
 

 

 

 

 

REGISTRO EVENTOS 

 

Evento: Frente Base Nacional da Profissão Docente 

Objetivo: Alinhamento sobre a Base Nacional da Profissão Docente e Planejamento 

do trabalho de campo 1 

Data: 09 e 10 de julho de 2019 

Local: Brasília 

Participantes: Ana Dayse (Alagoas), Jemima (Tocantins), Luiz Miguel, (SP) Paulo 

(Mato Grosso) e Sônia (SC) 

Participaram um representante por região do Consed mais um representante por região da 
UNDIME e dois representantes dos Secretários coordenadores do GT (Secretária Leila de 
Roraima e Secretário Jerônimo da Bahia). 

 

 

Pauta do Encontro:  Discutir a respeito do que os professores precisam saber e ser 
capazes de fazer para garantir o aprendizado dos alunos, em consonância com Base 
Nacional Comum Curricular- BNCC, com proposição de um Referencial Profissional 
Docente. 

 

Discussões:  

a) Referenciais profissionais: como estandarte e como nível de qualidade. 
b) Estudo de 3 referenciais: Austrália, Califórnia (EUA) e Chile. 
c) Em dezembro de 2018, o MEC lançou a “Proposta para Base Nacional Comum 

Curricular da Formação de Professores da Educação Básica”.  

O documento traz:  

 Discussão sobre formação e referenciais para professores  

 Visão sistêmica da formação  

 Matriz de competências profissionais docentes  

d) Referências brasileiras: política que incidem sobre o trabalho dos professores, as 
quais se baseiam em referências (implícitas ou explicitas): formação inicial, estágio 
probatório, concurso, avaliação de desempenho, formação continuada, prêmios, 
crescimento na carreira. 

e) Definir o que é um bom exercício na formação docente. 
f) Caracterizar o exercício da profissão docente na educação brasileira, de modo a 

subsidiar a construção da base nacional. 



 

 

g) Planejamento do trabalho de campo: descrição do público alvo, eixos e roteiro de 
coleta. 

 

 

FOCO: Esta Frente de Trabalho traz as demandas e necessidades das redes estaduais e 
municipais em relação a uma atuação docente que promova a qualidade do ensino no país. 

 

Encaminhamentos: 

 

         Até 05/ago: escolha da equipe de coleta e dos indivíduos a serem 

entrevistados/observados - redes 

         05/ago: envio dos roteiros de entrevista e observação consolidados - 

Fundação Carlos Chagas (FCC) 

         08 ou 09/ago: preparo das equipes de coleta - FCC e redes 

         09-18/ago: plantão de dúvidas - FCC 

         10-23/ago: realização do trabalho de campo - FCC 

         Até 23/ago: armazenamento das informações coletadas no Moodle - redes 

         Até 30/ago: postagem das sínteses da coleta no Moodle - redes 

         09 e 10 de setembro: segundo encontro do grupo 

 As atividades foram conduzidas por Daniel Saad da Nodal Consultoria e Gabriela 
Moriconi e Nelson Gimenes da Fundação Carlos Chagas. 
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