
(palestras, vídeos, jograis, debates com a comunidade), inspirar 
(atividades lúdicas que motivem o engajamento, como jogos, 
dramatizações, gincanas) e a programação do evento deve ser 
capaz de construir propostas colaborativamente (atividades 
mão na massa como oficinas, grupos de trabalho, tempestade 
de ideias, mural ou caixa de sugestões).

  registrar ações e resultados: Formulário para que os 
organizadores do Dia D registrem o que aconteceu durante 
o evento (número de participantes, atividades realizadas,
momentos marcantes, depoimentos e encaminhamentos,
por exemplo). Esses dados ajudarão as redes a avaliar
e divulgar o impacto da ação.

3. divulgue e engaje
Garanta que toda a rede esteja informada sobre o Dia D e motivada a par-
ticipar do evento. Por isso, quanto antes a mobilização começar, melhor.
Além dos canais da secretaria (portal, redes sociais), acione a imprensa
e faça ações de comunicação voltadas aos educadores e aos estudantes
(distribua cartazes para serem colocados nas escolas, envie convocação
em grupos de WhatsApp e Facebook, busque apoio de embaixadores ou
multiplicadores em toda a rede). Use um tom animado e encorajador. Por
exemplo: ʻʻVamos discutir o Novo Ensino Médio e construí-lo juntos!ʼ .̓
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4. acompanhe a realização
No Dia D, mobilize a equipe da secretaria e das regionais para acom-
panhar as ações. Realize a cobertura dos eventos em algumas escolas e
encoraje outras unidades a enviar fotos e relatos para que sejam compar-
tilhados em tempo real nos canais da rede.

 MOBILIZANDO PRA VALER 
Uma boa maneira para engajar as equipes das regionais e das escolas é 
propor a criação de metas de mobilização (com quantidade de partici-
pantes, por exemplo). Permita que os próprios organizadores pensem 
em um número que seja desafiador. Crie um canal para que todos pos-
sam compartilhar as mobilizações (uma hashtag para Facebook e Insta-
gram como #DiaDdoPP ou #DiaDdoEnsinoMedio). Replique os conteúdos 
nos canais da secretaria e acione a imprensa.

 PARA SABER MAIS 
Em agosto de 2018, o Consed promoveu um Dia D para discussão sobre 
a bncc. Veja aqui o material disponível online: http://bit.ly/2mvXCGo. 
Há também uma proposta de elaboração de Dia D para a discussão sobre 
os Projetos Pedagógicos, com materiais disponíveis no site da bncc: 
http://bit.ly/2mta3Tj.
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