SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SED/SC
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO – UNDIME/SC
GRUPO EXECUTIVO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
Florianópolis, 08 de março 2016

INFORME 03/2016
Nos dias 23, 24, 25 de fevereiro de 2016 aconteceu em Brasília o Seminário BNCC
em ação: Formação Atores Nacionais com duas representantes da SED e uma da
UMDIME. Durante o seminário alguns dados sobre a BNCC foram repassados em
relação a mobilização que possibilitou um processo coletivo de debates que envolveu
diversas instituições com mais de 10 milhões de contribuições até o momento, sendo
que 57% vem da escola pública. O Portal permitiu a mais ampla consulta pública que já
se fez na educação.
Para continuidade dos trabalhos em torno da BNCC, a Comissão da Executiva
reunida no dia 8 de março informa:
1.

A data do dia 15 de março é data fim para as contribuições na página:
“www.basenacionalcomum.mec.gov.br”.

2.

Solicitamos que a Gerências Regionais de Educação juntamente com a
Comissão Regional continuem mobilizando as escolas, organizações e
indivíduos.

3.

15 de Abril é a data prevista para a disponibilização da 2ª versão do
documento

preliminar

da

BNCC

no

portal

“www.basenacionalcomum.mec.gov.br”.
4.

O documento em segunda versão terá como estrutura as etapas da
Educação Básica nas quais estarão inseridas as área de conhecimento.

5.

As contribuições em segunda versão serão realizadas após 15 de maio
com nova configuração, feitas por destaques.

6.

O MEC fará modificações na segunda versão da BNCC, de acordo com o
documento/considerações do CONSED (com ênfase no Ensino Médio).

Na página da BNCC está definido um perfil regional e municipal, com a

7.

finalidade de possibilitar a pesquisa qualitativa nas regiões.
Informamos que não haverá uma aba no portal da BNCC para a postagem

8.

das sínteses regionais no portal.
As sínteses de trabalho produzidas pelas comissões regionais devem ser

9.

entregues até a data de 30\03 para “propostacurricular@sed.sc.gov.br” em
arquivo Word aos cuidados de Suzy.
Definimos que no dia 18/03, das 13:00 às 15:00 hs, ocorrerá reunião da

10.

comissão estadual da BNCC em Santa Catarina (auditório da SED)

Certo da colaboração e do empenho de todos, colocamo-nos à disposição para
quaisquer informações adicionais, por meio do telefone (48) 36640090 (Julia Siqueira
da

Rocha,

Suzy

de

Castro

Alves

e

Rosa

Cristina),

e

pelo

e-mail

propostacurricular@sed.sc.gov.br para contatos com a Secretaria de Estado da
Educação e pelos telefones (49)88845445 - Mareni de Fátima Rosa da Silva ou
(48)32120936 - Luana Costa de Córdova, (bnccundimesc@gmail.com) para contatos
com a UNDIME/SC.
Atenciosamente,
Grupo Executivo da Base Nacional Comum Curricular SC

