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

Caro leitor,
Neste período de distanciamento social, a educação encontrou 
novos canais para se firmar. Em Roraima, o rádio se tornou um 
aliado das escolas por meio de um programa diário. Em Sergipe, 
quatro horas de conteúdo didático agora fazem parte da grade  
diária na TV Pública. Minas Gerais colocou de pé um portal que 
reúne planos de estudos tutorados para todas as etapas da 
Educação Básica. E para os professores, as formações, a rotina  
e o contato com pais e alunos também ganharam novos canais:  
lives, webconferências, grupos de Whatsapp.

Cada rede busca os caminhos que fazem mais sentido dentro das 
configurações e especificidades de cada território, não há uma 
fórmula pronta. Independente das escolhas de cada uma, a BNCC 
e os referenciais curriculares servem como os fios condutores que 
garantem o alinhamento de todas essas iniciativas. E, mesmo com 
todas as dificuldades, os esforços conjuntos têm produzido 
soluções inovadoras. 

Esperamos que, no futuro, quando o isolamento terminar, todas 
essas experiências possam inspirar novas formas de aprender  
e de ensinar. Mais criativas, mais inovadoras e com mais sentido. 
Seguimos.

Cuidem-se.

E boa leitura!
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Destaque

http://movimentopelabase.org.br
http://www.consed.org.br
https://undime.org.br/


SAIBA MAIS +

aprendizagem na pandemia

Seed e Rádio Roraima lançam 
programa de rádio educacional 

RR

SE
aprendizagem na pandemia

Projeto Aulaflix disponibiliza 
material de suporte  
pedagógico para estudantes  
da Educação Básica  
O material contempla os objetos de conhecimento  
e as habilidades da BNCC e do Currículo de Sergipe   

 

SAIBA MAIS +

O programa foi 
batizado de Ondas 
do Saber e trará dicas 
de conteúdo com 
objetivos vinculados à 
implementação  
da BNCC   
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aprendizagem na pandemia

Secretaria da Educação da Bahia disponibiliza 
mais de 400 roteiros de estudos on-line
O material vem sendo produzido desde o início da pandemia e é destinado a 
estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio 

           
+

BA

aprendizagem na pandemia 

Atividades não 
presenciais dão 
continuidade à 
implementação 
nos municípios
Municípios encontram 
diferentes caminhos 
para seguir com a 
implementação do  
novo currículo  

     +

formação continuada 

Abertas as inscrições 
para a 2ª edição da 
Formação Básica 
do Programa Inova 
Educação
A formação contempla  
três cursos que passaram  
a compor o Currículo  
do Estado de São Paulo  
em 2020

     

+

SPAC

aprendizagem  
na pandemia 

Goiás elabora 
matrizes de 
referência para 
período de pandemia
O material foi desenvolvido 
com base no referencial 
curricular do estado  

     +

GO

+

RR
formação continuada 

Inscrições abertas para 
curso voltado a professores 
indígenas
O curso tem como objetivo 
oportunizar aos docentes uma 
formação sobre metodologias ativas, 
seguindo a proposta da BNCC

     

formação continuada 

Rondônia inicia formação  
não presencial 
O programa destina-se aos 370 formadores e 
multiplicadores dos 52 municípios que atuam na 
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental 

           

RO

+

currículo

Undime BA lança Programa de Elaboração  
e Reelaboração dos Referencias Curriculares 
Até o momento, cerca de 300 municípios aderiram à iniciativa;  
programa terá foco na formação como condutora da escrita dos textos  

           

BA

+

BA
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aprendizagem na pandemia 

Escola estadual impulsiona criatividade  
e protagonismo dos estudantes 
Centro de Excelência Jonas Amaral utiliza a internet e a inovação, com propostas 
de atividades complementares alinhadas às competências da BNCC 
     

+
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aprendizagem na pandemia 

Plataforma dá suporte a estudantes  
e famílias durante a pandemia 
O objetivo é reaproximar os alunos da rede pública estadual de Ensino Médio  
e Fundamental à rotina de estudos com tutoriais alinhados à BNCC  

          
+

MG

currículo

Secretaria e 
Instituições de 
Ensino Superior se 
unem para construir 
trilhas formativas
As propostas serão 
elaboradas em regime de 
colaboração e articuladas 
com os quatro eixos 
estruturantes dos 
itinerários da BNCC

   

BASEaprendizagem na pandemia

Programa Estude em Casa 
registra mais de 4 horas  
por dia de conteúdo didático 
na TV Pública
O programa também está sendo transmitido via 
internet para atender aos municípios que não têm  
o sinal da TV , com alinhamento à BNCC 

     
+ +
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