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INTERGESTORES

A POLÍTICA NO MACRO

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.

Previstas no SNE, e conhecidas como
CIBEs, esse tipo de comissão
efetivaria o Regime de Colaboração
nos territórios por meio da pactuação
e da cooperação entre Estado e
Municípios. Assim, facilitaria a 
 implementação das políticas
educacionais, inclusive as sobre os
currículos da educação básica.

 Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

Apesar dos importantes avanços -conquistados com muito esforço de umaampla rede de profissionais da educação -,essa política teria sido melhor conduzidacaso o Sistema Nacional de Educação(SNE) já estivesse regulamentado. Com eleteríamos um diálogo institucionalizadoentre União, Estados e Municípios, o quefortaleceria as decisões pactuadas pelosentes e incluiria atores técnicos e
representativos.

Vamos falar sobre o Programa de Apoio à Implementação da BNCC (ProBNCC)!

Um experiência transformadora!  A partir do ProBNCC (2018), o Ministério da

Educação promoveu vasto apoio técnico e financeiro às equipes estaduais

responsáveis pela construção dos currículos de forma participativa. Foi o grande

indutor desse processo norteado pelo Regime de Colaboração, desde a pactuação da

governança nacional até a operação nos territórios. 

Com a transição para o Governo Federal

atual, o ProBNCC deixou de ser prioridade.

Isso significa a ausência
de coordenação nacional da

implementação. Estados e Municípios

seguiram com ações monitoradas pela

sociedade civil organizada, mas sem um

direcionamento claro da instância nacional.
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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.

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!
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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

DIALOGAR,
ESCUTAR,

ARTICULAR E
ACORDAR.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79631-rcp002-17-pdf&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=104101-rcp004-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192
http://www.lex.com.br/legis_27633644_PORTARIA_N_331_DE_5_DE_ABRIL_DE_2018.aspx
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/indicadores-curriculos-de-ei-ef/

