Ofício/UNDIME-SC/036/18

Florianópolis, 19 de junho de 2018.

Assunto: Implementação Base Nacional Comum Curricular.
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Curricular (BNCC), foi homologada no dia 20 de dezembro de 2017 e deverá ser
implementada nos próximos dois anos em todas as escolas da rede pública e
privada do Brasil. Para dar conta do desafio de ter um país inteiro alinhado
nessas discussões, é preciso que todos os atores envolvidos no dia a dia da
escola estejam apropriados do seu conteúdo para aplicá-los na prática. É um
documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das
etapas e modalidades da Educação Básica. Conforme definido na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a Base deve nortear os
currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como também
as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação
Infantil, Ensino Fundamental, em todo o Brasil.

Para a implementação da BNCC o Ministério da Educação em regime de
colaboração, solicitou à Undime/SC, CONSED/SED-SC, CEE/SC e Uncme/SC,
indicação de um grupo de redatores para compor a equipe de currículo. O trabalho
deste grupo é organizar, uma proposta curricular para o território catarinense, a
partir da Base Nacional Comum Curricular – BNCC - para a Educação Infantil e
Ensino Fundamental, os conteúdos necessários para desenvolver as habilidades
previstas na BNCC levando em consideração os objetos de conhecimento e as
unidades temáticas, estão promovendo ações para apoiar os municípios na
elaboração e revisão dos currículos, com consultorias especializadas.
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Desta forma, pedimos que não contratem consultorias externas, pois a
Undime/SC em conjunto com a SED, Uncme/SC e CEE, estão trabalhando para
auxiliar os municípios na construção do Currículo base do território catarinense. Nos
próximos dias, vocês receberão a proposta de currículo para o território catarinense
– versão 0, esse documento foi elaborado pelos redatores Undime, Sed e Uncme,
trata-se de um primeiro exercício de produção, por isso estamos chamando de
versão 0, após as contribuições dos municípios, esse documento irá para a
plataforma do MEC para consulta pública.
Solicitamos a participação de todos nesse processo

Respeitosamente,

ROQUE ANTÔNIO MATTEI
Dirigente Municipal de Educação de Joinville
Presidente
Undime/SC
ROQUE
ANTÔNIO
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