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O que é a BNCC?
É um documento de caráter normativo que define os direitos e objetivos de 
aprendizagem essenciais para todos os estudantes da Educação Básica do território 
brasileiro.
Prevista em lei, deve ser obrigatoriamente observada na elaboração e implementação 
de propostas curriculares dos sistemas e redes escolares públicas e privadas, 
urbanas e rurais.















Implementação da BNCC  
Educação Infantil e Ensino Fundamental em SC

Regime de Colaboração

Comissão Estadual
SED / UNDIME / CEE e UNCME



Coordenação Estadual  
CONSED - SED

Carla Silvanira Bohn 

UNDIME – SC
 Sônia Regina Victorino Fachini



Comissão Estratégica de Mobilização 

Formada por
Secretário de Estado SED
Presidente da UNDIME
Presidente CEE
Presidente da UNCME

Função: Tomar as decisões 
necessárias para o encaminhamento do 
documento final  da BNCC de SC, bem 
como validar e encaminhar o mesmo às 
instâncias necessárias para sua 
regulamentação

Comissão Executiva de 
Mobilização

Formada por
4 representantes da SED
4 representantes da  UNDIME
1 representante do CEE
1 representante da UNCME

Função: Prestar assessoramento técnico, 
mobilizando, operacionalizando e encaminhando 
as ações necessárias conforme plano de trabalho 
aprovado pela comissão estratégica de 
mobilização para implementação da BNCC/SC



Por solicitação do Ministério da Educação - MEC, um grupo de redatores e 
redatoras catarinenses foi selecionado por CONSED/SED-SC, Undime-SC, 
CEE-SC e Uncme. Este grupo recebeu formação pelo MEC e SED/Undime SC 
trabalhando intensamente durante os meses de abril e maio para elaborar uma 
proposta inicial.

Entendendo-se que após o processo de um primeiro exercício de elaboração sobre 
o currículo do território catarinense, fez-se urgente e necessário a ampliação desta 
discussão envolvendo os professores e professoras das unidades escolares para 
que estes possam contribuir, avaliar e qualificar a proposição curricular inicial.

Continuidade dos Trabalhos



Continuidade dos Trabalhos
Neste sentido, foi criado um ambiente virtual  com orientações e a  proposta Versão 0, 
organizadas por componentes curriculares, para que o corpo docente nas escolas 
possa contribuir com o processo.

As contribuições foram analisadas pela equipe de redatores, visando contemplar 
maior participação em âmbito estadual no currículo do território catarinense.



✔ Estudos dos Marcos Legais BNCC

✔ Reuniões / Regime de Colaboração

✔ Elaboração do Plano de Ação e Termo de Referência - PAR

✔ Portaria para constituição da Comissão Estadual para Implementação da BNCC em Santa Catarina 

✔ em regime de colaboração entre os sistemas de ensino

✔ Comissão Executiva de Mobilização para Implementação BNCC

✔ Implementação do DIA D

✔ Formação dos técnicos redatores BNCC Educação Infantil e Ensino Fundamental

✔ Elaboração da Versão Zero do Currículo Base do Território Catarinense

✔ Consulta pública para apreciação da versão Zero

✔ Análise e síntese das contribuições pela Comissão Técnica e redatores;

✔ Elaboração da Versão 1 do Currículo Base do Território Catarinense;

✔ Consulta pública para apreciação da versão 1

✔ Análise e síntese das contribuições pela Comissão Técnica e redatores;

✔ Elaboração da Versão Preliminar do Currículo Base do Território Catarinense;

✔ Entrega da Versão Preliminar do Currículo Base do Território Catarinense ao Conselho Estadual de Educação.

Ações realizadas no ESTADO a partir da DEMANDA NACIONAL



Levantamento do MEC
 sobre a utilização dos recursos PAR na iniciativa 

ProBNCC pelas Secretarias Estaduais de Educação









03 seminários 
estaduais 

(presenciais)

540 cursistas selecionados por 
edital (Professores e Gestores)

03 Web conferências (Mobilização via 
plataforma)

Quase  R$ 3 
milhões para:
Consultorias 
/  Eventos /

Publicações

PLANO  DE  AÇÃO 



Formação Continuada para os Novos Currículos

A partir de 2019, todos os professores terão a oportunidade de serem formados para o 
trabalho com os novos currículos, elaborados em regime de colaboração e norteados 

pela BNCC. 

A coordenação estadual de currículo deverá estabelecer uma estrutura de formação 
continuada em regime de colaboração capaz de garantir a implementação dos novos 

currículos em cada sala de aula.



Que impactos a BNCC terá na 
prática?

Formação 
Docente

PPPs

Materiais
Didáticos

Avaliações 
externas

ENEM

Propostas 
Curriculares BNCC







 BNCC

1º SEMINÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO BASE 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

DO TERRITÓRIO CATARINENSE:

❖ Data de Realização: 1º semestre/2019
❖ Local: Florianópolis/SC
❖ Edital de Seleção: Realizado (De 02/08 a 31/08) 

                   selecionou 540 Professores e Gestores; 



Estrutura da 
Versão 

Preliminar do 
Currículo Base 

do Território 
Catarinense 



Avanço na finalização do Currículo Base da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Território Catarinense

 

A Secretaria de Estado da Educação (SED) em regime de colaboração com a União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME/SC), 

União dos Conselhos Municipais de Educação de Santa Catarina (UNCME/SC) e Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC) 

definem datas dos próximos seminários para a conclusão do Currículo Base da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Território 

Catarinense. Professores e gestores selecionados, conforme edital 2074/2018, têm até às 14h desta sexta-feira, 5, para confirmar participação ou 

oficializar desistência. O contato deve ser feito com a macrorregional (quadro abaixo).

 

Entre os meses de abril e agosto serão realizados três seminários para a conclusão do documento, sendo o primeiro entre os dias 15 e 17 de 

abril, o segundo de 24 a 26 de junho e, terceiro e último nos dias 19, 20 e 21 de agosto. Todos os encontros serão no Hotel Golden, em São José, 

região da Grande Florianópolis. Após esta etapa, o currículo será encaminhado para aprovação do CEE/SC, e na sequência, ao Ministério da 

Educação (MEC). 

Contatos das Macrorregionais:



Planejamento das Formações







Definir Governança









Definir Cronograma e Executar Formação

Realizado o planejamento e definido o cronograma, deve-se dar 
início à execução das formações. Esse processo deve partir do 

estudo e aprofundamento do Currículo Base do Território 
Catarinense e ocorrer à luz dos princípios e metodologias ativas 

preconizadas. 









OBRIGADA!

e-mail: sonia.fachini@joinville.sc.gov.br
  soniavfachini@gmail.com
  carlabohn@sed.sc.gov.br


