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Prezado(a) Secretário(a) de Educação, 
 
 

Nos dias 24, 25 e 26 de junho, no Hotel Golden em Florianópolis, foi realizado o 2º. 

Seminário de Formação para o Currículo Base da Educação Infantil e Ensino Fundamental do 

Território Catarinense. 

O 2º. Seminário se propôs a dar continuidade ao processo de formação para Implementação 

da BNCC nos currículos e teve como foco trabalhar o Percurso Formativo, apresentando estratégias 

de pensar a ação docente superando o etapismo escolar e a fragmentação que predomina em grande 

parte da organização curricular. 

Foram dias de muitas reflexões e práticas educativas comandadas pelos grupos de 

consultores e redatores do Currículo Base da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Território 

Catarinense, aprovado pelo CEE em 17 de junho. Compareceram ao seminário professores das 

redes municipal e estadual, gestores, secretários de educação e conselheiros municipais e estaduais, 

selecionados por Edital. Agradecemos todos os secretários de educação que liberaram seus 

professores para essa importante etapa formativa e lembramos que todos os participantes ainda se 

encontram em processo de formação.  

No mês de agosto, nos dias 19, 20 e 21, encerramos o Ciclo de Seminários previstos 

inicialmente, com a certeza de que a continuação desse processo se estenderá dentro do regime de 

colaboração, buscando a formação de todos os professores de nosso estado. O desenho dessa nova 

etapa de formação será apresentado nesse último seminário. 

No dia 11 de junho realizamos uma videoconferência com orientações aos Secretários(as) de 

Educação a respeito do Currículo do Território Catarinense, importante que todos assistam, o vídeo 

está disponível no site da www.undime-sc.org.br, menu vídeos.  

Conforme Parecer CEE/SC N° 117 e Resolução CEE/SC Nº 070, de 17 de junho de 2019, 

anexo, o Comitê Executivo de Mobilização para Implementação da BNCC, tem o prazo de três 

semanas para editar documento contendo a forma final do Currículo Base da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental do Território Catarinense. Desta forma, o Currículo será disponibilizado a partir o 

dia 17 de julho de 2019. 

Agradecemos o compromisso de todos os dirigentes municipais por viabilizar a presença de 

seus professores no Ciclo de Seminários promovido em regime de colaboração. 

 

Certa de sua compreensão, estamos à disposição. 

 

 
PATRÍCIA LUEDERS 

Dirigente Municipal de Educação de Blumenau 
Presidente Undime/SC 

 
Ilustríssimo(a) Senhor(a) 
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 


