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Carta ao leitor

Destaques

Educação Infantil e Ensino Fundamental
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nov_2019

Ensino Médio

Caro leitor,
O Conselho Nacional de Educação aprovou, no início
de novembro, as novas Diretrizes Curriculares para
a formação inicial dos professores da Educação Básica.
O documento normatiza a regulamentação de cursos
de licenciatura e pedagogia. Além de dar mais clareza
para como os cursos devem ser estruturados, as novas
diretrizes foram alinhadas à Base Nacional Comum
Curricular – passo fundamental para que a BNCC
chegue às práticas de sala de aula com qualidade.
Você também vai conferir nesta edição como a construção
dos currículos do Novo Ensino Médio está avançando:
mais estados já estão com consultas públicas abertas,
alguns inclusive para os itinerários formativos.
Não deixe de conferir.

Boa leitura!
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Destaques
BR

formação

CNE aprova diretrizes alinhadas
à BNCC para formação de
professores
A resolução das Diretrizes Curriculares Nacionais e a
Base Nacional Comum para a formação de professores da
Educação Básica foram aprovadas por unanimidade.
i
SAIBA MAIS

+

CE

currículo

A BNCC está mais próxima das
salas de aula
Em artigo para a Folha de S. Paulo, Undime e Consed
celebram o avanço da implementação; próximo desafio
é a formação de professores.
SAIBA MAIS

+

BR

currículo - formação continuada - PPP

Undime realiza conferência
sobre a BNCC
Debate teve implementação dos currículos, formação
de professores, atualização dos Projetos Pedagógicos,
funcionamento do ProBNCC e foi transmitido ao vivo
pelo Youtube.
SAIBA MAIS

+
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Ensino Médio
Educação
Infantil e Ensino Fundamental
SP

RJ

curriculo - formação continuada

Undime SP traz a implementação do currículo
como oportunidade de formação
A construção do currículo como processo colaborativo, a
proposta de educação integral e novos desafios de ensinoaprendizagem fizeram parte das discussões.
					

formação continuada

AC

Formação
continuada avança
em todos os
municípios acreanos

currículo

CE

Seminário aborda
o novo currículo
e o impacto da BNCC

+
formação continuada PPP

+
formação continuada

GO

25 regionais são
formadas para
replicar o
documento
curricular

+

+
RN

GO

Orientações
para revisão dos
PPPs chegam aos
municípios
Materiais foram repassados
para coordenadores
pedagógicos realizarem o
Dia D da revisão dos PPPs
nas escolas.

+
currículo

RJ

formação continuada

Rio Grande do Norte realiza o
terceiro módulo da formação
O estado está formando equipes dos 167
municípios com encontros presenciais e aulas EAD.

Equipe de
redatores do
documento
curricular prepara
as formações dos
professores

+

Encontros de
sensibilização estão sendo
realizados nos polos
regionais, com objetivo
de sensibilizar para a
implementação.

+

RR

PPP

Gestores escolares participam de formação
para reelaboração dos PPPs
Dia 27 de novembro foi escolhido como “Dia de Revisão do
PP”, quando as escolas revisarão seus documentos à luz do
currículo do estado.

					

+
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Educação
Infantil e Ensino Fundamental
PB

formação continuada

MT

Tecnologia é tema
de formação
continuada
O foco foi incentivar os
professores na construção
do seu próprio repertório,
com novas formas de
organizar os ambientes
escolares e tornar os
estudantes mais ativos.

+

formação continuada

Sertão da Paraíba discute BNCC
e novo currículo

SC

currículo

Educadores de Sertãozinho puderam tirar dúvidas a
respeito da implementação em 2020.

					

Undime SC e
Secretaria Estadual
apresentam versão
impressa do
currículo base

+

+

formação continuada

SE

Professores
usam plataforma
para criar cursos
sobre a BNCC
Formação dos
docentes corresponde
à segunda etapa da
implementação do
Currículo de Sergipe.
+

currículo

SE

Estado faz
consulta pública
sobre documento
complementar ao
currículo

+
formação continuada

TO

currículo

Começa formação
para equipes
gestoras das
escolas

Evento lança edição impressa do
Documento Curricular do Tocantins

TO

O referencial, que já havia sido aprovado pelo Conselho
Estadual de Educação, foi construído em colaboração
com 139 municípios.

+

+
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DF

currículo

Aberta consulta
pública sobre
o novo currículo
Matrículas semestrais e
sistema de créditos fazem
parte da proposta; as
contribuições puderam
ser enviadas até 20 de
novembro.

				

+
formação continuada

BA

Novo Ensino Médio
é tema de formação
para gestores
escolares estaduais
em Salvador

currículo

Primeira versão
do referencial
curricular é
colocada em
consulta pública

+
formação continuada

MG

MS

Coordenadora
RR
de Mato Grosso
do Sul realiza
formação para
gestores de Roraima

RR

currículo

Dia D reúne
contribuições para
o documento
curricular

+
formação continuada

SE

Formação foca
em competências
socioemocionais e
protagonismo

MT

currículo

Seduc
organiza
encontro com
escolas piloto
+

+

+

RO

Evento incentiva a
troca de experiências
e busca alinhamento
entre gestores
e professores para
implementação do
Novo Ensino Médio.

		
			 		
+
			
currículo

21 escolas começarão 2021 com
o Novo Ensino Médio
São 17 escolas do interior e quatro da capital;
alunos poderão iniciar os itinerários formativos
ainda no primeiro ano.

SC

currículo

A partir de 2020,
Santa Catarina terá
120 escolas no Novo
Ensino Médio

+

+
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