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INFORME Nº 02/2015, DE 24/11/2015 

 

De acordo com o que foi definido em reunião ocorrida em 19 de novembro de 

2015, no auditório da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, a Comissão 

Estadual da BNCC/SC orienta quanto ao que segue: 

1) Registro dos eventos: todas as instituições que integram essa comissão 

deverão encaminhar, até a data de 07/12/2015, para o e-mail 

propostacurricular@sed.sc.gov.br, o registro dos eventos relacionados à 

BNCC, tanto aqueles que já foram executados, quanto os previstos para 

execução, conforme a estrutura recomendada no Anexo I, dessa orientação. 

No “assunto” do referido e-mail deverá constar a informação: “aos cuidados 

de Rita Kleber”.  

a. As mesmas informações deverão ser inseridas no portal da BNCC, 

(www.basenacionalcomum.mec.gov.br) aba “Notícias”, assim que a 

opção referente a eventos estiver disponível. 

2) Grupos de Trabalho (GT): As comissões regionais da BNCC deverão 

compor Grupos de Trabalho (GT), por área (Educação Infantil, Ciências 

Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens, Diversidades/Eixos 

Integradores, Matemática) e enviar, até a data de 15/12/2015, para o e-mail 

propostacurricular@sed.sc.gov.br, uma planilha (conforme Anexo II) 

contendo: nome, e-mail e telefone dos participantes. Na mesma planilha 

deverão vir destacados os nomes do Coordenador e Suplente (de cada grupo 

de trabalho), os quais serão vinculados ao coordenador do mesmo grupo/área 

da comissão estadual. No “assunto” do referido e-mail deverá constar a 

informação: “aos cuidados de Ketryn Beseke”. 

3) Dia Nacional de Mobilização da BNCC: o MEC definiu a data de 

02/12/2015 para nova mobilização nacional em torno da discussão da BNCC 

e, para tanto, já está sendo veiculada campanha publicitária nos meios de 

comunicação. Compete a cada instituição integrante desta comissão 
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contribuir para a divulgação, mobilização e organização das atividades 

relacionadas à data. 

4) Sistema informatizado de registro das contribuições à BNCC:  

a. O MEC solicita o máximo de atenção em relação aos dados de e-mail 

informados para cadastramento na plataforma da BNCC, uma vez 

que observaram que alguns e-mails têm sido cadastrados com o 

endereço errado (faltando ponto, ou letra, por exemplo);  

b. Está previsto o fechamento preliminar do sistema de contribuições na 

BNCC em 15/12/2015 e, em seguida, a abertura da aba 

“Administração” que deverá hospedar o processo de sistematização 

das contribuições; 

c. A UNDIME deverá encaminhar para o email 

propostacurricular@sed.sc.gov.br, até 15/12/2015, uma planilha 

contendo nome, e-mail, CPF e telefone de todos os Secretários 

Municipais de Educação, conforme Anexo III. Em “assunto” deverá 

constar a informação “Dados Secretários Municipais”. Cada 

secretário deverá se responsabilizar por receber o relatório das 

contribuições das escolas (estadual, municipal e privada), bem como 

organizá-lo e encaminhar à Comissão Regional da BNCC.  

i. A GERED deverá entrar em contato com os secretários 

municipais de educação, vinculados ou não à UNDIME, de 

forma que todos integrem a Comissão Regional da BNCC. 

d. Cada Comissão Regional da BNCC deverá encaminhar até 

05/12/2015, para o email propostacurricular@sed.sc.gov.br o nome, 

CPF, fone e e-mail do Coordenador da Comissão Regional, conforme 

Anexo IV. Em “assunto” deverá constar a informação 

“Coordenadores Regionais”. O coordenador regional será 

responsável pela organização das ações da BNCC em nível regional, 

inclusive o cadastramento dos secretários municipais de educação no 

sistema. 

e. A organização estadual e regional da BNCC compreende: Comissão 

Estadual BNCC, Grupos de Trabalho/Áreas para sistematização 

estadual, Comissão Regional BNCC, Grupos de Trabalho/Áreas para 

sistematização regional, Secretários Municipais de Educação, 

Escolas, conforme organograma apresentado no Anexo V. 

5) Material de apoio:  

a. Está prevista para 24/11 a inclusão, no Portal da BNCC, de um kit 

contendo material de apoio (orientações, sugestões, tutorial, textos, 

vídeos, etc.) visando à qualificação das discussões sobre a BNCC. 
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b. No site da proposta curricular de SC 

(www.propostacurricular.sed.sc.gov.br) também estão 

disponibilizados os vídeos de apoio e orientação da BNCC/SC. 

6) Cronograma: Seguir o disposto no Anexo VI 

a. Próxima reunião da Comissão Estadual da BNCC/SC:  

Data: 01 de dezembro de 2015 

Horário: das 13:30  às 17:00 hs 

Local: auditório da Univali - Campus Kobrasol - São José 

Endereço: Km 207 Mundo Car Shopping - Kobrasol, São José 

Público-alvo: educadores indicados pelas instituições da 

comissão estadual que irão que compor os grupos de 

trabalhos/áreas de âmbito estadual. 

b. Cada instituição integrante da Comissão Estadual/Regional deverá 

garantir a participação do seu representante nas ações relacionadas à 

BNCC justificando, nestes casos, sua ausência no trabalho. 

c. As comissões regionais deverão, até 10/12/2015, organizar reuniões 

com os grupos de trabalhos regionais. 

7) Encaminhamentos: cada instituição com representação nessa comissão tem 

a responsabilidade de multiplicar as orientações constantes nesse documento, 

de acordo com o seu âmbito de atuação.  

 

Orientações validadas pela Comissão Executiva da BNCC/SC em reunião realizada no 

dia 24/11/2015. 

 Comissão Estadual da BNCC/SC 

 

http://www.propostacurricular.sed.sc.gov.br/
file:///C:/Users/Undime%20Sc/Downloads/CRONOGRAMA%20ATIVIDADES.xlsx

