


Pela primeira vez, o 
Brasil terá uma base 
que define o 
conjunto de 
aprendizagens 
essenciais a que 
todos os estudantes 
têm direito na 
Educação Básica



Uma educação para o século XXI



A construção da Base

2014
Setembro
de 2015

Maio
de 2016

Abril
de 2017

Início da
elaboração

Versão 1: 
12 milhões de 
contribuições 
são recebidas

Versão 2: 
Consed e Undime 

reúnem 9 mil 
professores, 
gestores e 

especialistas

Versão 3: 
o MEC entrega 
a Base ao CNE



A Base é um compromisso do 
Estado brasileiro para favorecer as 
aprendizagens de todos os alunos



A Base promove a unidade nacional

igualdade equidade



A Base promove direitos iguais 
de aprendizagem

conhecimentos aprendizagem desenvolvimento



A Base não é currículo

A Base é 
o rumo. 
É aonde 

queremos 
chegar

Os currículos 
são os caminhos



A Base fortalece 
a colaboração 
entre União, 
estados 
e municípios



A Base é um instrumento de melhoria das 
aprendizagens que respeita as 
especificidades regionais

diversidade contextualização



A Base será obrigatória 
após sua homologação

diálogo comunicação adaptação

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017 



A Base vale para escolas 
públicas e particulares

formação de 
professores

matrizes de 
avaliação

materiais 
didáticos

regime de 
colaboração

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017 



A Base define 10 competências gerais que todo 
aluno deve desenvolver na educação básica



Valorizar e utilizar os conhecimentos 
historicamente construídos sobre o mundo 
físico, social e cultural para entender e 
explicar a realidade...colaborando para a 
construção de uma sociedade solidária. 

1



Exercitar a curiosidade intelectual e 
recorrer à abordagem própria das 
ciências...para investigar causas, elaborar e 
testar hipóteses, formular e resolver 
problemas e inventar soluções... 

2



Desenvolver o senso estético para 
reconhecer, valorizar e fruir as diversas 
manifestações artísticas e culturais...

3



Utilizar conhecimentos das linguagens 
verbal...matemática, científica, tecnológica 
e digital para expressar-se e partilhar 
informações, experiências, ideias e 
sentimentos... 
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Utilizar tecnologias digitais de comunicação 
e informação de forma crítica...ao se 
comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos e 
resolver problemas. 
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Valorizar a diversidade de saberes e 
vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe 
possibilitem entender as relações próprias 
do mundo do trabalho e fazer escolhas 
alinhadas ao seu projeto de vida...
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Argumentar com base em fatos, dados e 
informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias...com 
posicionamento ético em relação ao 
cuidado de si mesmo, dos outros e do 
planeta. 
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Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua 
saúde física e emocional, reconhecendo 
suas emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar com elas 
e com a pressão do grupo. 
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Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de 
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro, com 
acolhimento e valorização da diversidade de 
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades, sem 
preconceitos...
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Agir pessoal e coletivamente com 
autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando 
decisões, com base nos conhecimentos 
construídos na escola, segundo princípios 
éticos democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 
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Educação básica
Competências gerais da Base Nacional Comum Curricular







Política Nacional de Formação 
de Professores

Maria Helena Guimarães de Castro
Outubro 2017



PREMISSAS

A QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS DEPENDE DA QUALIDADE DO 
TRABALHO DO PROFESSOR

Evidências mostram que, entre os fatores que podem ser controlados pela 
política educacional, o professor é o que tem maior peso na determinação 

do desempenho dos alunos



CENÁRIO

TOTAL Fundamental Médio
Superior

Total
C/licenciatur

a
S/licenciatura

Brasil 2.196.397 6.043 488.064 1.702.290 1.606.889 95.401 

Educação Básica – Brasil Total

Matrículas Estabelecimentos Docentes 

48.817.479 
186.081 

2.196.397 

Censo 2016 - Formação dos professores na Educação Básica



DIAGNÓSTICO

Nota: (1) Sede e campi 
Fontes: Censo do Ensino Superior 2015 – Inep e Mapa dos Polos UAB – Capes 
(atualizado em 12/04/2017)
* Não inclui instituições isoladas de Ensino Superior

Universidades Federais   

Rede Federal EPCT

Universidades estaduais e municipais  

Universidades privadas      (estão sobrepostas )

Polos UAB 

Conjunto formado pelas redes, sedes e campi das
Universidades Federais e da Rede Federal EPCT¹,
pelos polos da UAB e pelas universidades estaduais,
municipais e privadas.



DIAGNÓSTICO
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Evolução da matrícula em cursos de licenciatura por 
modalidade de ensino 

Brasil 2005-2015

Presencial A distância

38,4%

61,6%

1.471.930 alunos frequentam cursos de licenciatura no Brasil, o que representa 18,4% do total de 
alunos na educação superior de graduação

Fonte: Inep/Censo da Educação Superior



DIAGNÓSTICO

1
Licenciatura na mesma disciplina que leciona, ou bacharelado na mesma disciplina com curso de
complementação pedagógica concluído.

2 Bacharelado na disciplina correspondente, mas sem licenciatura ou complementação pedagógica.

3
Licenciatura em área diferente daquela que leciona, ou bacharelado nas disciplinas da base

curricular comum e complementação pedagógica concluída em área diferente daquela que leciona.

4 Outra formação superior não considerada nas categorias anteriores.

5 Não possui curso superior completo.

Indicador de Adequação da Formação Docente (INEP): qualificação de cada docente responsável
por cada docência foi classificada de acordo com as normas legais em cinco categorias



DIAGNÓSTICO

Fonte: INEP/ MEC/ Censo da Educação Básica 2016.
Nota: 1) Um mesmo docente pode atuar em mais de uma disciplina.

55,4%
(243.9

40)

44,6%
(196.5

66)

Docentes com licenciatura em
Pedagogia ou bacharelado em
Pedagogia com complementação
pedagógica

60,8% 61,7% 61,2% 61,4% 61,8% 56,4%
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3,9%
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Grupo 5 Grupo 4

% docentes efetivos nos ANOS INICIAIS da rede pública de ensino por disciplina e adequação da 
formação



DIAGNÓSTICO

78,7%
59,2% 55,4% 50,4% 47,6% 47,4% 42,0% 41,9% 39,5% 32,7% 31,0%

18,6% 17,2%
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% professores das séries finais e ensino médio por disciplina e adequação da formação

Fonte: INEP/ MEC/ Censo da Educação Básica 2016..



DIAGNÓSTICO

 Resultados insuficientes dos estudantes, desigualdades aumentaram

 Baixa qualidade da formação de professores

 Currículos extensos que não oferecem atividades práticas

 Poucos cursos com aprofundamento da formação na educação infantil e no 
ciclo da alfabetização

 Estágios curriculares sem planejamento e sem vinculação clara com as escolas 



PRINCÍPIOS

REGIME DE COLABORAÇÃO (União, redes de ensino, instituições formadoras) 

VISÃO SISTÊMICA

ARTICULAÇÃO INSTITUIÇÃO FORMADORA E  ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS PREVISTOS NA BNCC

ARTICULAÇÃO TEORIA E PRÁTICA

INTERDISCIPLINARIDADE, INTERCULTURALIDADE E INOVAÇÃO

FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL

A POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ACOLHE OS PRINCÍPIOS ESTABELECIDOS NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LDB), NO PLANO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE), EM PARTICULAR AS METAS 15 E 16, E NA RESOLUÇÃO 2/2015 E DESTACA

PRINCÍPIOS



DIMENSÕES

PRINCÍPIOS

As dimensões refletem a complexidade e multidimensionalidade do exercício do magistério. Essas
dimensões e as iniciativas delas decorrentes não são lineares ou sequenciais: compõem um
conjunto intencionalmente articulado, comprometido com o alcance de resultados educacionais
sustentáveis e progressivos

Dimensões da Política de Formação 

Formação Inicial

Mobilização Avaliação

Formação 
Continuada 

Regulação
Pesquisa e 
Informação



POLÍTICA DE FORMAÇÃO

Base Nacional de Formação Docente

 Norteará o currículo de formação de professores

 Proposta em elaboração a ser articulada com estados, municípios, 
instituições formadoras e CNE

 Consulta pública início de 2018



LINHAS DE AÇÃO



FORMAÇÃO INICIAL

Programa de Residência Pedagógica

 Indução da melhoria da qualidade na formação inicial

 Modernização do PIBID

 Formação em serviço ao longo da graduação com ingresso após o 2º ano

 Adesão de instituições formadoras             convênios com redes

 Avaliação periódica dos alunos

 80 mil bolsas



FORMAÇÃO INICIAL

Universidade Aberta do Brasil

 Não havia oferta de novas vagas desde 2014

 Retomada da oferta 2017/2018: 250 mil vagas

 Novas vagas: reserva de 75% das vagas para formação de professores 
para 1ª e 2ª licenciaturas

 Aprofundamento em conteúdos: TICs, matemática e português para 
ingressantes nos cursos UAB



FORMAÇÃO INICIAL

PROUNI

Diagnóstico 
 36% das vagas de licenciatura são ociosas

 56 mil vagas de licenciatura
 36 mil ocupadas
 20 mil ociosas

Indução da formação docente
 Ampliar o benefício para professores graduados, em serviço, 2ª 

licenciatura e formação inicial para público em geral

Flexibilização da legislação atual para preenchimento das vagas ociosas



FORMAÇÃO CONTINUADA

• BNCC

• ALFABETIZAÇÃO

• EDUCAÇÃO INFANTIL

• NOVO ENSINO MÉDIO

• TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

• EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 
E DIVERSIDADE

• EDUCAÇÃO AMBIENTAL

• FORMAÇÃO DE GESTORES

Criação do Comitê Gestor

* Secretarias do MEC, Capes, Inep e CNE



FORMAÇÃO CONTINUADA

Plataforma de Formação Continuada
OFERTA DE CURSOS E PERCURSOS FORMATIVOS, PERMITINDO 

CERTIFICAÇÕES, FORMAÇÕES AUTÔNOMAS E GESTÃO DO PRÓPRIO 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALConteúdo  próprio dos 

entes federativos
ESTADOS E MUNICÍPIOS PODEM 

UTILIZAR PLATAFORMA PARA 
ORGANIZAR SUAS FORMAÇÕES

EI EF

E-proinfo
ADOÇÃO NOS POLOS DA UAB, NOS 

NÚCLEOS DE TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL DOS ESTADOS E 
MUNICÍPIOS E NAS FORMAÇÕES 

CONTINUADAS COM INTERATIVIDADE E 
TUTORIA

EM

BNCC, PNLD, Currículos, PAR, Gestão



FORMAÇÃO CONTINUADA

MESTRADOS PROFISSIONAIS em rede para professores da 
educação básica: ampliação para todos componentes 

curriculares da BNCC e criação de mestrado em educação 
infantil, alfabetização, currículo e gestão escolar

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO em educação infantil, 
alfabetização, língua portuguesa e matemática para 

professores das redes públicas de ensino

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL para a formação 
continuada de professores das redes públicas de ensino 

em instituições de excelência



FORMAÇÃO CONTINUADA

Incentivar, no ensino médio, a criação de itinerário formativo 
em educação, incluindo esse tempo como possível etapa inicial 
da formação de professores em nível superior, como forma de 
incentivar  os estudantes de ensino médio a seguirem carreira 

docente

Parâmetros / referenciais da atuação de docentes e gestores –
Consulta Pública em site do MEC, ampliando a discussão a 
partir de pesquisas e estudos realizados por instituições 

parceiras



POLÍTICA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO
Outubro de 2017
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POLÍTICA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO 

Política 
Nacional 

de 
Professo

res Protagoni
smo das 

redes

PNLD

Mais 

Alfabetiz
ação

BNCC





161905-Implementando o m ... 016 v2 50

 34% apresentam resultados insuficientes em escrita, 55 % em leitura e em matemática.

DIAGNÓSTICO l ANA 2016  

54,46

54,73

33,85

45,54

45,27

66,15

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Matemática

Leitura

Escrita

Distribuição por interpretação dos níveis de 
proficiência 

Insuficiente Suficiente
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DIAGNÓSTICO l ANA 2016  

 34% apresentam resultados insuficientes em escrita, 55 % em leitura e em matemática.

LEITURA

ESCRITA

MATEMÁTICA
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DIAGNÓSTICO l PNAIC

 Formação dissociada da prática 

 Modelo de material para o professor e aluno centralizado

 Falta de monitoramento 

 Gestão do programa realizado pelas Universidades, sem a 
participação de secretarias

Pacto criado em 2012 com convênio com todos os estados sem 
melhora nos resultados



PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO



161905-Implementando o m ... 016 v2 54

Formação

Material

Gestão

PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 

Apoio técnico e financeiro (PDDE): 
• Assistente de 

alfabetização
• Material de apoio 

didático-pedagógico
• Assistência técnica 

(secretarias e escolas)

Material de alfabetização 
selecionado pelos estados no 
âmbito do PNAIC aperfeiçoado

Continuada: 
• formação PNAIC 

aperfeiçoado 
• mestrado profissional 

em alfabetização e 
didática aplicada

Inicial: residência pedagógica
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MAIS ALFABETIZAÇÃO EM NÚMEROS

TURMAS

200.00

0 ALUNOS

4,6 

milhões

R$ 523

milhões

Turmas de 1º e 2º do Ensino Fundamental

PROFESSORES

150.00

0

Gestão
Formaçã

o
Material
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MAIS ALFABETIZAÇÃO – ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 

 Todo o professor alfabetizador regente contará com o apoio de um 
assistente de alfabetização para o desenvolvimento de atividades de 
pedagógicas, considerando os dados das avaliações e plano de trabalho 
definido pelo professor, escola e orientados pela secretaria (ação específica 
do PDDE)

TURMAS

200.00

0 ALUNOS

4,6 

milhões

Todas as turmas de 1º e 2º do Ensino Fundamental

(5h/semana 
por turma)

GESTÃO
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Exemplo de estratégias que a escola, alinhada com a rede, poderá 
desenvolver com o Assistente de Alfabetização:

MAIS ALFABETIZAÇÃO – ASSISTENTE DE ALBETIZAÇÃO 

 Apoio ao regente de turma

 Reagrupamentos

 Atendimentos em pequenos grupos

GESTÃO

Os exemplos são apenas ilustrativos. Caberá a Unidade Escolar, mediante orientação da Secretaria 
e conforme o seu Projeto Político Pedagógico organizar as formas de atendimento do Assistente de 
Alfabetização em cada uma das turmas. 
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MAIS ALFABETIZAÇÃO – MONITORAMENTO

Avaliação:
• diagnóstica
• formativa
• somativa

Sistema de gestão dos dados:
• inserção dos dados das avaliações
• devolutiva dos resultados das avaliações 

para a escola e rede (dado gerencial e 
detalhado) 

• registro dos planos de trabalhos das escolas

Devolutiva pedagógica: uso dos resultados das 
avaliações nas formações para equipes técnicas 
rede

Avaliações

Acompanhamento pedagógico

Monitoramento com devolutivas

Sistema de gestão dos dados

Metas

GESTÃO
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MAIS ALFABETIZAÇÃO – MONITORAMENTO

Metas de alfabetização: estabelecimento de  
metas de processos e aprendizagens para as 
turmas de alfabetização

Acompanhamento pedagógico: protocolos e 
rotinas de acompanhamento pedagógico para 
as escolas (secretaria com as escolas) e turmas 
de alfabetização (gestão escolar com 
professores e alunos)

Avaliações diagnósticas

Acompanhamento pedagógico

Monitoramento com devolutivas

Sistema de gestão dos dados

Metas

GESTÃO
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MAIS ALFABETIZAÇÃO – MONITORAMENTO

Escolas  
vulnerá

-veis

Mais da metade dos 
alunos no nível 
insuficiente (em 
qualquer umas das três 
áreas)

Assistente de 
alfabetização com 
atuação ampliada 
e assistência 
técnica reforçada

200 
mil  
alunos 

5 mil 
escola
s

 ACOMPANHAMENTO REFORÇADO PARA EQUIDADE

GESTÃO

(10h/semana 
por turma)
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MAIS ALFABETIZAÇÃO – MATERIAL 

Material de alfabetização selecionado pelos estados no âmbito 
do Novo PNAIC

 Redes podem utilizar materiais próprios ou escolher 
materiais pré-qualificados (ex. SP e CE)

 O material disponibilizado será focado na prática para 
professores e alunos 

 Regime de colaboração e protagonismo das redes
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MAIS ALFABETIZAÇÃO – FORMAÇÃO

PRINCÍPIOS:

 Protagonismo para as redes

 Formação centrada na prática

 Formação docente realizada em serviço
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MAIS ALFABETIZAÇÃO – FORMAÇÃO

CONTINUADA

• Professores Regentes:
• mestrado profissional em alfabetização e didática aplicada (priorização

professores 1º e 2º anos)
• formação com foco na alfabetização e gestão da aprendizagem

• Assistentes de Alfabetização: oficinas com foco na alfabetização e gestão da
aprendizagem

• Gestores Escolares (Diretor e Coordenador Pedagógico)

• Equipes Técnicas das Secretarias
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FORMAÇÃO CONTINUADA

• BNCC

• ALFABETIZAÇÃO

• EDUCAÇÃO INFANTIL

• NOVO ENSINO MÉDIO

• TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

• EDUCAÇÃO EM INCLUSÃO E 
DIVERSIDADE

• EDUCAÇÃO AMBIENTAL

• FORMAÇÃO DE GESTORES

Criação do Comitê Gestor

* Secretarias do MEC, Capes, Inep e CNE
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FORMAÇÃO CONTINUADA

Plataforma de Formação Continuada
OFERTA DE CURSOS E PERCURSOS FORMATIVOS, PERMITINDO 

CERTIFICAÇÕES, FORMAÇÕES AUTÔNOMAS E GESTÃO DO PRÓPRIO 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALConteúdo  

próprio dos entes 
federativos

ESTADOS E MUNICÍPIOS PODEM 
UTILIZAR PLATAFORMA PARA 

ORGANIZAR SUAS FORMAÇÕES

EI EF

E-proinfo
ADOÇÃO NOS POLOS DA UAB, NOS 

NÚCLEOS DE TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL DOS ESTADOS E 
MUNICÍPIOS E NAS FORMAÇÕES 

CONTINUADAS COM INTERATIVIDADE E 
TUTORIA

EM

BNCC, PNLD, Currículos, PAR, Gestão



PRINCIPAIS INICIATIVAS – FORMAÇÃO CONTINUADA
CARACTERÍSTICAS DA PLATAFORMA

E
x
e
m

p
lo

 CERTIFICAÇÃ

O

CERTIFICAÇÃ

O

CERTIFICAÇÃ

O

• 1 Módulo

• “n” Unidades Temáticas

• Declaração conclusão 
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FORMAÇÃO INICIAL

Universidade Aberta do Brasil

 Não havia oferta de novas vagas desde 2014

 Retomada da oferta 2017/2018: 250 mil vagas

 Novas vagas: reserva de 75% das vagas para formação de professores 
para 1ª e 2ª licenciaturas

 Aprofundamento em conteúdos: TICs, matemática e português para 
ingressantes nos cursos UAB
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FORMAÇÃO INICIAL

PROUNI

Diagnóstico 
 36% das vagas de licenciatura são ociosas

 56 mil vagas de licenciatura
 36 mil ocupadas
 20 mil ociosas

Indução da formação docente
 Ampliar o benefício para professores graduados, em serviço, 2ª 

licenciatura e formação inicial para público em geral

Flexibilização da legislação atual para preenchimento das vagas ociosas





O ensino Médio demanda algo diferenciado

perfil dos estudantes reforma do EM



IMPLEMENTAÇÃO

Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC)



Premissas 

• Fortalecimento do regime de colaboração entre união, estados e 

municípios;

• Governança: MEC, Consed e Undime;

• Consolidação de esforços de diferentes atores: MEC, Consed, Undime, 

Conselhos - Nacional, Estaduais e Municipais de Educação - e Sociedade Civil;

• Duração: cronograma construído em conjunto (MEC, Consed e Undime) 

• Programas e iniciativas por adesão



Ações prioritárias

1. Apoio para a Elaboração e Revisão dos Currículos:

• Repasse financeiro para apoiar a construção ou revisão dos currículos por estados e
municípios em regime de colaboração – 100 milhões;

E também:

• Plataforma de Construção de Currículos;

• Consultoria especializada para planejamento e implementação do processo de construção ou
revisão curricular em regime de colaboração - estados e municípios;

• Apoio à constituição e fortalecimento das equipes de currículos dos Estados.

2. Alinhamento das ações do MEC à BNCC: PNLD, Mais Alfabetização, Guia de
Tecnologia, Educação Conectada, Política Nacional de Formação, Plataforma
Integrada, Avaliações etc

3. Novas iniciativas nas diferentes frentes de implementação surgem 
alinhadas à BNCC.

para a implementação da BNCC – 1ª Etapa (2018):



Frentes de atuação para a implementação da BNCC 

GOVERNANÇA E 

REGIME DE 

COLABORAÇÃO 

(RE)ELABORAÇÃO 

DOS CURRÍCULOS

AVALIAÇÕES E 

MONITORAMENTO 

MATERIAIS 

DIDÁTICOS 

FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES



Governança e Regime 
de Colaboração 

(Re)elaboração 
dos currículos

Avaliações e 
monitoramento 

Materiais didáticos 
Formação de 
professores

CONTEXTO INICIATIVAS DO MEC

• Todos os estados aderiram à 

iniciativa do MEC via PAR de apoio 

à construção ou revisão dos 

currículos em regime de 

colaboração com os municípios;

• Alinhamento do Guia de 

Implementação;

• BA, MS, MT, RR, SE, SP já 

publicaram portaria ou 

resolução sobre planejamento da 

implementação, com a governança 

instituída, composta por membros 

do Consed e da Undime. 

• Mobilização e colaboração entre estados e municípios

para construção ou revisão dos currículos: apoio 

técnico e financeiro

 Condições: 

• Implementação em regime de colaboração (plano de 

trabalho e termo de referência conjunto / Secretaria

Estadual e Undime) 

• Alinhamento do currículo à BNCC em 2018

• Fortalecimento das equipes de gestão e currículo das 

secretarias

• Reprodução e envio da versão física da BNCC a todas

as escolas



Recurso financeiro para a mobilização e construção ou revisão de currículo 
(R$ 100 milhões)

• Realização de eventos formativos (oficinas, seminários, conferências etc) em todos os estados e 

Distrito Federal, em regime de colaboração estado e municípios, para profissionais das redes 

públicas e escolas privadas;

• Apoio para logística (hospedagem, transporte, alimentação);

• Contratação de mediadores, formadores e palestrantes;

• Contratação de especialistas em currículo para auxiliar na escrita do documento curricular. Ex: 

instituições, universidades, consultores, pesquisadores, entre outros;

• Impressão dos currículos para envio às escolas ;

 Os valores repassados à cada estado são proporcionais à quantidade de escolas estaduais e

municipais que ofertam ensino fundamental e de instituições de educação infantil.

Empenhado dezembro/17

(Re)elaboração 
dos currículos

Avaliações e 
monitoramento 

Materiais didáticos 
Formação de 
professores

Governança e Regime 
de Colaboração 



Fortalecimento da governança e gestão

(Re)elaboração 
dos currículos

Avaliações e 
monitoramento 

Materiais didáticos 
Formação de 
professores

Governança e Regime 
de Colaboração 

• Comitê Nacional de Implementação da BNCC;

• Comissões Estaduais de Construção dos Currículos 

(composição definida por Undime e Consed)

• Alinhamento e coerência nas ações de implementação em diferentes estados; 

• Apoio técnico de gestão, integração e colaboração entre estado e municípios; 

• Parceria com instituições do 3º setor para financiamento de Consultores Regionais e 

Analistas de Gestão e Colaboração, bem como impressão de materiais.



Fortalecimento das equipes redatoras de currículo de cada estado 
(Secretaria Estadual e Undime)

Início: Março 2018

(Re)elaboração 
dos currículos

Avaliações e 
monitoramento 

Materiais didáticos 
Formação de 
professores

Governança e Regime 
de Colaboração 

• Bolsas para coordenadores e redatores de currículo da EI, EF Iniciais, EF Finais; 

• Bolsas para articuladores de regime de colaboração; 

• Premissas: 

• Composição mista (Consed e Undime), 

• Seleção com critérios claros e escolha local,

• MEC, Consed e Undime definem perfis para cada bolsista,

• Formação dos bolsistas, 

• Apoio e acompanhamento por consultores especialistas em currículo;

• Compromisso dos bolsistas em atuarem como formadores do currículo elaborado.



Conselhos

(CNE, FNCEE, Uncme)

Consultores

Regionais

Comitê de Implementação da 

BNCC

(MEC, Consed, Undime)

Equipe Técnica do 
MEC

Articulador de Regime 
de Colaboração

(01 por seccional
Undime)

Coordenadores 
Estaduais de Currículo

(1 Consed e 1 Undime)

Coordenadores 
Curriculares de Etapa de 

Ensino

(3 por estado)

Governança

Redatores do Currículo

(22 por estado)

Analista de Gestão e 
Colaboração

(1 por estado, 
seleção Consed)

Objetivo: orientar coordenadores 
estaduais no planejamento e 
implementação das estratégias de 
construção do currículo

Objetivo: apoiar coordenadores estaduais 
em todas as atividades de implementação 
e viabilizar a colaboração e mobilização 
com municípios

Sociedade Civil

(apoio)

Comissão Estadual

de Construção dos 

Currículos



Bolsistas



• Base não é currículo; em 2018 

todas as redes de educação 

devem se dedicar ao 

alinhamento de seus currículos à 

BNCC;

• Alguns estados e municípios 

iniciaram grupos de trabalho 

locais para estudo da BNCC.

• Material de apoio às discussões pedagógicas das escolas 

de acordo com organização nos estados;

• Apoio específico para o “Dia D” de estudo da BNCC;

• Ferramenta digital para construção dos currículos;

• Formação para os bolsistas de currículo (Consed e 

Undime) 

 e equipes técnicas dos municípios que não irão 

construir ou revisar os currículos em regime de 

colaboração com os estados.

(Re)elaboração 
dos currículos

Avaliações e 
monitoramento 

Materiais didáticos 
Formação de 
professores

Governança e Regime 
de Colaboração 

CONTEXTO INICIATIVAS DO MEC



Material de apoio às discussões pedagógicas das escolas

• Sugestões de pautas e ferramentas para estudo durante a semana 

pedagógica de 2018 ou momentos de estudo e planejamento a serem realizados 

nos meses de fevereiro ou março;

• Materiais introdutórios e formativos sobre a BNCC (apresentações ppt, 

cadernos informativos, vídeos etc) para professores, gestores, técnicos e 

comunidade escolar;

(Re)elaboração 
dos currículos

Avaliações e 
monitoramento 

Materiais didáticos 
Formação de 
professores

Governança e Regime 
de Colaboração 

de acordo com organização nos estados



Disponibilização da BNCC para download em ferramenta digital

Orientações formuladas por especialistas sobre como contextualizar, complementar e

aprofundar as habilidades e objetivos de aprendizagem previstos na BNCC em seus currículos;

Indicações sobre relações entre habilidades e competências destacando a progressão

da aprendizagem, o desenvolvimento integral e oportunidades de trabalho interdisciplinar;

Outras funcionalidades: mecanismo de consultas públicas para os currículos, relatórios

com os resultados das consultas e interface colaborativa e participativa;

 Ferramenta será disponibilizada para construção ou revisão em regime de colaboração e

também para os municípios que desejarem construir ou revisar seus currículos de forma

independente.

Ferramenta digital para construção e revisão dos currículos

Janeiro

Março

Abril

Março

(Re)elaboração 
dos currículos

Avaliações e 
monitoramento 

Materiais didáticos 
Formação de 
professores

Governança e Regime 
de Colaboração 



Ferramenta digital para construção e revisão dos currículos

(Re)elaboração 
dos currículos

Avaliações e 
monitoramento 

Materiais didáticos 
Formação de 
professores

Governança e Regime 
de Colaboração 

Fazer 
download da 
BNCC inteira 
ou apenas do 
que desejar.

Download da BNCC Consulta à BNCC
Navegar pela 
BNCC de 
maneira 
simplificada e 
interativa.

Material de apoio
Acessar 
conteúdos 
para apoio à 
(re)elaboração 
de currículos.

Proposta 
Curricular

Elaborar ou 
reelaborar o 
currículo da 
rede.

Discussão e 
compartilhamento

Compartilhar e 
discutir o 
currículo.



Formação para as Equipes de Currículos dos Estados

• Formação online disponível na ferramenta digital de construção do currículo;

• Formação continuada presencial e à distância para as equipes de currículos dos 

Estados (bolsistas MEC) com primeiro encontro previsto para primeira semana de 

março/2018;

• Apoio à distância para as equipes de currículo (bolsistas): grupos de especialistas 

disponíveis para tirar dúvidas, aprofundar questões específicas, compartilhar dicas e 

sugestões para cada localidade.

Governança e 
Regime de 

Colaboração 

Início: Março 2018

Governança e 
Regime de 

Colaboração 

(Re)elaboração 
dos currículos

Avaliações e 
monitoramento 

Materiais didáticos 
Formação de 
professores

Governança e Regime 
de Colaboração 



Governança e 
Regime de 

Colaboração 

• PNLD alinhado à BNCC

• Edital 2019:

• Ensino Fundamental Anos Iniciais (consumível)
 Primeiro ano (2019) alinhado à 3ª 

versão;
 Segundo ano em diante alinhado à versão 

homologada.

• Educação Infantil (somente livro do professor)

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

Art. 20. O PNLD – Programa Nacional do Livro Didático deve atender o 

instituído pela BNCC, respeitando a diversidade de currículos, construídos 

pelas diversas instituições ou redes de ensino, sem uniformidade de 

concepções pedagógicas.

• Aprimoramento do processo de avaliação e 

seleção das obras do PNLD, ponderando níveis da 

qualidade do alinhamento à BNCC (“estrelas”);

• Organização de metadados para alinhamento dos 

objetos digitais de aprendizagem à BNCC 

(plataforma integrada do MEC e outras plataformas 

digitais);

• Alinhamento do edital do PNLD 2020 (Anos Finais) 

à versão homologada da BNCC.

• Plataforma Integrada com recursos digitais
ex: práticas pedagógicas, sequências didáticas etc

(Re)elaboração 
dos currículos

Avaliações e 
monitoramento 

Materiais didáticos 
Formação de 
professores

Governança e Regime 
de Colaboração 

CONTEXTO INICIATIVAS DO MEC



• Comitê técnico (especialistas, gestores e professores indicados por Consed e Undime e 

selecionados pelo MEC);

• Orientações pedagógicas com sugestões de estratégias e metodologias mais claras, 

página a página, no livro do professor;

• Inclusão de materiais digitais (off-line e online, disponíveis na plataforma integrada 

do MEC);

• Sugestões de planejamento, sequências didáticas e práticas pedagógicas 

alinhadas à BNCC.

Avaliações e 
monitoramento 

Materiais didáticos 
Formação de 
professores

Governança e 
Regime de 

Colaboração 

(Re)elaboração 
dos currículos

Governança e Regime 
de Colaboração 

Aprimoramento do processo de avaliação/seleção das obras PNLD alinhadas à BNCC



• Documento produzido por

técnicos do Consed e da 

Undime sobre Formação

Continuada para a BNCC;

• Lançamento da Política

Nacional de Formação de 

Professores.

• Protagonismo das redes;

• Formação centrada na prática 
e realizada em serviço.

Avaliações e 
monitoramento 

Materiais didáticos 
Formação de 
professores

Governança e 
Regime de 

Colaboração 

(Re)elaboração 
dos currículos

Governança e Regime 
de Colaboração 

CONTEXTO INICIATIVAS DO MEC

PRINCÍPIOS

• Plataforma de Formação do MEC alinhada à BNCC; 

• Desenvolvimento de Formação Continuada específica para

componentes curriculares e uso do livro didático; 

• Formações contratadas pelo MEC seguem princípios claros, de 

acordo com recomendações de técnicos e especialistas do MEC, 

Consed e Undime, apoiados por especialistas das universidades; 

• Início do Programa de Residência Pedagógica em todas as 

áreas da licenciatura com foco na alfabetização; 

• Programa Mais Alfabetização: eixo de formação estruturado para

realização de oficinas com foco na alfabetização até o 2º ano do 

Ensino Fundamental;

• Programa de Formação nos Novos Currículos durante semanas

pedagógicas de 2019, junto com Consed e Undime.



• MEC estuda matrizes de 
avaliação para alinhamento à 
BNCC 

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE 
DEZEMBRO DE 2017

Art. 16. Em relação à Educação Básica, as matrizes 

de referência das avaliações e dos exames, em larga 

escala, devem ser alinhadas à BNCC, no prazo de 1 

(um) ano a partir da sua publicação.

• Alinhamento das matrizes de avaliações à BNCC até 

2019 (ANA, Prova Brasil, Enem, avaliações estaduais etc);

• Aplicação da ANA de 2019 será no 2 ano do E.F e com 

matriz já alinhada à BNCC;

• Apoio e fortalecimento da Gestão das Secretarias para 

Acompanhamento da Implementação da BNCC.

Avaliações e 
monitoramento 

Formação de 
professores

Materiais didáticos 
Governança e 

Regime de 
Colaboração 

(Re)elaboração 
dos currículos

Governança e Regime 
de Colaboração 

CONTEXTO INICIATIVAS DO MEC



Cronograma Sugerido de Atividades



Próximos passos

• Criação do Comitê de Implementação da BNCC (MEC, Consed,
Undime);

• Divulgação das iniciativas e programas conforme cronograma 
estabelecido;

• Elaboração e Entrega dos Planos de Trabalho e Termo de 
Referência (obs: condicionantes para aprovação PAR)



Obrigado!


