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REGISTRO EVENTOS 

 

Evento: Programa de Formação em Comunicação e Engajamento 

Objetivo: Ampliar o repertório e as ferramentas das Secretarias de Educação para 

fortalecer ações de comunicação que promovam o engajamento da comunidade escolar e o 

apoio da opinião pública a implementação da BNCC e do Novo ensino Médio, por meio da 

construção conjunta de soluções adaptáveis a diferentes realidades e necessidades. 

 
Data:      Encontros Presenciais:  
 
           03 a 06 de junho – São Paulo 
                               
 
 26 a 30 de agosto- Brasília 
Terceiro encontro está sendo estudado 
 
Encontros Online: julho, agosto, outubro e novembro 
 

Local: São Paulo/SP 

Participante: Rose Cléia Farias Vigolo (Dirigente Municipal de Araquari) 

 

Pauta do Encontro:   

1) Analisar o cenário da comunicação entre Secretaria e escolas/municípios; 

2) Compreender o impacto da comunicação na implementação de políticas públicas; 

3) Identificar atributos de uma boa comunicação com escolas/municípios e soluções 
para promovê-la; 

4) Aprofundar a compreensão sobre BNCC, Novo Ensino Médio e a implementação  
dessas políticas; 

5) Mobilizar e formar atores estratégicos das redes para viabilizar a comunicação com 
escolas, municípios e opinião pública; 

6) Construir e implementar plano de comunicação; 

7) Acompanhar/avaliar o impacto da comunicação com escolas/municípios e opinião 
pública; 
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8) Compartilhar continuamente conhecimentos, práticas e experiências entre 
Secretarias. 

Encaminhamentos:  Undime 

1) O que fazer? 

A utilização da Comunicação para promover o engajamento dos municípios na apropriação 
e adequação dos currículos e formação de professores e equipes: 

a) Construção de um cardápio de opções para que as seccionais possam escolher as 
melhores ações 

 Conversa com o Aléssio da possibilidade de apresentação deste GT no 
evento Nacional; 

 Canal Conviva 

 Vídeos (depoimentos regionais de como está ocorrendo esta implantação e 
formações) 

 Parceria com as ASCOM/Seduc; 

 Videoconferências; 

 Materiais no site; ( Coletânea dos materiais sobre a BNCC que já foram 
produzidos ); 

 Entrevistas com professores (redatores e especialistas) sobre o currículo ; 

 Desmistificação do EM- verdades X mitos (ex: as aulas de sociologia irão 
acabar ?); 

 Lives ( contar o que e como já está sendo desenvolvido o currículo); 

FOTOS:  

 


