
Apresentação do documento preliminar da BNCC 

 

No dia 16 de setembro a SBEM esteve representada na apresentação do documento 

preliminar da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com a presença do Ministro de 

Estado da Educação Prof. Renato Janine Ribeiro. A reunião organizada pelo MEC, 

CONSED e UNDIME contou com a presença do secretário de Educação Básica, Manuel 

Palácios; de Luis Claudio Costa secretário-executivo do Ministério da Educação; de 

Eduardo Deschamps presidente do CONSED; de Aléssio Costa Lima presidente da 

UNDIME e Luis Roberto Alves membro da Câmara de Educação Básica. 

A sessão foi aberta por Manuel Palácios que, na sequência, cedeu a palavra a cada um 

dos integrantes da mesa. O último a se pronunciar foi o ministro Janine e, de sua fala, 

destacamos dois pontos que ele aponta como as principais consequências da BNCC que 

está sendo construída: 

1) Que ela servirá de parâmetro para definir-se os currículos das Licenciaturas, 

2) Que haverá o desenvolvimento de novos materiais didáticos, em suas palavras 

“materiais mais ricos” e citou como exemplo o uso de materiais digitais. 

Coube a Hilda Micarelo a apresentação do Portal da BNCC 

(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio) e na sequência, um representante do 

grupo de especialistas de cada área apresentou o trabalho desenvolvido pela equipe. A 

área de Matemática foi apresentada pelo Professor Ruy César Pietropaolo (UNIAN). 

A proposta agora é participar da consulta pública e colaborar com a construção da Base 

Nacional Comum Curricular. 

As contribuições poderão ser feitas de 3 formas no Portal a partir do dia 25 de setembro: 

1) de forma individual – professores de todos os níveis de ensino, estudantes, 

pesquisadores, pais, e todas as pessoa que queiram fazer contribuições; 

2) por meio das redes que reúnem discussões entre professores, comunidade e demais 

profissionais e 

3) a partir de organizações, como instituições de ensino superior e grupos da sociedade 

civil como a SBEM. 

Para tanto é necessário cadastrar-se no Portal 

(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/contribua) e seguir as orientações 

As contribuições poderão ser enviadas até o dia 15 de dezembro. 

Convocamos toda a comunidade para enviar avaliações e contribuições para a construção 

deste importante instrumento. 
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