BOLETIM INFORMATIVO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC E DO NOVO ENSINO MÉDIO

INFOBNCC
Carta ao leitor

Destaques

Educação Infantil e Ensino Fundamental

#4
dez_2019

Ensino Médio

Caro leitor,
Chegamos ao fim de 2019 com 100% dos referenciais
curriculares aprovados para a Educação Infantil e o Ensino
Fundamental e os estados avançando na formação de professores.
Os novos currículos, alinhados à BNCC, são o ponto de partida
para pensar novas formas de aprender e de ensinar – com
metodologias ativas, com um olhar para a formação integral
dos estudantes e aprendizagens mais significativas. É momento
também de mobilização nas escolas, que se engajam na
reelaboração dos Projetos Político Pedagógicos. Para acompanhar
mais de perto o andamento do processo nos municípios, a Undime
está realizando uma pesquisa, em parceria com o MEC, com
foco nas etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.
O boletim traz mais informações a respeito.
No Novo Ensino Médio, a implementação também caminha.
Seja nas escolas piloto que já desenvolvem projetos
inovadores alinhados à BNCC, seja nos currículos em
processo de reelaboração.
Como reforça o artigo publicado pelo Movimento Pela Base,
que você vai conferir mais adiante, a implementação de uma
política estruturante como a BNCC exige um intenso e
articulado trabalho de implementação. Mas o esforço vale
a pena, quando se almeja resultados de longo prazo para
uma educação com mais qualidade e equidade.
Terminamos o ano com estados e municípios fortalecidos
para dar continuidade ao processo. Ano que vem, esperamos
mais boas notícias!

Boas festas!
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BNCC NA ESCOLA

GUIA PARA GESTORES ESCOLARES
Orientações para formação continuada e revisão
do Projeto Pedagógico à luz dos novos currículos

PPP - formação continuada

Guia para gestores escolares
traz orientações sobre formação
e reelaboração dos PPP’s
Apoio técnico:

Material indica como diretores e coordenadores escolares
podem liderar o processo em suas escolas
SAIBA MAIS

BR

monitoramento

Undime realiza
pesquisa para
acompanhar a
implementação
O objetivo é elaborar um
diagnóstico nacional sobre
a concretização da BNCC
nas etapas da Educação
Infantil e do Ensino
Fundamental nas redes
municipais.
i
SAIBA MAIS

+

BR

artigo

A BNCC
é o caminho
para virar
o jogo
Artigo do Movimento
Pela Base reforça a
importância da Base
como política estruturante
e necessária.

+

SAIBA MAIS

+
CE

regime de colaboração

Último encontro da Undime traz
balanço sobre a implementação
Danilo Dalmon, do MEC, esteve presente e falou sobre
os avanços da BNCC na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental.
SAIBA MAIS

+
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AM

formação continuada

Currículo é foco de
formação em Manaus
O objetivo é formar
professores multiplicadores
do Referencial Curricular
Amazonense; formação
será estendida para o
interior do estado.

RJ

				

formação continuada

BA

BA

formação continuada

regime de colaboração

+
BA

Bahia realiza
formação continuada
unindo estados e
municípios

Formação reforça
trabalho conjunto
entre estados e
municípios

BNCC amplia
desafios de Dirigentes
Municipais de
Educação

O 4º Encontro de Formação
Continuada em Regime
de Colaboração reuniu
secretários da educação
e membros das equipes
técnico-pedagógicas de
54 municípios

O 3º encontro de Formação
Continuada em Regime de
Colaboração contou com
87 municípios

“Ocupamos um espaço
importante e para nós é
motivo de muito orgulho”, diz
presidente da Undime Bahia

+

+

+
PPP

CE

GO

Goiás realiza
Dia D do
Projeto Político
Pedagógico
A ideia foi mobilizar
profissionais da
educação, estudantes e a
comunidade para discutir
as principais mudanças
no documento diante da
proposta do Documento
Curricular.

currículo

Ceará discute o novo currículo
e os desafios da educação
+

O tema do encontro foi “Novas competências,
novo currículo e os grandes desafios do
financiamento da Educação”

GO

+

formação continuada

Formação sobre
novo currículo
reúne 250
professores
Evento marca o
início da formação de
professores, diretores
e coordenadores
pedagógicos;
capacitação seguirá
até abril de 2020.

			
		
+

formação continuada

SE

Metodologias ativas
e avaliações são tema
do segundo módulo
da formação
O encontro visa capacitar
formadores e redatores
que replicarão os
conhecimentos nas redes
estadual e municipais

+

formação continuada

GO

Seminário discute
perspectivas do
ProBNCC
Os desafios e
perspectivas do
Programa de Apoio
à Implementação da
BNCC fizeram parte
dos debates.

			
+
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Infantil e Ensino Fundamental
currículo

RN

RN

Seminário em
Mossoró debate
o documento
curricular
Jornada de 2020 coloca
em destaque o currículo
potiguar como apoio
para uma educação com
construção de identidade e
coletividade.

+
formação continuada

PB

Paraíba realiza
palestras sobre
a BNCC
As possibilidades da
implementação e as
contribuições da Base
para a educação no campo
pautaram os encontros

formação continuada - currículo

Rio Grande do Norte celebra
o último ciclo de formação
sobre o currículo
1.200 profissionais da educação, da rede estadual
e municipal estão participando do ciclo de
formação presencial e EAD

					

+

SC

+

currículo formação continuada

PR

Encontros estaduais
promovem formação
sobre o currículo
Foram realizados quatro
eventos entre setembro e
outubro; cerca de 1.400
técnicos das secretarias
municipais de educação
participaram
currículo

Santa Catarina inicia
distribuição da versão impressa
do Currículo Base
Dos 19.950 exemplares impressos do currículo
alinhado à BNCC, 5,9 mil serão distribuídos para
escolas estaduais e 14 mil para escolas municipais

+
RR

PPP

Escolas da rede estadual se mobilizam
para revisar PPP’s do Ensino Fundamental
Pais, alunos, professores, gestores escolares, coordenadores
e orientadores pedagógicos participaram da reelaboração
dos documentos à luz do documento curricular do estado

+
formação continuada

TO

Tocantins planeja
formação para
professores da
rede municipal

currículo

SP

Segundo módulo
da formação aborda
Currículo Paulista
Participaram por
videoconferência
supervisores, professorescoordenadores, técnicos
das secretarias municipais
e coordenadores
pedagógicos

O objetivo principal
é contribuir com o
fortalecimento do
trabalho dos formadores
e multiplicadores

+

+

+
formação continuada

SE

400 professores
participam de
formação no
Alto de Sergipe
O primeiro módulo da
formação teve como objetivo
apresentar as competências
gerais e preparar os
professores para elaboração
de aulas alinhadas ao
currículo sergipano

+
currículo formação continuada

GO

Primeiro ciclo
da formação
é dedicado
ao currículo
goiano
Participaram equipes
técnicas das secretarias
estadual e municipais
e coordenadores
pedagógicos.

+
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currículo

Encontro debate
impressões da
primeira consulta
pública
Professores, servidores e
interessados se reuniram
para debater as devolutivas
da primeira consulta pública
do Currículo em Movimento
das escolas-piloto do
Novo Ensino Médio

				

+

formação continuada

BA

Educação Integral
é pauta de encontro
sobre Novo Ensino
Médio

formação continuada

TO

Tocantins promove formação com foco
em expansão da educação profissional
A formação visa atualizar os técnicos das Diretorias
Regionais da Educação que atuam em unidades de ensino
profissional técnico

A meta é aumentar o
número de escolas em
tempo integral de 92
para 300 nos próximos
três anos

+
SE

currículo

+
RN

formação continuada

Novo Ensino Médio
é tema de encontro
no Rio Grande
do Norte

Alunos apresentam projetos
inovadores alinhados à BNCC
As iniciativas vieram de 21 escolas-piloto
do Novo Ensino Médio e tiveram foco
no empreendedorismo social

+

O evento reuniu
assessores pedagógicos,
coordenadores, e diretores
regionais de diferentes
municípios

+

LABIRIN.TO

GO
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