Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

A BNCC é um documento que define
as aprendizagens essenciais que
todos os estudantes do país devem
desenvolver na Educação Básica.
É forma e conteúdo em sala de aula!

Homologada em 2017, para a educação
infantil e ensino fundamental, sua
implementação exigiu e exige uma forte
coordenação nacional, acompanhada de
gestão articulada e fortalecida nos Estados
e Municípios por se tratar de uma política
educacional complexa e estruturante.
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entação da BNCC (ProBNCC)!
Vamos falar sobre o Programa de Apoio à Implem

NCC (2018), o Ministério da
Um experiência transformadora! A partir do ProB
nceiro às equipes estaduais
Educação promoveu vasto apoio técnico e fina
forma participativa. Foi o grande
responsáveis pela construção dos currículos de
de Colaboração, desde a pactuação da
indutor desse processo norteado pelo Regime
s.
governança nacional até a operação nos território
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Com a transição para o Governo Federal
de.
atual, o ProBNCC deixou de ser priorida
Isso significa a ausência
de coordenação nacional da
implementação. Estados e Municípios
seguiram com ações monitoradas pela
um
sociedade civil organizada, mas sem
ional.
direcionamento claro da instância nac
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Apesar dos importantes av
anços conquistados com muito es
forço de uma
ampla rede de profissiona
is da educação -,
essa política teria sido me
lhor conduzida
caso o Sistema Nacional de
Educação
(SNE) já estivesse regulame
ntado. Com ele
teríamos um diálogo institu
cionalizado
entre União, Estados e Mu
nicípios, o que
fortaleceria as decisões pa
ctuadas pelos
entes e incluiria atores téc
nicos e
representativos.
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Previstas no SNE, e conhecidas com
o
CIBEs, esse tipo de comissão
efetivaria o Regime de Colaboração
nos territórios por meio da pactua
ção
e da cooperação entre Estado e
Municípios. Assim, facilitaria a
implementação das políticas
educacionais, inclusive as sobre
os
currículos da educação básica.

VOCÊ SABIA?

Atualmente temos
100% dos currículos
dos Estados e 85%
dos Municípios
homologados. Eles foram
desenvolvidos de maneira
colaborativa a partir do
ProBNCC e regulamentados
pelos conselhos de educação
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Não há dúvida que decisões
acordadas entre os níveis de governo,
levando em conta as realidades
locais resultariam em uma
implementação mais eficiente das
políticas educacionais. A ideia de
sistema, de uma estrutura que
funciona de forma orgânica, deve
resultar, inclusive, ao fim da linha, em
melhores resultados de
aprendizagem dos alunos.
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