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

Caro leitor,
O momento pede calma, paciência e coragem. Enfrentamos  
uma crise sem precedentes e ainda não temos respostas à maioria 
das perguntas. A prioridade agora é se manter seguro e zelar  
pelos seus e por todos, evitando a proliferação do coronavírus.

Nestas condições, o isolamento social é imperativo. E, com ele,  
a interrupção das jornadas escolares. A Undime está realizando 
um levantamento para acompanhar quais municípios já 
suspenderam as aulas. E o Consed criou uma plataforma para 
acompanhar as ações das redes estaduais. Ambas as medidas  
são destaques desta edição. 

Estamos acompanhando a mobilização das escolas, secretarias, 
gestores e professores buscando alternativas para esse momento.  

Para dar continuidade à implementação da BNCC, é preciso 
garantir que as escolas se adaptem a este novo cenário.  
Por isso, as próximas edições deste boletim serão focadas  
no acompanhamento das redes, inclusive de olho nas ações 
direcionadas à implementação da BNCC.

Esperamos, em breve, trazer mais boas notícias.

Boa leitura e força para todos nós!

#7
mar_2020
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combate ao coronavírus

Undime monitora situação  
dos Fóruns Extraordinários  
em cada estado 
Algumas seccionais optaram por adiar ou cancelar  
o evento em função da pandemia do coronavírus  

 

combate ao coronavírus

Consed cria plataforma para 
monitorar ações das redes 
estaduais durante o combate  
ao novo coronavírus 
Página reúne informações sobre suspensão de aulas, atividades 
a distância e outros assuntos relacionados à pandemia  

 

BR

combate ao coronavírus

Undime faz levantamento dos 
municípios que suspenderam as 
aulas como medida preventiva 
em combate ao coronavírus 
O objetivo é monitorar a situação dos municípios que 
suspenderam as aulas como medida preventiva à pandemia 
do Coronavírus (Covid-19)  

 
SAIBA MAIS +
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PPP 

Sergipe cria curso online  
para reelaboração do PPP
O curso tem 40 horas e é dedicado a gestores 
escolares; plataforma pode ser acessada  
até 31 de março  

     

formação continuada 

Tocantins foca no 
desenvolvimento do projeto  
de vida
A ideia foi apoiar o trabalho que já está em  
curso em 29 escolas do programa Escola Jovem  
em Ação e também em 54 unidades do Novo  
Ensino Médio e 24 de Ensino Fundamental.

      

+

currículo

Equipe do ProBNCC de Goiás produz vídeo sobre 
documento de apoio ao documento curricular 
Material pretende auxiliar professores na compreensão dos critérios  
de ordenamento dos objetos de conhecimento/conteúdos e habilidades 
propostas pelo currículo 

           +

GO

+

PR

PB

currículo

Paraná lança 
referencial 
curricular
28 técnicos pedagógicos, 
indicados pela Secretaria de 
Estado da Educação e pela 
Undime, participaram da 
construção do documento

    

currículo 

Paraíba promove 
palestras sobre  
a BNCC
Os eventos acontecem  
em diversos municípios 
como forma de apoiar  
a implementação  

     

+

formação continuada 

Goiás realiza 
segundo módulo   
da formação nas  
40 regionais 
O foco foi o planejamento 
da prática pedagógica e os 
elementos constitutivos do 
plano de aula do professor 

     

currículo 

Educação Infantil: 
oportunidade 
para professores e 
coordenadores das 
redes municipais 
Secretaria Estadual de 
Educação e Undime SP, 
junto à Associação Nova 
Escola, produzirão cadernos 
com atividades alinhadas  
ao currículo e à BNCC  

     

+

+

GO

SP

+

RR

SE

TO

+

formação continuada 

Roraima realiza 
encontros formativos 
em Pacaraima e 
Amajari 
370 professores participaram; 
formação com foco na 
implementação já aconteceu 
em seis municípios 
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PPP

Comunidade participa de 
reformulação dos projetos 
político pedagógicos das 
escolas estaduais do Amapá
Unidades escolares dos 16 municípios abriram as 
portas para receber a comunidade e professores 
para conhecer o PPP e apresentar sugestões

            +

currículo

Coordenadores 
Pedagógicos 
participam de 
encontro sobre a 
implementação 

Evento aconteceu em  
3 de março; fortalecer 
o trabalho pedagógico 
alinhando ações da rede 
estadual foi o grande mote

     +

PPP – formação  
continuada 

Conselho Estadual  
de Educação 
promove formação 
com assessoria 
técnica
Encontro foi dedicado  
a orientar sobre a análise 
do Projeto Pedagógico  
à luz da BNCC

     

formação continuada 

Formações 
presenciais 
acontecem na Paraíba
Em fevereiro aconteceram 
encontros nas 13 regionais  
de ensino; em março,  
ocorreu uma formação  
sobre o currículo para  
a primeira regional 

    
 

+

+
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formação continuada

Professores do Baixo  
São Francisco participam  
de formação   
A formação aconteceu em colaboração com  
os municípios de Neópolis, Propriá e Santana   

 
+

currículo

Matemática da  
BNCC colocada em 
prática pelo currículo
A proposta pedagógica 
parte da ideia de que 
todos podem aprender 
Matemática como forma  
de compreensão e a 
atuação no mundo

     +

PI

SE

Ensino MédioEducação Infantil e Ensino FundamentalCarta ao leitor Destaque

AP RR

http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/comunidade-participa-de-reformulacao-dos-projetos-politicos-pedagogicos-das-escolas-estaduais-do-amapa
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/comunidade-participa-de-reformulacao-dos-projetos-politicos-pedagogicos-das-escolas-estaduais-do-amapa
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/comunidade-participa-de-reformulacao-dos-projetos-politicos-pedagogicos-das-escolas-estaduais-do-amapa
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/comunidade-participa-de-reformulacao-dos-projetos-politicos-pedagogicos-das-escolas-estaduais-do-amapa
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/comunidade-participa-de-reformulacao-dos-projetos-politicos-pedagogicos-das-escolas-estaduais-do-amapa
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/comunidade-participa-de-reformulacao-dos-projetos-politicos-pedagogicos-das-escolas-estaduais-do-amapa
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/comunidade-participa-de-reformulacao-dos-projetos-politicos-pedagogicos-das-escolas-estaduais-do-amapa
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/comunidade-participa-de-reformulacao-dos-projetos-politicos-pedagogicos-das-escolas-estaduais-do-amapa
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/comunidade-participa-de-reformulacao-dos-projetos-politicos-pedagogicos-das-escolas-estaduais-do-amapa
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/comunidade-participa-de-reformulacao-dos-projetos-politicos-pedagogicos-das-escolas-estaduais-do-amapa
http://consed.org.br/central-de-conteudos/coordenadores-pedagogicos-participam-de-encontro-sobre-a-implementacao-do-dcrr
http://consed.org.br/central-de-conteudos/coordenadores-pedagogicos-participam-de-encontro-sobre-a-implementacao-do-dcrr
http://consed.org.br/central-de-conteudos/coordenadores-pedagogicos-participam-de-encontro-sobre-a-implementacao-do-dcrr
http://consed.org.br/central-de-conteudos/coordenadores-pedagogicos-participam-de-encontro-sobre-a-implementacao-do-dcrr
http://consed.org.br/central-de-conteudos/coordenadores-pedagogicos-participam-de-encontro-sobre-a-implementacao-do-dcrr
http://consed.org.br/central-de-conteudos/coordenadores-pedagogicos-participam-de-encontro-sobre-a-implementacao-do-dcrr
http://consed.org.br/central-de-conteudos/coordenadores-pedagogicos-participam-de-encontro-sobre-a-implementacao-do-dcrr
http://consed.org.br/central-de-conteudos/coordenadores-pedagogicos-participam-de-encontro-sobre-a-implementacao-do-dcrr
http://consed.org.br/central-de-conteudos/coordenadores-pedagogicos-participam-de-encontro-sobre-a-implementacao-do-dcrr
http://consed.org.br/central-de-conteudos/coordenadores-pedagogicos-participam-de-encontro-sobre-a-implementacao-do-dcrr
http://consed.org.br/central-de-conteudos/coordenadores-pedagogicos-participam-de-encontro-sobre-a-implementacao-do-dcrr
http://consed.org.br/central-de-conteudos/coordenadores-pedagogicos-participam-de-encontro-sobre-a-implementacao-do-dcrr
http://consed.org.br/central-de-conteudos/coordenadores-pedagogicos-participam-de-encontro-sobre-a-implementacao-do-dcrr
http://www.consed.org.br/portal/noticia/conselho-de-educacao-do-maranhao-realiza-formacao-com-a-assessoria-tecnica-sobre-bncc
http://www.consed.org.br/portal/noticia/conselho-de-educacao-do-maranhao-realiza-formacao-com-a-assessoria-tecnica-sobre-bncc
http://www.consed.org.br/portal/noticia/conselho-de-educacao-do-maranhao-realiza-formacao-com-a-assessoria-tecnica-sobre-bncc
http://www.consed.org.br/portal/noticia/conselho-de-educacao-do-maranhao-realiza-formacao-com-a-assessoria-tecnica-sobre-bncc
http://www.consed.org.br/portal/noticia/conselho-de-educacao-do-maranhao-realiza-formacao-com-a-assessoria-tecnica-sobre-bncc
http://www.consed.org.br/portal/noticia/conselho-de-educacao-do-maranhao-realiza-formacao-com-a-assessoria-tecnica-sobre-bncc
http://www.consed.org.br/portal/noticia/conselho-de-educacao-do-maranhao-realiza-formacao-com-a-assessoria-tecnica-sobre-bncc
http://www.consed.org.br/portal/noticia/conselho-de-educacao-do-maranhao-realiza-formacao-com-a-assessoria-tecnica-sobre-bncc
http://www.consed.org.br/portal/noticia/conselho-de-educacao-do-maranhao-realiza-formacao-com-a-assessoria-tecnica-sobre-bncc
http://www.consed.org.br/portal/noticia/conselho-de-educacao-do-maranhao-realiza-formacao-com-a-assessoria-tecnica-sobre-bncc
http://www.consed.org.br/portal/noticia/conselho-de-educacao-do-maranhao-realiza-formacao-com-a-assessoria-tecnica-sobre-bncc
http://www.consed.org.br/portal/noticia/conselho-de-educacao-do-maranhao-realiza-formacao-com-a-assessoria-tecnica-sobre-bncc
https://undime.org.br/noticia/24-03-2020-11-55-formacoes-presenciais-acontecem-na-paraiba
https://undime.org.br/noticia/24-03-2020-11-55-formacoes-presenciais-acontecem-na-paraiba
https://undime.org.br/noticia/24-03-2020-11-55-formacoes-presenciais-acontecem-na-paraiba
https://undime.org.br/noticia/24-03-2020-11-55-formacoes-presenciais-acontecem-na-paraiba
https://undime.org.br/noticia/24-03-2020-11-55-formacoes-presenciais-acontecem-na-paraiba
https://undime.org.br/noticia/24-03-2020-11-55-formacoes-presenciais-acontecem-na-paraiba
https://undime.org.br/noticia/24-03-2020-11-55-formacoes-presenciais-acontecem-na-paraiba
https://undime.org.br/noticia/24-03-2020-11-55-formacoes-presenciais-acontecem-na-paraiba
https://undime.org.br/noticia/24-03-2020-11-55-formacoes-presenciais-acontecem-na-paraiba
https://undime.org.br/noticia/24-03-2020-11-55-formacoes-presenciais-acontecem-na-paraiba
https://undime.org.br/noticia/24-03-2020-11-55-formacoes-presenciais-acontecem-na-paraiba
http://www.consed.org.br/portal/noticia/conselho-de-educacao-do-maranhao-realiza-formacao-com-a-assessoria-tecnica-sobre-bncc
https://undime.org.br/noticia/24-03-2020-11-55-formacoes-presenciais-acontecem-na-paraiba
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/educacao-promove-formacao-para-implementacao-do-curriculo-de-sergipe-com-professores-do-baixo-sao-francisco
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/educacao-promove-formacao-para-implementacao-do-curriculo-de-sergipe-com-professores-do-baixo-sao-francisco
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/educacao-promove-formacao-para-implementacao-do-curriculo-de-sergipe-com-professores-do-baixo-sao-francisco
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/educacao-promove-formacao-para-implementacao-do-curriculo-de-sergipe-com-professores-do-baixo-sao-francisco
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/educacao-promove-formacao-para-implementacao-do-curriculo-de-sergipe-com-professores-do-baixo-sao-francisco
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/educacao-promove-formacao-para-implementacao-do-curriculo-de-sergipe-com-professores-do-baixo-sao-francisco
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/educacao-promove-formacao-para-implementacao-do-curriculo-de-sergipe-com-professores-do-baixo-sao-francisco
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/educacao-promove-formacao-para-implementacao-do-curriculo-de-sergipe-com-professores-do-baixo-sao-francisco
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/novo-curriculo-de-matematica-estimula-para-alem-dos-calculos
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/novo-curriculo-de-matematica-estimula-para-alem-dos-calculos
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/novo-curriculo-de-matematica-estimula-para-alem-dos-calculos
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/novo-curriculo-de-matematica-estimula-para-alem-dos-calculos
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/novo-curriculo-de-matematica-estimula-para-alem-dos-calculos
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/novo-curriculo-de-matematica-estimula-para-alem-dos-calculos
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/novo-curriculo-de-matematica-estimula-para-alem-dos-calculos
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/novo-curriculo-de-matematica-estimula-para-alem-dos-calculos
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/novo-curriculo-de-matematica-estimula-para-alem-dos-calculos
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/novo-curriculo-de-matematica-estimula-para-alem-dos-calculos
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/novo-curriculo-de-matematica-estimula-para-alem-dos-calculos
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/novo-curriculo-de-matematica-estimula-para-alem-dos-calculos


Ensino Médio

LA
BI
R
IN
.T
O F F F FFF O O O

página 5 de 5

Ensino Médio

Ensino Médio

PA

DF

AM

formação continuada 

Encontro da Frente de Ensino Médio  
do Consed reúne técnicos de todos os estados
O evento marcou a retomada dos trabalhos da Frente neste ano  
e contou com discussões, palestras e oficinas  

          

PE

formação continuada

Pará realiza 
seminário sobre 
flexibilização 
curricular
Entre os assuntos 
discutidos estão: identidade 
do formador e do professor, 
desafios da implementação 
e formação humana integral 
e das juventudes

     

currículo

Contraturno digital vai 
complementar a educação
Cursos de línguas e conteúdos exclusivos para 
complementar a aprendizagem em sala de aula 
serão disponibilizados a distância

     

formação continuada

Professores 
discutem práticas 
pedagógicas para 
o protagonismo 
juvenil
Iniciativa faz parte  
do programa Escola Ativa, 
presente em 17 municípios 
além da capital

     

+

+

+ +
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