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REGISTRO EVENTOS 

 

Evento: Frente de Trabalho Consed/Undime – Formação Continuada para os Novos 

Currículos 

Objetivo: - Discutir e apoiar os estados na formação de professores para os novos 

currículos da Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- Monitorar implementação e publicar memorial do processo de formação dos estados. 

Data: 11 e 12 de Julho de 2019 

Local: Brasília/DF 

Participantes: Luana Costa de Córdova (Articuladora Regime de Colaboração) e Sônia 

Regina Victorino Fachini (Coordenadora de Implementação da BNCC) 

 

Pauta do Encontro:   

- Status da implementação da BNCCEI/IF e importância do fortalecimento das redes neste 
processo; 

- Como assegurar a qualidade da formação continuada; 

- Como assegurar a qualidade da formação EAD; 

- Como fazer uso do percurso formativo; 

- Como assegurar a comunicação e o engajamento dos municípios; 

 

Encaminhamentos: 

- Dinâmica sobre as premissas de qualidade para a formação continuada alinhada aos 
novos currículos:   

De professor para professor: Formações estruturadas e realizadas por profissionais com 
larga experiência na Educação Básica e conhecimento da escola pública brasileir0. 

Alinhamento à BNCC: Estudos aprofundados sobre como fazer com que as competências 
e habilidades do documento virem uma realidade na sala de aula. 
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Metodologias Ativas: Aluno sempre como protagonista na aprendizagem. 

Foco na prática do cursista: Aprendizados traduzidos para o dia a dia do cursista, com 
aprendizado teste reais e devolutivas.  

Homologia de professores: Coerência entre o que é realizado com os cursistas e o que se 
espera que eles realizem na escola. 

Respeito à realidade da escola pública brasileira: Consideração das principais 
características e desafios das instituições de rede pública. 

Uso de boas referências: Oferecimento de materiais de referência de qualidade, como 
exemplos de planos de aula e de pautas formativas. 

 

- 23 Estados aprovaram seus currículos (Santa Catarina, está nessa contagem) e 4 estados 
entregaram a versão final do documentos curricular ao Conselho. 

 

- O que é preciso acontecer até fim do ano (2019)? 

 

1- Definir Governança 

2 – Realizar diagnóstico 

3 – Delimitar e compor as equipes regionais 

4- Definir os temas da formação, as modalidades e os recursos 

5 – Definir o cronograma das formações 

6 – Definir os processos de monitoramento e avaliação 

7 – Executar as formações 

8 – Monitorar e avaliar as formações 

 

- Equipe de Santa Catarina, iniciou com planejamento para o fluxo das formações regionais 
para o novo Currículo. 

- Todos os estados estão na mesma fase, no planejamento para as formações regionais. 

- MEC aprova o Ciclo III do ProBNCC (2020-2022): Apoio à formação continuada dos 
professores em regime de colaboração, acompanhamento dos currículos em sala de aula. 
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