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Caro leitor,
É com muito orgulho que apresentamos a 1ª edição do boletim
INFOBNCC, uma iniciativa do Conselho Nacional de Secretários de
Educação (Consed) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação (Undime), com apoio do Movimento pela Base. Nosso objetivo
é compartilhar com todos vocês, mensalmente, as últimas notícias dos
estados e municípios a respeito da implementação da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e do Novo Ensino Médio.
Desde 2018, quando teve início o processo de implementação da
BNCC, secretarias estaduais e municipais, educadores e técnicos
das respectivas redes estão envolvidos em ações relacionadas à
(re)elaboração dos currículos, dos projetos político-pedagógicos (PPP)
das escolas e de formação de professores, no caso das etapas de
Educação Infantil e Ensino Fundamental, e na discussão de um novo
desenho curricular, no caso do Ensino Médio.
O Consed e a Undime participam desde o começo do processo da
construção da BNCC em 2015. Juntos, tiveram papel chave, por exemplo,
na indicação dos redatores da primeira versão e na organização dos
seminários estaduais de consulta pública da segunda versão. Já na fase
de implementação, publicaram o Guia de Implementação da BNCC,
com orientações para as redes, e atuam com protagonismo no apoio
às equipes das secretarias em cada território.
Nossa intenção, com este boletim, é mostrar e reconhecer a intensa
atividade e os esforços de todos que, apesar de espalhados pelo país, se
concentram em um único objetivo: fazer a BNCC e o Novo Ensino Médio
chegarem às salas de aula com qualidade, a fim de garantir a aprendizagem
de todos os alunos da Educação Básica.

Boa leitura!
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Regime de Colaboração

implementação

2019: a BNCC avança
A implementação da BNCC e do Novo Ensino Médio avança
em todo país, com a formação continuada de professores
da Educação Infantil e Ensino Fundamental para os novos
currículos e a elaboração dos currículos do Ensino Médio.
implementação da BNCC e do Novo Ensino Médio
avança em todo país, com a formação continuada de
professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental
para os novos currículos e a elaboraç, com a formação
continuada de professores da Educação Infantil e Ensino
Fundamental para os novos currículos e a elaboraç,
com
a +
SAIBA
MAIS
Educação Infantil e Ensino Fundamental
AL

PPP

Alagoas faz
Dia D do PPP
alinhado ao
novo currículo
Em todo o estado,
regionais, secretarias
municipais e
gestores escolares
se mobilizaram para
a atualização ou a
elaboração dos PPPs.

formação continuada

AC

Professores do Acre
se preparam para
o novo currículo
Mais de 55 multiplicadores
dos 22 municípios do estado
participaram da formação
sobre o Currículo de
Referência Único do Acre.
Os multiplicadores irão
formar professores e gestores escolares da Educação
Infantil em cada município.

+
+

formação continuada PPP

AM

Formação para a
BNCC chega a 200
professores no interior do Amazonas
ES

currículo - PPP

Formação presencial chega
a 28 mil professores no ES
Docentes participaram em setembro do encontro
presencial de formação sobre o referencial
curricular do Espírito Santo. No total, foram
envolvidas 73 redes municipais e a estadual.

+
CE

currículo

					

+
RS

currículo - formação continuada - PPP

Cerca de 200 professores
e gestores escolares participaram de oficinas sobre a
implementação da BNCC e
sobre a revisão dos projetos
pedagógicos das escolas.

Rio Grande do Sul realiza o 3º Dia D
do Referencial Curricular Gaúcho
No dia 29 de agosto, em todo o estado do RS, foi realizado
o 3º Dia D do Referencial Curricular Gaúcho, quando
educadores se reuniram para refletir sobre o mapa
conceitual das áreas de conhecimento e campos de
experiências, bem como sobre a transição entre as etapas.

Ceará lança seu referencial curricular
A Seduc e a Undime/Ceará
reuniram 320 pessoas
em Fortaleza para o
Seminário de Lançamento
do Documento Curricular
Referencial do Ceará.
Evento contou com a
participação do CEE
e da Uncme.

					

+

+

RJ

currículo - formação continuada - PPP

Construção da Proposta Curricular no RJ é tema de seminário
Objetivo foi promover discussões entre as equipes
estaduais e municipais sobre os principais desafios
da formação continuada e disseminar boas práticas.

					

+
RN
RN

formação continuada

Rio Grande do Norte forma
1200 multiplicadores
Em 2019, a Seduc e a Undime/RN devem formar diretamente 1.211
profissionais das redes públicas que terão a missão de socializar o conteúdo
com os professores do seu território.

				

currículo - formação
continuada

SC

Seminário debate a
implementação do
currículo base de SC

						

formação continuada

PR

Professores paranaenses fazem formação sobre BNCC em
Brasília

formação continuada

PB

Cerca de mil professores são formados
para o currículo de SE

PB intensifica agenda
da implementação em
setembro

+

+

+
formação continuada

SE

+

formação continuada

MA

Ações de implementação no MA
acontecem nos 217
municípios

+

formação continuada

RO

RO planeja a
formação continuada
alinhada ao referencial curricular

+

formação continuada

+
MS

Formadores dos municípios do Mato Grosso do Sul participam
de 1º encontro presencial
A coordenação estadual da BNCC estabeleceu um cronograma para realizar
as formações presencias e à distância em ambas as redes (estadual e municipais).

					

+
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Ensino Médio
AP

currículo

Amapá reúne gestores escolares para debater
Novo Ensino Médio
Diretores e coordenadores pedagógicos de escolas da rede estadual discutiram
formas de envolver os estudantes nas novas propostas.

					 					

+
ES

currículo

800 alunos
do Espírito
Santo debatem
Ensino Médio
Encontro realizado
pela Sedu teve como
objetivo ouvir os estudantes
sobre a construção da nova
arquitetura da etapa.
+
GO

currículo

Professores de GO fazem
imersão para escrita do
novo currículo

PI

currículo

Aplicativo sobre a
BNCC tem mais de
10 mil downloads

O objetivo é a construção de um processo de
escrita democrática, com a colaboração de todos os
profissionais de todas as áreas do conhecimento.

Desenvolvido pela Seduc
do PI, o BNCC Consult tira
dúvidas dos professores
sobre a BNCC no Ensino
Médio.

					

+
PE

currículo

Pernambuco apresenta plano
de implementação do Novo
Ensino Médio

+
RR

currículo

Gestores escolares
de Roraima participam de formação
Encontro de 21 escolas
de Ensino Médio, incluindo
4 unidades indígenas,
tem foco na implementação do Programa Novo
Ensino Médio de Roraima.

Professores e alunos são ouvidos e dão
contribuições para o novo modelo, inclusive
sobre os itinerários formativos.

					

+

+
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Regime de Colaboração
currículo

MS

GO

currículo

Regime de Colaboração
renovado em Goiás

Conselhos estadual
e municipais de MS
discutem a BNCC
em regime de
colaboração
Diretores e coordenadores
pedagógicos de escolas da
rede estadual discutiram
formas de envolver os
estudantes nas novas
propostas.

+

Para a implementação do Documento Curricular
de Goiás em todo território, foi renovado o
Regime de Colaboração entre estado e
municípios em agosto, com assinatura de Termo
de Compromisso pela secretaria estadual e
municipais, prefeituras, conselhos de educação,
entre outras entidades.

					 		
+
			 		

LABIRIN.TO

página 4 de 4

F F

F F F F

O O O

