
 

Encontro Nacional de Lançamento da Base Nacional Comum 

Curricular 

 

 

No Encontro Nacional de Lançamento da Base Nacional Comum Curricular, 

que aconteceu no período de 23 a 25 de setembro na UFMG, a SBEM esteve 

representada por sua Primeira secretária – Solange Hassan AhmadAli 

Fernandes.  

O objetivo do encontro foi divulgar a BNC para equipes representantes das 

secretarias de educação e entidades interessadas, e apresentar o sistema de 

contribuição criado pelo Portal da BCN. 

A abertura do encontro contou com a presença de Sandra Regina Goulart 

Almeida – vice-reitora da UFMG; Ítalo Modesto Dutra – diretor de Currículos e 

Educação Integral; Hilda Micarello – assessoraSEB/MEC; Isabel Frade – 

professora da UFMG, pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e 

Escrita (Ceale) e coordenadora geral do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (Pnaic) na UFMG. 

Após a abertura do encontro pela vice-reitora da UFMG, cada um dos 

integrantes da mesa tomaram a palavra e se pronunciaram sobre a BNC. Em 

suas falas, eles reforçaram a ideia de que a BCN está em construção e é 

prevista desde a Constituição de 1998, quando se usava o termo “currículo 

mínimo” e uma de suas principais propostas é garantir a equidade para todas 

as crianças do país. Mais uma vez, destacou-se que a BNCC emana das 

Diretrizes Curriculares e que o documento proposto tem caráter preliminar, no 

sentido de orientar as discussões para a construção da Base. Após o 

encerramento da mesa, José Fernandes de Lima – membro do Conselho 

Nacionalde Educação – proferiu a conferência “Diretrizes Curriculares 

Nacionais e a BNCC” e, entre outros assuntos, explicou o tramite que a BNC 

terá no CNE quando encaminhada para apreciação. 

No período da tarde, houve a apresentação da Base e do histórico de produção 

dos documentos de cada segmento – Educação Infantil, Anos iniciais do ensino 

fundamental, anos finais do ensino fundamental e Ensino médio – realizada por 

assessores, redatores e membros das coordenações da Diretoria de Currículo 

da SEB, após a qual ocorreu umdebate. 

No último dia do encontro, a mesa de abertura foi composta pelo Secretário da 

Educação Básica Manoel Palácios e pelo reitor da UFMG, Jaime Arturo 



Ramírez. Em seu pronunciamento, o secretário frisou que o documento 

apresentado é uma versão preliminar oferecida ao público para orientar 

discussões e colaborações. Ele revelou que o primeiro levantamento das 

sugestões, apresentadas ao texto preliminar da BNC no Portal, acontecerá em 

dezembro deste ano e a primeira alteração no texto deverá acontecer no mês 

de janeiro. Na sequência, tivemos orientações sobre como proceder para 

realizar contribuições no Portal. 

Após o cadastro no site (http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/cadastro), 

o usuário receberá um e-mail para confirmar sua senha e fazer sua adesão, o 

que implica concordar com a divulgação das sugestões feitas. TODAS AS 

CONTRIBUIÇÕES SERÃO PÚBLICAS NO PORTAL, ou seja, todos terão 

acesso a todas as contribuições apresentadas no Portal. 

Haverá um tutorial orientando a navegação no site e todas as contribuições 

serão realizadasno próprio documento publicado. Em um primeiro passo, as 

contribuições são do tipo “concordo fortemente”, “concordo”, “sem opinião”, 

“discordo” e “discordo fortemente”. Após cada indicação, há a possibilidade de 

inserir sugestões ou recomendar a exclusão de partes do texto. 

Ainda de acordo com Ítalo Dutra, nos próximos dias, haverá a publicação no 

site da metodologia que será empregada para a análise das contribuições. 

Além disso, todo o encontro foi gravado e também será disponibilizado no site. 

Nele há explicações detalhadas sobre a navegação para contribuições. 

Agora é momento de fazermos leituras e articularmos nossos grupos para 

contribuir e participar deste importante movimento para discutirmos a educação 

brasileira. A SBEM seguirá participando ativamente do processo. 
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