
SUGESTÃO DE COMPOSIÇÃO DOS GRUPO DE 
TRABALHO PARA A (RE)ELABORAÇÃO CURRICULAR  
GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC*

OS GRUPOS DE TRABALHO constituídos para o 

momento de (re)elaboração curricular precisam 

atender aos diferentes segmentos (Educação Infantil, 

Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II), 

modalidades atendidas pela rede (EJA, Educação 

Indígena, Quilombola) e aos componentes curriculares 

(Língua Portuguesa, Matemática, Arte, etc) conforme 

orientados pela BNCC. Deste modo, quando se iniciar 

a etapa de escrita do documento, o GT responsável 

pelo processo de (re)elaboração curricular poderá se 

dividir ou compor subgrupos que fiquem responsáveis 

por aprofundar os estudos e por produzir a parte 

referente ao seu campo de atuação. 

É importante, portanto, que os participantes 

destes subgrupos tenham experiência nos segmentos, 

componentes curriculares e modalidades de modo 

a contribuir com o seu conhecimento na produção 

dos textos. Considerando que o documento terá 

textos gerais (seções introdutórias, marcos legais), 

é necessário também contar com profissionais que, 

ainda que atuem em áreas específicas, tenham uma 

visão mais ampla do que se busca para a educação das 

crianças, jovens e adultos. Vale pontuar ainda que, a 

fim de assegurar a coerência e interdisciplinaridade 

da proposta curricular, é desejável que os subgrupos 

mantenham um diálogo ao longo do processo, sob 

coordenação de um grupo responsável ou da Assessoria 

Técnica. Portanto, faz-se necessário organizar logo 

no início um cronograma das ações de estudo e uma 

agenda de encontros dos e entre os diferentes grupos.

*Este é um material de apoio ao Guia de Implementação da BNCC (www.implementacaobncc.com.br). Todas as ações aqui propostas 
são referentes às etapas e informações do Guia. É recomendável que os dois materiais sejam utilizados conjuntamente e que seja 
feita a leitura completa do Guia antes. Lembramos que todas as ações são uma sugestão para organização do trabalho nas redes e 
não precisam ser seguidas dessa forma ou integralmente. A intenção é apoiar os gestores e suas equipes técnicas a planejarem a 
implementação, complementado com suas estratégias e contextos locais. 
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Este grupo se responsabilizará pela 
produção dos textos introdutórios gerais 
do currículo, que conterão marcos legais, 

fundamentos pedagógicos, princípios 
e fundamentos deste documento. Este 

grupo terá o papel de garantir a coerência 
e interdisciplinaridade do currículo, 

coordenando o trabalho.

 Anos Iniciais Arte

 Anos Finais Arte

 Anos Iniciais  
Educação Física

 Anos Finais  
Educação Física

 Anos Iniciais 
História

 Anos Finais 
História

 De 1 a 6 meses

 De 1 ano e 7 meses  
a 3 anos e 11 meses

 De 4 anos a 5 anos  
e 11 meses

 Anos Iniciais 
Geografia

 Anos Finais 
Geografia

 Anos Finais 
Língua Inglesa

 Anos Iniciais  
Língua Portuguesa

 Anos Finais Língua 
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CIênCIAS DA  
nATUREzA

 Anos Iniciais  
Ciências da Natureza

 Anos Finais Ciências 
da Natureza
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