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NOTA TÉCNICA Nº 4/2018       Florianópolis, 28 de fevereiro de 2018. 

 

Referência: transferência do Dia D, dedicado 

para estudos da BNCC – Educação Infantil e 

Ensino Fundamental – para 20/03/2018.  

 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Em atendimento à demanda do Ministério da Educação – MEC, o qual solicita que as 

entidades envolvidas com a educação em Santa Catarina: Secretaria de Estado da Educação – SED, 

Conselho Estadual de Educação – CEE, União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa 

Catarina – UNDIME/SC, União Nacional do Conselhos Municipais de Educação – UNCME, 

Federação Catarinense de Municípios – FECAM, e  Sindicato das Escolas Particulares de Santa 

Catarina –SINEPE, bem como em todo o Brasil, realizem no dia 06/03/2018 o dia de mobilização 

para estudo da BNCC, consideramos relevante a transferência deste dia  para o dia 20/03/2018, 

ponderando que:  

 o Dia D é considerado um momento formativo e de engajamento dos profissionais da 

educação para a implementação que se inicia; 

 este é um momento de mobilização da comunidade escolar para conhecimento do 

documento homologado; 

 existe a necessidade de articular melhor as redes municipais, estadual e particulares de 

ensino;  

 as entidades envolvidas necessitam de um tempo maior para os preparativos das 

atividades que serão propostas;  

 há necessidade de reorganização do transporte e da alimentação escolar neste dia de 

mobilização;  

 há necessidade de encaminhamentos adequados de informação aos familiares dos 

estudantes menores. 

No entanto, orientamos que no dia 6 de março seja realizado o planejamento e preparação 

das atividades do Dia D, possibilitando aos envolvidos sanar dúvidas e fomentar a mobilização nas 
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instituições educativas da Educação Básica.   

Para a data de 6 de março ainda, será disponibilizado um vídeo explicativo nas páginas 

oficiais da SED e da UNDIME entre outros meios de comunicação a serem divulgados, direcionado 

aos Secretários Municipais de Educação, Coordenadoria de Educação da Grande Florianópolis, 

Gerências Regionais de Educação e Gestores Escolares, contendo esclarecimentos sobre como 

viabilizar as atividades para o Dia D da BNCC. 

A mobilização poderá ser ampliada com a participação de estudantes e seus familiares. É 

importante ressaltar que para o Dia D ser considerado dia letivo há necessidade de envolvimento 

pedagógico de estudantes. 

Sendo o que ficou acordado entre as instituições, solicitamos os encaminhamentos 

necessários. 

 

 


