Este é um material de apoio ao Guia de Implementação da BNCC (www.implementacaobncc.com.br). Todas as ações aqui propostas sã o referentes às etapas
e informações do Guia. É recomendável que os dois materiais sejam utilizados conjuntamente e que seja feita a leitura complet a do Guia antes da execução deste Plano de Ação.
Lembramos que todas as ações são uma sugestão para organização do trabalho nas redes e não precisam ser seguidas nessa ordem ou integralmente. A intenção é apoiar os
gestores e suas equipes técnicas a planejarem a implementação, complementado com suas estratégias e contextos locais. Bom tra balho!

ETAPA 2 | Estudo das referências curriculares
Macro-ações

Ações

Encaminhamentos

Responsáveis

Atores envolvidos

Estratégias

Materiais sugeridos

Prazo

Resultados esperados

Estudar conceitos, concepções e metodologias
Levantar histórico curricular da rede e documentos atuais
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(Como fazer no contexto da minha rede)

Planejar ações de estudo da BNCC.

Definir agenda de reuniões temáticas para estudo,
análise e (re)elaboração curricular com os grupos de
trabalho

Coordenadores
estaduais da BNCC e
coordenadores de
etapas

Equipe de Currículo

Discutir os textos introdutórios da BNCC, das
áreas de conhecimento e dos componentes
curriculares; e textos de fundamentação sobre
a elaboração de currículos.

Realizar reuniões de estudo com os grupos de
trabalho sobre currículo e a BNCC para compreender:
estrutura, bases legais, princípios, fundamentação
das áreas e dos componentes curriculares

Coordenadores
estaduais da BNCC e
coordenadores de
etapas

Equipe de Currículo

Analisar os resultados das avaliações das
aprendizagens dos alunos, relacionando-os aos
estudos e propostas para a (re)elaboração
curricular.

Realizar reuniões para análise dos resultados das
avaliações das redes e das escolas para (re)elaborar o
currículo à luz das necessidades e lacunas em relação
à aprendizagem

Coordenadores
estaduais da BNCC e
coordenadores de
etapas

Equipe de Currículo

Analisar situação curricular do estado e
municípios, de forma a subsidiar os trabalhos
de (re)elaboração do novo documento.

Encaminhar questionário para as redes municipais
para levantamento das características e do uso dos
documentos curriculares atuais.

Coordenadores
Secretarias municipais de educação
estaduais de curriculo

Selecionar e estudar documentos curriculares
mais relevantes para o processo de
(re)elaboração curricular em regime de
colaboração.

Estudar os documentos curriculares
estaduais de
comparativamente ao que é proposto na BNCC,
curriculo e
identificando o que está adequado e o que precisaria
coordenadores de
ser reformulado.

Produtos finais e cronograma das ações
definidos

- Texto da BNCC impresso
- Materiais de apoio ao Dia D da
BNCC
- Plataforma "Na Prática"

- Encarte Nova Escola sobre uso de
resultados de avaliações externas
- Plataformas oficiais de divulgação
de resultados QEDU e Devolutivas
INEP

Equipe de currículo preparada para
desencadear o debate e a produção do
documento curricular

Principais lacunas de aprendizegem
identificadas para subsidiar a (re)elaboração
curricular

Diagnóstico dos usos e documentos
curriculares do estado realizado.

Coordenadores

etapas

Equipe de Currículo

Exemplos de documentos
curriculares de referência

Grupos de trabalho apropriados das
convergências e divergências dos documentos
curriculares existentes no estado e a BNCC

Definir diretrizes para a (re)elaboração curricular

Apresentar estudos, diretrizes e coletar
percepções gerais da Comissão Estadual e dos
representantes das regionais.

Realizar reuniões com a Comissão Estadual e os
representantes das regionais sobre os estudos e
diretrizes do documento curricular

Coordenadores
Comissão Estadual de Construção dos
estaduais de curriculo
Currículos, Redatores, e Equipe de
e coordenadores de
Currículo
etapas

Mobilizar as regionais da Secretaria estadual de
educação e os gestores escolares das redes
estadual e municipal para estudo da BNCC em
suas escolas e para o engajamento da
comunidade.

Realizar reuniões sobre a BNCC com os gestores
escolares, grupos de estudos, discussões nas horas
de atividades coletivas e ações de comunicação com
a comunidade

Equipe de gestão

Diretrizes do documento curricular do estado
definidas para orientá-lo

Contribuições recebidas dos diferentes atores
consultados e diretrizes ajustadas a partir
delas

Sistematizar e apresentar estudos e definição de diretrizes

Definir diretrizes que apontem qual concepção e
Coordenadores
modelo de estrutura do documento curricular se quer estaduais de curriculo
Equipe de Currículo
construir
e coordenadores de
etapas

Equipe de currículo, gestores escolares e
professores

Reuniões nas escolas realizadas e
comunidade escolar mobilizada em torno do
processo de (re)elaboração curicular

(Outras ações mapeadas)

Outras ações
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Definir as diretrizes do documento curricular

TOTAL
Legenda: Materiais de apoio do Guia de Implementação, Links de recursos externos e Outros materiais.

