Anexo 1

Relatoria do III Encontro de Formação do Programa de
Apoio à Implementação da Base Nacional Comum
Curricular – Educação Infantil e Ensino Fundamental

Macroatividade 8 – Eixo 2
Gestão de processos para a realização de encontros para a discussão de
aspectos relacionados à BNCC, incluindo divulgação, inscrição de
participantes e gestão do provimento de infraestrutura para a realização e
registro
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1.

Introdução

Nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2018 foi realizado no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães o III Encontro de Formação do Programa de Apoio à
Implementação da Base Nacional Comum Curricular (ProBNCC) – Educação Infantil
e Ensino Fundamental.
Ao longo de 2019, as Secretarias Estaduais de Educação, em articulação com
Secretarias Municipais de Educação, contaram com uma equipe de educadores que
ficou responsável pela (re)elaboração dos currículos a partir da Base Nacional
Comum Curricular. Essas equipes estaduais foram formadas por dois Coordenadores
Estaduais, Coordenadores de Etapa, Analistas de Gestão, Redatores, Articuladores
de Conselho e Articuladores de Regime de Colaboração.
A etapa seguinte ao processo de implementação da BNCC, após a aprovação dos
novos currículos estaduais, será a estruturação da formação continuada de
professores em todos os Estados. Por isso, o III Encontro de Formação foi dedicado
à preparação das equipes de currículos do ProBNCC para o Planejamento da
Formação Continuada em seus territórios.
A fim de garantir o registro do evento, a FCAV coordenou uma equipe de dez relatores
responsáveis por acompanhar as turmas e registrar os debates realizados no evento,
ressaltando os principais pontos abordados nas oficinas. O material desse processo
está disponível no item 2 desse relatório.
A coordenação foi realizada pelas gestoras do projeto na FCAV Bárbara Szupartis

e Laís Schalch. O grupo de relatores foi: Alynne Nayara Ferreira Nunes, Bárbara
Sparapan, Bruna Gonçalves Piazzi, Celso Amancio de Melo Filho, Daniela del Sole,
Jady Ariéle Cavalcanti Ruas, João Gabriel Lima Priolli, Kelly Cristina Martins Braz de
Lima, Raquel Factori Canova, Thiago Martins de Carvalho.
Ademais, a FCAV coordenou a elaboração de entrevistas com os estados a fim de
registrar o processo de elaboração dos currículos. Esse conteúdo encontra-se no item
3 desse relatório.
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2.

Relatoria do III Encontro de Formação do Programa de

Apoio

à

Implementação

da

Base

Nacional

Comum

Curricular – Educação Infantil e Ensino Fundamental
O evento contou com organização de turmas ora por estado – a fim de garantir que
toda a equipe estadual estivesse reunida – , ora por pauta formativa ( divisão das
equipes por perfil de atuação), a saber: desenho da governança; mudança no
currículo e desafios dos professores (planos de aula); projeto pedagógico;
desenvolvimento de pauta formativa.
O Ministério da Educação definiu os momentos de pauta cujos registros foram
imprescindíveis para a relatoria:
13 de dezembro de 2018
Manhã

Dinâmica de socialização
Planejamento da Formação Continuada
Projeto Pedagógico

Tarde

Pauta formativa Etapa/Componentes –
Educação Infantil, Língua Portuguesa e
Matemática

14 de dezembro de 2018
Planejamento da Formação Continuada
Projeto Pedagógico
Manhã

Pauta Formativa por Componente/Etapa
– Ciências, História, Geografia, Arte,
Educação Física, Língua Inglesa e
Educação Física

Tarde

Construção coletiva do planejamento e
definição dos próximos passos

Pontos de atenção: diante do número de relatores, insuficiente para o número de
salas e de grupos formados por sala, não foi possível acompanhar os debates de
todos os estados. Visou-se um registro dos principais pontos em debates coletivos e,
nos debates em grupos, sínteses das discussões possíveis de se acompanhar.

Ao final, a distribuição da relatoria organizou-se conforme Tabela 1.
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2.1. Relatoria por dia e por pauta de evento
Este relatório está dividido por pauta e por dia de evento, a fim de facilitar a leitura
dos registros.

13 de dezembro de 2018
_______________________________________________________________

08:00 às 09:15

Pauta: Premissas da Implementação da Base (Guia de
Implementação)
Sala 01 – São Paulo e Sergipe
Facilitadores: Alda e Maro
Mediador: Luciana Tenuta

Todos os participantes tiveram 6 minutos para reler o Capítulo 4 do Guia de
Implementação da BNCC disponibilizado pelo MEC para o Encontro Formativo.
Após a leitura, formaram-se trios com o objetivo de responder à pergunta: Como
garantir que as premissas de qualidade para a formação continuada sejam
colocadas em prática?
Em resposta a essa questão, os dois estados apresentaram falas muito
próximas, indicando que investimento, formações que atendam à demanda e
tempo são primordiais.

Sala 03 – Piauí e Minas Gerais
Inicialmente, as mediadoras Marina e Soraia se apresentaram, desejaram boasvindas aos representantes dos estados de Minas Gerais e Piauí e, por fim,
entregaram os cronogramas do dia com atividades a serem realizadas por cada
grupo.
A fim de organizar o grande número de participantes, as mediadoras
estabeleceram os seguintes combinados com os membros dos estados:
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● realizar uma escuta ativa das discussões propostas;
● evitar o uso de celulares, que deveriam permanecer no modo silencioso;
● levantar os dois braços para indicar o encerramento das discussões coletivas
e focassem no momento de fala de algum membro específico, geralmente a
mediação.
Dando continuidade, as mediadoras propuseram a dinâmica do check-in, na qual
os indivíduos deveriam formar duplas e compartilhar o que estavam sentindo em
participar desse momento, como tinha sido o dia até então ou que se
apresentassem, caso não se conhecessem.
De acordo com as mediadoras, o objetivo da dinâmica era integrar a sala, acolher
os participantes e fazer que todos eles se sentissem presentes e pertencentes
ao momento.
Durante a dinâmica, de modo geral, os membros dos estados do Piauí e Minas
Gerais, que estavam separados em dois grupos em lados opostos da sala, se
misturaram e se apresentaram uns aos outros em um clima bem receptivo.
Após o fim da dinâmica, foi solicitado que os representantes de cada estado
formassem grupos de dois a três indivíduos do mesmo estado, que deveriam
reler o capítulo 4 do Guia de implementação (página 43), que versa a respeito
das premissas, e responder a seguinte questão, proposta pelas facilitadoras:
“Como garantir que as premissas de qualidade para a formação continuada
sejam colocadas em prática?”.
Foram formados nove grupos de trabalho e, após a discussão nos grupos, cinco
deles, em um momento de compartilhamento, destacaram os seguintes pontos:
Grupo 1 (PI): a importância de promover uma aprendizagem significativa; a
necessidade dos professores de ampliarem suas metodologias de trabalho e
perderem o medo de momentos de formação continuada; para tanto, eles devem
trocar relatos e experiências entre si como forma de ampliar visões e buscar
soluções em conjunto.
Grupo 2 (PI): convergiu com o grupo 1, destacando o contexto de aumento das
metodologias de trabalho e a necessidade de valorizar e estimular a carreira
docente.
Grupo 3 (PI): destacou o papel de formações com aplicação direta das
premissas de uma forma unificada ao longo do Brasil, aplicando in loco (na
escola) a formação, replicando experiências positivas.
Grupo 1 (MG): levantou a importância do governo prover uma formação
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continuada, na qual os professores devem ser os protagonistas, assim como
seus alunos também serão após a implementação da base.
Grupo 2 (MG): ressaltou a importância de alinhamento entre escolas e
secretarias e que cabe a elas motivarem as escolas a fim de uma formação mais
significativa.
Após o compartilhamento, foi solicitado que os membros, seguindo o
cronograma, se encaminhassem para as salas de acordo com o expertise.

Sala 05 – Alagoas e Espírito Santo
Facilitadora: Luiza
Inicialmente, o objetivo da primeira atividade foi apresentado pela mediadora da
sala, Luiza. Os grupos deveriam conversar sobre as “Premissas de qualidade
para uma formação continuada alinhada aos novos currículos”. Primeiro,
procurou-se explorar se os grupos estaduais tinham conhecimento dessas
premissas e indicou-se a releitura da página 38 do Guia de Implementação da
Base Nacional Comum curricular.
Em seguida, apresentou-se uma dinâmica, na qual os participantes
deveriam relacionar o texto que explicava cada uma das 10 premissas a uma
palavra chave-título dessa mesma premissa. Em duplas ou trios, os educadores
e gestores deveriam ler um breve parágrafo e relacioná-lo a alguma das palavras
chave. Foi pedido às equipes estaduais que não houvesse repetição entre os
parágrafos e as palavras chave e que nenhuma destas palavras ficasse sem um
texto correspondente.
A princípio, a ideia era de que cada estado fizesse a atividade
separadamente, mas, devido a problemas de transporte, os educadores e
gestores demoraram a chegar na sala e a mediação escolheu juntar as equipes
de Espírito Santo e Alagoas para esse primeiro momento.
Uma dúvida surgiu no grupo que integrava os dois estados ao longo da
atividade: a premissa Trabalho Cooperativo recebeu dois textos e a premissa
Metodologias Ativas não recebeu nenhum. Isso provocou uma discussão sobre
qual seria o texto que melhor corresponderia a Trabalho Cooperativo. Com ajuda
de uma cópia da referida página do Guia de Implementação da Base Nacional
Comum curricular, as equipes completaram a tarefa.
Ao final, foi-lhes pedido que discutissem em duplas a seguinte questão:
“Como garantir que as premissas de qualidade para a formação continuada
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sejam colocadas em prática?”

Sala 07 – Distrito Federal e Pernambuco
Facilitador: João de Jesus (Kaordico)
Facilitadora: Naiara Campos (Kaordico)
Apoiador generalista: João Paulo (Fundação Lemann)
Apoiadora: Naíma (Movimento pela Base)

Palavras-chave em comum aos dois grupos: diagnóstico, realidades locais,
protagonismo, autoria.
•

Neste primeiro momento, a pauta foi “Premissas da formação continuada”.

Logo de início, todos os participantes receberam a trilha do seu estado para a
programação do dia. A questão geral que orientou e norteou esse primeiro bloco
foi “Como garantir que as premissas de qualidade para a formação continuada
sejam colocadas em prática”. Para esta atividade, a sala foi dividida em dois
grupos, cada um de um estado, conforme a agenda acima. As ideias principais
que surgiram foram:
•

Pernambuco: a equipe analisou que é preciso reconhecer que há uma

problemática no calendário escolar em relação ao tempo disponibilizado para a
sala de aula e para as formações continuadas. Foi sugerido um calendário
formativo e normativo que todas as escolas pudessem seguir e cumprir de fato.
Também foram avaliados quais os projetos disponíveis atualmente nas escolas
para que elas se adaptem ao calendário de acordo com a realidade local. Outros
pontos levantados foram a aproximação escola – universidade e a relevância do
conteúdo quando aplicado em sala de aula, pois foi unânime na mesa a questão
de que, muitas vezes, o professor não sabe como implementar na sala de aula
com os alunos o que está sendo estudado na formação.
•

Distrito Federal: os educadores concordaram que o planejamento inicial é

fundamental: além de saber quem são esses formadores ou multiplicadores e
capacitá-los antes de realizarem o trabalho de formação, é preciso dar atenção
ao período inicial de definição das diretivas. Outro ponto de atenção levantado é
que poucos municípios aproveitam, de fato, o tempo de aula-atividade para
estudo. Foi relatado que atualmente, no estado, de maneira geral, a formação é
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um lugar para tirar fotos e rever colegas de trabalho, ou seja, não há uma
preocupação de fato com a aprendizagem e seus processos. A conversa focou
mais nos problemas do que nas soluções, prejudicando o desenrolar da questão
norteadora disparada pelo facilitador do encontro. Como solução, a equipe
indicou planejamento, mas não destrinchou de maneira mais detalhada como
fazer esse planejamento, limitando-se a um apontamento genérico e generalista.

Sala 08 – Acre e Paraná
Facilitadoras: Erika (Acre) e Tathyana (Paraná)
Apoiadoras: Julia, Kelly Lima e Renata Ferraz
MEC: Gabriela Zelice, Lara Vilela, Juliana e Sandra
No primeiro momento realizou-se um check-in dos participantes do evento de
cada estado (Acre e Paraná). As facilitadoras pediram que os participantes
lessem o Guia e, posteriormente, que respondessem em uma folha a algumas
questões relacionadas às premissas (como aquecimento para as próximas
discussões ao longo do evento). As discussões giraram em torno de direitos de
aprendizagem, nomenclatura, articulação da BNCC e currículo, formação do
sujeito e continuidade do trabalho pedagógico com a implementação da BNCC.
PARANÁ: “A formação continuada pertence a esse grupo presente no evento”,
disse uma das participantes. A proposta levantada foi para que esse grupo que
participava do evento levasse a formação continuada a regiões do estado do
Paraná. Um dos participantes ressaltou que essa formação “tem que passar pelo
planejamento da rede e da escola”.
Surgiu a preocupação sobre a articulação entre os documentos BNCC, Currículo
e Diretrizes Curriculares. A proposta de uma participante é ampliar a formação
continuada com base naquilo que já se tem, resguardando as premissas do
currículo já existente.
Algo que já está sendo realizado em uma secretaria de um município do Paraná,
com relação à BNCC, é a proposta de partir da prática do professor para verificar
o que já tem sido contemplado.
Problematizou-se sobre a chegada da BNCC aos professores, pois trata-se de
um grande desafio ao estado do Paraná: “Como será o caminho para a BNCC
chegar às escolas e aos professores?” Diversos participantes mostraram-se
preocupados com relação à formação, ressaltando que “não pode ser uma
formação em forma de palestras”.
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O grupo de gestão lançou a proposta de formação a começar pelas secretarias
de ensino, depois pelos gestores escolares e, posteriormente, professores. Em
contrapartida, os redatores pedagógicos defendem a formação dos professores
paralelamente e sem priorizar a gestão. Uma das participantes ressaltou que é
necessário que todos falem a “mesma língua”, para que a formação ocorra entre
todos os sujeitos, e não somente no nível da gestão.
A quantidade de pessoas a serem formadas é apontada como um desafio. Há
necessidade de esclarecimento. Também é necessária formação para os
redatores, conforme ressaltou uma participante, pois precisa haver segurança e
apropriação sobre a base teórica e as concepções pedagógicas que norteiam os
currículos do estado. Uma articuladora ressaltou que não é necessário consenso
(pois haverá divergência de pensamentos), mas é importante esclarecer as
concepções e os rumos a serem tomados, para que todos caminhem para o
mesmo objetivo de entendimento e implementação da BNCC.
Uma participante ressaltou que é necessário que todos saiam do encontro com
uma organização e sistematização para a efetiva implementação no estado.

Sala 09 – Amazonas e Santa Catarina
Mediador: Thomaz e Júlio
Apoiador: Carol (Todos pela educação)

OBJETIVOS:
Os participantes deveriam se apropriar de suas funções e responsabilidades
a serem desempenhadas na formação continuada em seu estado, atentando
para:
•

Premissas e suas implicações para o planejamento dado o contexto
de cada estado;

•

Papel e função do formador;

•

Atuação do redator enquanto formador;

•

Cascateamento.

DINÂMICA DETALHADA:
Premissas da Formação Continuada (25 min)
→ Leitura das Premissas (Cap. 4 Guia)
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•

Regime de Colaboração e Trabalho Colaborativo;

•

Continuidade e Formação no dia a dia da Escola;

•

Uso de Evidências e Uso de Dados;

•

Coerência e Desenvolvimento dos conhecimentos;

•

Metodologias Ativas e Competências e Habilidades.

→ Conversa em dupla-trio sobre a pessoa ao lado
•

Premissas e implicação para o planejamento;

•

Atuação do redator enquanto formador;

•

Governança, Diagnóstico e Planejamento (25 min);

•

Leitura desses conteúdos (Cap. 4 Guia);

•

Conversa em “U” relacionando premissas e o papel e função do
formador.

•

Perguntas para serem respondidas pelos próprios integrantes da
equipe estadual.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
A atividade iniciou-se por volta das 8h30. O facilitador Thomaz
apresentou-se e deu início aos trabalhos. Inicialmente, os participantes foram
convidados a construir a qualidade de escuta: observar a si mesmo,
observar-se dentro da equipe e observar-se no todo. O mediador mencionou
que tudo que seria desenvolvido nos dois dias teria a ver com o todo que
estava sendo discutido no evento. Alertou para a necessidade de trabalhar a
qualidade de escuta e para o fato de que, apesar de todos terem uma
contribuição importante, ninguém teria a necessidade de apresentar as
respostas. Fez um convite para que as pessoas saíssem do “centro” e
passassem a enxergar-se como parte do todo; como contribuição.
Em seguida, descreveu a atividade, ambientando os participantes dos
dois estados na sala. O outro facilitador, Júlio, apresentou os presentes: a
maior parte era composta por redatores; articuladores de regime de
colaboração; fórum de conselhos; coordenadores estaduais e coordenadores
por etapa. O facilitador Thomaz apresentou a proposta de dinâmica sobre as
premissas, que ocorreu da seguinte maneira:
•

Leitura das páginas 42 e 43 do encarte (Premissas para Educação
Continuada da nova BNCC).
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•

Após a leitura, houve um momento no qual pequenos grupos, de duas
ou três pessoas, reuniram-se para discutir o conteúdo estudado. Neste
momento, os temas explorados foram: regime de colaboração e
trabalho colaborativo; continuidade da formação e dia a dia na escola;
uso de evidências e uso de dados; coerência e desenvolvimento de
conhecimentos; metodologias ativas e competências e habilidades.

•

Em um terceiro momento, foi aberta a discussão ao plenário. A sala
foi organizada em “U”, e os grupos passaram a compartilhar os
debates realizados com o objetivo de responder à seguinte questão:
Como garantir que as premissas de qualidade para a formação
continuada sejam colocadas em prática?

‘

Abaixo, algumas das principais contribuições suscitadas pelos

participantes:
•

DARLI (SC): manifestou sua preocupação com formação continuada
e sua ligação com a formação inicial. Citou o regime de cooperação
entre os entes federados e sistema de ensino. Recomendação prática:
preocupar-se com os recursos financeiros para viabilizar a formação.

•

ISAC FERREIRA – Professor (SC), coordenador e responsável pelo
Ensino Fundamental no estado de SC: mencionou que não há na rede
uma política de formação com coerência e continuidade, que, em SC,
não se trabalha com competências e habilidades, somente com
questões cognitivas. Disse que, para garantir que as premissas sejam
colocadas em prática, acreditava ser necessário realizar um grande
exercício de planejamento e formação e, a partir disso, criar uma
política estadual de formação. Explanou ainda que seria necessário
discutir muito longamente com os professores sobre o que é a BNCC,
porque a maioria dos professores ainda não teve acesso a ela e que
isso

toma

tempo.

Recomendação

prática:

planejamento

e

conscientização dos professores.
•

SILETE – Coordenadora (AM): a partir do que foi dito, disse que, antes
de pensar em formação dos professores, é preciso levar a eles a
BNCC e o currículo territorial. A segunda coisa que precisaria ser feita
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é o alinhamento deste currículo territorial com os currículos das redes
de ensino. Aí sim seria possível partir para a formação continuada dos
professores. Recomendação prática: formar os formadores para que
estes estejam aptos a formar os professores.
•

PROFESSOR (SC): disse que o professor em sala de aula trabalha
40h semanais, normalmente em mais de uma escola. Afirmou que não
há tempo, na prática, para que os professores se sentem com seus
pares para estudar e que é necessário mais tempo e organização de
gestão. Recomendação prática: pensar em uma política que dê ao
professor dedicação exclusiva a uma escola e mais tempo
(remunerado) para os estudos.
A dinâmica foi encerrada às 9h15.

Sala 10 – Bahia e Mato Grosso
Relator: Alynne Nunes

A reunião teve início às 8h29 com uma espécie de meditação, mediada pela
facilitadora Ana Carolina. Ela pediu que os gestores dos estados da Bahia (BA)
e do Mato Grosso (MT) relatassem quais imagens vinham à mente quando se
falava em natureza. Muitos mencionaram cachoeiras, árvores, frutas, animais.
Ana Carolina concluiu e destacou que ninguém havia falado “ser humano” como
elemento da natureza.
Em seguida, lembrou a organização da sala (no primeiro arco, na frente do slide,
estavam os gestores do MT; e, no segundo, os da BA).
Isadora, do Movimento pela Base, apresentou-se e iniciou uma conversa sobre
o “fluxo geral de hoje e amanhã” e sobre o Guia de Implementação. Reforçou
que as atividades a serem realizadas seriam sobre a premissa do Guia.
Ana Carolina sugeriu a leitura conjunta do Guia de Implementação. Todos
concordaram. Iniciou-se a leitura do Capítulo 4 do Guia por representantes dos
estados (BA e MT).
A sala se manifestou sobre as metodologias ativas, ressaltando que o professor
não deve apenas falar, mas interagir com seus alunos, pois, neste caso,
impulsiona-se o processo de aprendizagem.
Continuou-se com a leitura dos objetivos do Guia.
André, também facilitador, orientou para que se formassem dois ou três grupos
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de cada estado, a fim de responder à seguinte pergunta: Como garantir que as
premissas de qualidade sejam colocadas em prática?
Formaram-se os grupos (9h08) para discussão a respeito da pergunta colocada.
André distribuiu papéis sulfite coloridos para que os grupos registrassem alguns
pontos.
Alguns grupos relataram que é preciso manter a atenção do aluno e falaram
sobre a participação da comunidade escolar. Também destacaram que as novas
práticas necessitam do uso de instrumentos tecnológicos (como a internet), e
que é preciso explorar a criatividade dos estudantes. Ressaltaram ainda a
importância do gestor e do diretor para garantir o cumprimento da Base, bem
como do trabalho colaborativo, da empatia e de envolver a escola como um todo.
Destacou-se ainda que era preciso identificar as demandas formativas, elaborar
programas de formação coerentes com as demandas e premissas de qualidade,
e que as premissas de qualidade deviam estar presentes nas políticas
educacionais dos estados e municípios, razão pela qual se apresentou como
relevante estimular o regime de colaboração. MT ressaltou, ainda, que era
necessário produzir um contexto de identificação entre os professores, de forma
que acreditassem na potencialidade da mudança proposta, desejassem a
formação e se tornassem replicadores na escola.
A discussão continuou, e Ana questionou se algum grupo já havia finalizado.
Os grupos leram seus registros feitos nas folhas coloridas. Afirmaram,
respondendo à pergunta, que as práticas deviam ser conjuntas.

Sala 12 – Pará e Ceará
Facilitadores: Ingrid e Isis
Apoiador: Renata
O momento foi iniciado com uma dinâmica de abertura, na qual todos ficaram
em roda e foram orientados a escolher uma das pessoas do grupo para
conversar e conhecer melhor.
Após a dinâmica, as mediadoras destacaram que o objetivo do evento era
estruturar a proposta de formação continuada por estados e citaram o “Capítulo
4”, do guia de implementação da BNCC, que trata das premissas da formação
continuada; foi sugerido que todos realizassem a leitura e reflexão do capítulo.

Sala 13 – Maranhão e Mato Grosso do Sul
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Mediador: Paulo César e Maria Helena Webster

A mediação iniciou o encontro com uma dinâmica para entrosamento entre os
participantes. Abordou-se também como seria o desenvolvimento das oficinas
daquela manhã.

Iniciou-se a primeira parte com a leitura das premissas do Guia de
Implementação; em seguida, a mediação propôs uma partilha sobre este tema,
perguntando o que, naquelas premissas, havia ressoado no grupo. Utilizou-se
uma técnica chamada “fórum”, em que todos eram dispostos em roda e quem
desejasse falar deveria ir até o centro. Foi lançada uma questão geradora:
“Como permitir que as premissas de qualidade para a formação continuada
sejam colocadas em prática?”
Segue abaixo o resumo da fala dos participantes que se colocaram:
•

Foi ressaltada, por um representante do Maranhão, a crença no processo

de colaboração entre estado, município e professor.
•

Foi dito que a formação deve ser de professor para professor, para que

sejam colocadas em discussão seus saberes, a fim de melhorar a educação de
seu local de atuação. Enfatizou-se que a formação continuada exige um saber
refinado.
•

Foi enfatizado, por um participante do Mato Grosso do Sul, a importância

no regime de colaboração, ressaltando que o aluno é da rede pública, não da
rede municipal ou estadual. Discutiu-se também que a formação precisa ser
contínua e que sua responsabilidade não é somente das instituições, mas
também dos professores. Foi citada a possibilidade de mudar o foco nas
formações, discutindo não os conteúdos, mas o desenvolvimento, nos alunos,
de competências e habilidades. Abordou-se a necessidade de que, nas
formações, os professores e gestores aprendam a lidar com os dados, conforme
apontam as premissas.
•

Citou-se as dificuldades de garantir a continuidade no serviço público,

sugerindo que seja aprofundado o regime de colaboração e que os formadores
sejam resistência para a continuidade da implementação da Base.
•

Foi colocada, por um participante de Educação Infantil do Maranhão, a

importância de se trabalhar a colaboração, o que dificilmente acontece na
Educação Infantil, especialmente nos municípios menores.
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•

Abordou-se a importância de se discutir os processos de aprendizagem

tanto do professor quanto dos alunos.
•

Enfatizou-se a importância de um bom planejamento de formação com

um olhar atento ao contexto de cada local, suas necessidades e a disponibilidade
de se refazer os planos.
•

Discutiu-se que todas as premissas são importantes, mas que é preciso

reconhecer e valorizar a importância de se trabalhar para que elas realmente
aconteçam, entendendo-as e colocando-as em prática.
A mediação lançou outra provocação: “Como os participantes enxergam a
premissa que relaciona gestores e professores?”. Abaixo continua, em tópicos,
o resumo das falas.
•

Enfatizou-se que tudo que está posto como premissa deve refletir na

aprendizagem dos estudantes.
•

Discutiu-se que os gestores precisam ter uma formação adequada, para

que assumam a formação dos professores como fundamental e em uma gestão
democrática. Enfatizou-se que uma formação efetiva do gestor pode garantir a
formação dos professores e a aprendizagem dos alunos.
•

Foi retomada, por uma participante, a temática da colaboração dentro das

escolas, enfatizando que esta deixa a desejar. Foi comentado também que os
gestores assumem muitas responsabilidades dentro das escolas, e que isso
dificulta um melhor acompanhamento dos professores.
•

Uma participante falou da necessidade de formação no cotidiano dos

professores e em suas relações com as crianças da atualidade, com suas
particularidades, para que haja reflexo nas salas de aula. Nesse sentido, foi dito
que a equipe gestora de uma escola pode fazer a ponte para que a formação
dos professores chegue aos alunos.
•

Abordou-se que o processo de formação gera dificuldades e

inseguranças, mas que os desafios são parte da prática dos educadores. Nesse
sentido, comentou-se que o desafio atual está na análise de dados.
•

Uma educadora da infância, de São Luís, questionou a noção de infância

que os educadores têm e sobre a necessidade de se discutir a infância à luz da
BNCC, que aborda os campos de experiência, pois muitos gestores não
valorizam o direito de brincar por possuírem uma visão muito retrógrada e
apenas valorizarem os aspectos cognitivos. Assim, ela enxerga que o grande
desafio está em compreender aquilo que a Base propõe para a primeira etapa e
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garantir o direito das crianças de viverem seus campos de experiência.

O fórum foi finalizado pela mediação, e os participantes foram encaminhados
para as salas em que estavam programadas as discussões por componente.

Sala 18 – Tocantins
Mediador: Talita
Apoiador: Egon de Oliveira Rangel
Relator: Daniela Del Sole
No início do encontro, a mediadora distribuiu o “Guia de Implementação” da Base
Nacional Comum Curricular, elaborado pelo Ministério da Educação, e reservou
dez minutos para que os participantes fizessem a leitura individual do capítulo
04 (págs. 41 a 43). Nesse capítulo constam premissas para a implementação da
BNCC nas redes, e a facilitadora apresentou uma proposta de divisão dessas
premissas em pares e solicitou que os participantes, em duplas ou trios,
discutissem por mais dez minutos um dos cinco pares de premissas, distribuindoos entre os grupos.

Premissas = Regime de colaboração e trabalho colaborativo
A participante Fabiana e sua colega acham que tudo se inicia pela comunicação,
pela mobilização das redes de ensino, feita pela equipe de gestores, pela equipe
regional e pela equipe de professores. Após a mobilização, é preciso estabelecer
um projeto de formação de professores que tenha uma modalidade específica
(EAD, presencial ou híbrida), tempo e carga-horária fora da jornada dos
professores, mas tal projeto deve ocorrer no dia de planejamento coletivo ou no
dia de planejamento pedagógico.

Premissas = Continuidade da formação e dia a dia da escola
Os participantes que discutiram as duas premissas levantaram dois pontos
principais e interessantes para a prática pedagógica: planejamento coletivo por
área de conhecimento e calendário de ações dentro do calendário anual
completo, com previsão de formações fixas que sejam estabelecidas ao longo
do ano para que o professor possa se programar; e formações em serviço, que
são importantes e garantem o amadurecimento da equipe escolar. Também se
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faz importante que toda a equipe escolar tenha encontros duas vezes por mês
nos horários de planejamento para discussões sobre as mudanças do currículo.

Premissas = Uso de evidências e uso de dados
Em relação ao uso de dados, a participante Maria de Jesus destaca que deveria
ser assegurada uma formação continuada aos professores com base nos dados
e resultados educacionais do estado (utilizando avaliações como SAE, por
exemplo) e formação voltada ao professor para suprir as lacunas evidenciadas
nas necessidades dos alunos e voltadas para o desenvolvimento das
competências e habilidades; destaca ainda que a formação deve ser
contextualizada com a realidade dos alunos e das escolas. Por fim, aponta que
há mudanças dentro da estrutura do documento curricular do estado que
merecem ser estudadas, e a formação continuada é essencial para atender essa
necessidade.

Premissas = Coerência e desenvolvimento de conhecimentos
Segundo os participantes, um primeiro passo seria um levantamento de dados
para conhecer a escola e seus recursos estruturais e não estruturais, os perfis
dos professores e do público-alvo (corpo discente), além da análise da Proposta
Pedagógica da escola e, somente então, passar para a prática docente, o
planejamento de aulas etc.; assim, a partir do estudo do que os coordenadores
e professores precisam para suprir as necessidades dos alunos é possível
compreender o que deve ser feito.

Premissas = Metodologias ativas e competências
Os participantes apontam que é preciso trabalhar nas práticas pedagógicas dos
professores, atingindo aquilo que eles ainda não conseguem colocar em prática
em sala de aula, considerando o docente o protagonista do desenvolvimento do
saber e fazendo-o participar ativamente dos processos de formação continuada.
Ao fim das discussões sobre as premissas, a facilitadora retoma a fala,
relembrando que esse é um aquecimento para que a equipe possa então se
aprofundar em torno do planejamento da formação continuada para a
implementação da BNCC no estado.
Uma participante ressalta a importância de que se faça, após a formação ou o
processo formativo, uma avaliação dos alunos para a coleta de dados sobre os
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resultados do processo. Ou seja, as evidências devem ser coletadas antes e
depois dos processos formativos sobre a BNCC para que se saiba se as
formações estão acontecendo de forma adequada.
Carol Tomaz, colaboradora do MEC que auxiliou a criar o programa ProBNCC
no Ministério, diz que o referido ministério já está providenciando um
levantamento de dados sobre a rede para auxiliar neste tipo de mapeamento. O
MEC terá um painel de informações para subsidiar as equipes com dados para
planejamento e acompanhamento das formações.
Um participante ressalta que há resultados de principais avaliações nacionais e
estaduais que podem também auxiliar a entender o desempenho dos alunos em
sala de aula e a trabalhar a formação de professores. Outra participante diz que
as características das escolas também devem ser levadas em consideração, ou
seja, as formações têm que ser pensadas no macro, mas também levadas para
o micro, atendendo necessidades específicas de municípios e escolas.
Outro participante diz que se preocupa com a questão dos gastos da
formação, pois o estado não tem recursos suficientes. Ele gostaria de saber
como será o planejamento e como esse custo entra no regime de colaboração,
pois a questão financeira influencia nas formações continuadas. Para oferecer
uma formação de qualidade, analisando todas as premissas levantadas, é
preciso ter equipe, profissionais etc. Em conclusão, ele diz que para que o regime
de colaboração seja efetivo, é preciso pensar em financiamentos para os
processos formativos.

09:30 às 12:30
Pauta: Oficina: Principais mudanças + Plano de aula e
socialização (café mundial)
Sala 01 – Redatores de Matemática (AM, SE, SP, SC, GO, RN, TO,
AC, PI, PR, MG, MS, PB, AP)
Facilitadores: Alda e Maro
Mediador: Luciana Tenuta
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Neste momento, sugeriram-se uma questão e uma proposta de trabalho.
1 – Quais são as principais mudanças que o currículo do meu estado trouxe para
o componente?
2 – Plano de aula pensando no que seria uma aula que levasse em conta essas
mudanças.

Como resposta à questão, os dois estados fizeram apontamentos bem próximos,
sendo eles: progressão das aprendizagens, álgebra nos anos iniciais – os
professores pensam álgebra como letras, fluxograma (um dos professores
questionou o que era isso na consulta pública), meios de preparação do 5º para
o 6º ano e do Ensino Fundamental para o Ensino Médio.
Segundo os facilitadores e o apoiador, a proposta de elaboração de um plano de
aula teve o objetivo de os redatores sentirem as necessidades para
posteriormente elaborarem as formações. Os planos de aula foram elaborados,
mas não houve momentos de socialização. Ao propor a atividade, a facilitadora
apresentou um exemplo, e os grupos fizeram o plano de aula com características
similares.

Socialização: Café Mundial
Neste momento foi proposto para os redatores listarem os principais desafios
para a formação dos professores. Após discutirem e listarem os desafios, foi
apresentada a dinâmica do Café Mundial, que teve início em seguida.
Minutos depois, os redatores se apresentaram insatisfeitos com a dinâmica da
atividade e propuseram fazer uma apresentação por estado. Um representante
apresentava para todo o grupo os desafios para seu estado. Assim foi feito.
Iniciaram-se as apresentações, por estado, listando-se os principais desafios
para a formação, e todos ficaram muito satisfeitos com a dinâmica.

São Paulo
É preciso fazer com que o professor conheça a fundo as habilidades, e não
apenas pontualmente. Chamou-se a atenção para o fato de que há habilidades
que precisam ser consolidadas em determinado ano, enquanto outras
transpassam por vários deles –progressão. É necessário avaliar os alunos em
progressão, e não apenas no ano em questão.
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Amazonas
Os grandes desafios serão logística e internet (97% da população não tem bom
sinal de internet). No estado, pensa-se em fazer formação à distância, assim
como videoaulas. A dúvida é se dará certo. Conhecer o currículo vai levar tempo
devido à logística do estado.

Goiás
A construção do currículo envolveu todos os municípios, e os professores já têm
cultura da formação continuada. É preciso repensar essa formação fora do
modelo e, principalmente, rever a formação de pedagogos no Ensino Superior –
como esse aluno está sendo formado em Pedagogia.

Piauí
Neste novo currículo, o desafio é que o professor pedagogo terá de ter
“formação” em diferentes componentes: Matemática, Língua Portuguesa,
História, entre outros. Como fazer isso?

Paraná
Mencionou-se que trazer a questão algébrica para os anos iniciais não é simples.
Tão pouco a questão de Probabilidade e a antecipação e prorrogação de alguns
conteúdos.

Santa Catarina
Possui uma proposta curricular há mais de 30 anos, que não trabalha por
competência nem habilidade. A dificuldade é agregar esse trabalho antigo com
o novo. O tempo de planejamento é curto. É preciso quebrar a cultura de revisão
de conteúdo, sem se preocupar com a progressão.

Tocantins
Mencionou-se qual será o apoio que o professor vai ter para fazer esse novo
planejamento. A distância entre redator e professor é muito grande.

Paraíba
É preciso tirar o professor da zona de conforto. O professor é acostumado a dar
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fórmula e mandar o aluno resolver.

Minas Gerais
Os gestores deverão ter a sensibilidade de levar até os professores as
mudanças. Os maiores desafios são a formação de professores, devido à
grandeza do estado, e a questão da álgebra nos anos iniciais.

Acre
Estão em certo conforto, com currículo único. A formação continuada está
consolidada. A dificuldade é com alguns conteúdos novos que os professores
deverão agregar. Todos são pedagogos, mas também possuem formação
específica.

Amapá
Discutiu-se a concepção dos professores sobre a BNCC e o currículo do estado.

Rio Grande do Norte
Este é o primeiro documento curricular elaborado no estado. Em paralelo à sala
de aula, construiu-se o currículo. A maior dificuldade será mudar as concepções.

Em uma fala geral, o que parece comum em todos os estados é a preocupação
de como vai chegar ao professor esse novo currículo e também a possível
mudança, se existir, da concepção do que se entende por ensinar e aprender
Matemática.

Sala 13 – Redatores de Arte
Mediador: Paulo César e Maria Helena Webster
Assim como a primeira parte da manhã, a mediação recebeu os redatores de
Arte com a mesma dinâmica realizada no outro grupo. A mediadora, Maria
Helena Webster, mostrou aos redatores uma apresentação na qual são
resumidos alguns pontos da fundamentação da BNCC, apresentando também
os templates a serem trabalhados na oficina. Tal material abordava: “As
principais mudanças no currículo e a elaboração de um Plano de Aula”.
Os redatores dividiram-se por estado (em duplas), para discutirem três pontos:
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1.

O primeiro ponto que deveria discutido dizia respeito às mudanças que

existem nos currículos que escreveram, identificando e refletindo sobre o que foi
acrescentado acerca dos contextos locais, o que havia de novo e quais as
principais mudanças apresentadas para o componente.
2.

Em um segundo momento, os redatores deveriam elaborar a sequência

de um plano de aula para a formação dos professores. Foi indicado que eles o
pensassem segundo as particularidades do novo currículo, relacionando-o às
habilidades e às competências e abordando o que há de novo. Foi instruído que
se colocassem no lugar dos professores.
3.

Foi orientado que, no terceiro momento, as duplas, ainda divididas por

estados, refletissem sobre os desafios para a implementação dos novos
currículos.

As duplas, então, passaram a discutir e preencher os templates.
Foi dado um tempo para as duplas refletirem. Após esse tempo, os mediadores
fizeram outra atividade de aquecimento e integração do grupo e explicaram a
dinâmica do momento de socialização das discussões realizadas entre os
estados, a dinâmica do “café mundial”. Nesta dinâmica, foi instruído que as
duplas socializassem suas discussões, refletindo ainda acerca das questões
provocadoras, lançadas em cada uma das rodadas da dinâmica. Para poder
acompanhar um pouco dessas discussões, a relatoria acompanhou um grupo
diferente em cada uma das rodadas. Segue abaixo o resumo das discussões
dos grupos acompanhados, separados por cada uma das três rodadas
realizadas na dinâmica do “café mundial”.
1.

Questão: De que forma as propostas dos planos de aula elaboradas

refletem as principais mudanças? Discutiu-se que, nos currículos atuais, há
uma mudança de foco dos conteúdos para os sujeitos. Abordou-se o desafio que
será para que os professores, que nem sempre têm formação em Arte, saiam do
livro didático e possam se centrar na voz dos alunos. Falou-se da importância de
não se trabalhar somente com um livro e da necessidade de trabalhar com vários
livros para abranger o componente.
2.

Questão: Quais os principais desafios para a apropriação por parte

dos professores? Refletiu-se sobre os desafios de realizar a formação de
professores e gestores que não têm formação em Arte. Comentou-se também
sobre os professores que, mesmo sendo formados no conteúdo, apresentam
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resistência em trabalhar as linguagens artísticas que não sejam as de sua
formação. Foi apontado que, na Paraíba, está sendo feito um mapeamento para
conhecer quem são os professores de Arte. Discutiu-se que as dimensões do
conhecimento, propostas na BNCC, podem ser aspectos centrais a serem
trabalhados nas formações.
3.

Questão: Como vamos superar os principais desafios identificados

no processo de formação dos estados? Discutiu-se que se deve olhar para
as particularidades de cada estado, para o fato de que muitos professores não
possuem formação em nenhuma linguagem artística e que, nesse sentido, devese cobrar a legalidade, ou seja, a presença em sala de aula de professores
especialistas.
Encerrada a dinâmica do “café mundial”, os mediadores propuseram uma outra
dinâmica, para finalização do período da manhã. Nesta, os participantes se
dispuseram novamente em roda para que, quem desejasse, fosse ao centro e
se expressasse da maneira que quisesse por um minuto. Foi explicado que eles
podiam simplesmente falar de suas angústias, reflexões ou fazer qualquer outro
tipo de gesto expressivo.
Aconteceram, então, ações e falas variadas: uma redatora de Sergipe tomou o
centro da roda e imitou um professor em suas resistências com relação à base;
outra redatora fez a imitação de uma coordenadora fazendo cobranças aos
professores; outra participante cantou um samba, convidando os outros a
entrarem no meio do círculo para dançar; uma redatora de Rondônia comentou
o quanto foi importante perceber que, desde o primeiro encontro formativo, todos
têm dificuldades, questionamentos e angústias comuns. Ela fez uma metáfora
da força da pororoca, que passa em fúria, com a margem tumultuada, mas
mantém o centro do rio calmo.
Após esta dinâmica, foi encerrada a oficina do período da manhã, e os
participantes seguiram para o almoço.

Sala 18 – Redatores de Língua Portuguesa (RO, AL, RS, ES, MT,
BA, DF, RR, PE, RJ, CE, PA, MA)
Mediador: Talita
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Apoiador: Egon de Oliveira Rangel

A facilitadora pede que os participantes se sentem com seus pares de estado,
distribui um template às duplas ou trios (a depender do estado), e apresenta a
dinâmica: os grupos terão dez minutos para ler o template e depois farão um
aquecimento para debater o conteúdo dele.
A partir da leitura, cada estado terá que listar “as principais mudanças que o seu
currículo traz para o componente”, utilizando um novo template. Para auxiliar na
atividade, o especialista apoiador é chamado à sala e faz uma fala ressaltando
a importância das principais mudanças que a Base trouxe. Ele apresenta a
mudança do componente para a ênfase em Língua Portuguesa Brasileira e suas
implicações sociais e no ensino da norma e gramática da língua. Segundo o
especialista apoiador, o que precisa ser pensado é como o professor lida com tal
mudança e se atualiza para esse novo cenário. O encontro, segundo ele, foi
preparado para uma tomada de consciência sobre como formar o professor para
essas transformações. Por fim, afirma que a ideia é que todos saiam com uma
consciência que propicie um novo discurso a respeito dessas principais
questões, empoderando as equipes para voltar aos estados e apoiar a
implementação da BNCC.
Os participantes seguem então para seus grupos (redatores do componente de
Língua Portuguesa por estado) para discutir as principais mudanças da Base
(apresentadas no template) e para preencher as principais mudanças nos
currículos (utilizando o segundo template). Eles têm dez minutos para a
atividade.
Os grupos então recebem outro template, e a mediadora os instrui a criar um
plano de aula para uma série escolar do Ensino Fundamental, contemplando
uma habilidade do ano (prevista no currículo do estado) e uma competência. Há
um questionamento sobre a competência, se deveria ser a geral ou a específica
da área. A facilitadora solicita a visita do apoiador, que instrui a abrangência de
uma competência geral da Base.
Ao fim da atividade, a facilitadora dá as diretrizes para a próxima dinâmica, o
“Café Mundial”, descrita a seguir.
No “Café Mundial”, os participantes devem se sentar em grupos por etapas de
ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais),
segundo a facilitadora, para discutir os planos de aula. Uma pessoa de cada
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grupo deve ficar como “anfitriã”, apresentando seu plano, enquanto as outras
devem, a cada rodada, mudar de grupo. No início, os participantes sentem
dificuldade em compreender para qual grupo ir ou em qual grupo ficar, já que a
montagem de grupos por etapa não deu certo devido ao número de participantes.
Eles acabam se misturando de forma orgânica em grupos de aproximadamente
cinco participantes.
A facilitadora insere na apresentação as perguntas disparadoras para cada
rodada da dinâmica.

Pergunta disparadora 1: De que forma as propostas de plano de aula elaboradas
refletem as principais mudanças?

A anfitriã apresenta um plano de aula que visa desenvolver as competências
gerais 4 e 7 e uma habilidade própria do currículo do estado. O objetivo do plano
de aula é promover a escuta e a oralidade e seu exercício, um dos destaques do
novo currículo do estado, segundo a participante, e a própria BNCC, conforme
discute com os colegas de grupo. O plano de aula tem foco em elementos
discursivos. O grupo discute como abordar os gêneros textuais na atividade e
onde, em um plano de aula, fica claro para o professor os embasamentos
teóricos da aula e da atividade proposta. A discussão do grupo se pauta no plano
de aula e na sua relação com as novas propostas do currículo de Roraima.
Pergunta disparadora 2: Quais os principais desafios para a apropriação dos
professores?
O plano de aula tinha como objetivo trabalhar o gênero notícia com checagem
de informações e detecção de Fake News. Os desafios para os professores na
apropriação seriam relativos à cultura digital: “Como o professor se apropria
dessa cultura e leva esse trabalho para a sala de aula?”. Uma das questões
discutidas pelo grupo é a resistência dos docentes. Uma participante ressalta
que, nesses casos, o professor tem que ser muito mais mediador, e não o
detentor do conhecimento, valorizando o conhecimento dos alunos sobre o tema,
já que eles estão muito mais apropriados dessa cultura digital e do próprio uso
das tecnologias.
Nas discussões do grupo, evidencia-se que o conhecimento dos professores
sobre a tecnologia também é um entrave, pois ele se afasta dela, tem receio de
não saber o que ocorre. “Os alunos têm muita informação, mas não têm
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conhecimento”, diz uma das participantes. Assim, o papel do professor é mediar
para que o uso da tecnologia seja consciente e crítico e fazer com que a
informação seja transformada em conhecimento, e que o conhecimento seja
então compartilhado.

Pergunta disparadora 3: Como vamos superar os desafios identificados no
processo de formação do nosso estado?
Nesta rodada, os participantes devem retornar aos seus grupos de estado.
Estado acompanhado: Bahia
O principal desafio está em encontrar pessoas qualificadas para as formações,
que exerçam as funções de atualização do corpo docente em relação ao novo
currículo. Outro desafio é ofertar recursos tecnológicos e infraestrutura para as
formações de professores e o uso das instituições escolares, principalmente as
rurais e afastadas dos centros urbanos.
Estado acompanhado: Roraima
É fundamental, e um dos principais desafios do estado, instrumentalizar os
professores para desenvolvimento das aprendizagens que usam novas
linguagens e novas tecnologias, pois hoje essas são as principais lacunas do
corpo docente e que podem atravancar todo o processo de implementação do
novo currículo.
Após as discussões, a facilitadora pede que alguns dos participantes se
voluntariem para apontar as principais discussões que acompanharam.
Estado – Rondônia/Participante – Luciana
É importante decentralizar a formação, capacitando formadores das regionais
que então iriam para suas unidades multiplicar o conteúdo. Os redatores, que
vão formar os formadores, e os formadores das regionais têm que se dedicar a
essas funções para que não haja divergências de compromissos com projetos
distintos.
Estado – Roraima/Participante – Ilário
Identificou como desafio o fato de que as formações iniciais dos pedagogos
(cursos de Pedagogia) não dão base para a apropriação das aprendizagens
previstas na BNCC e sua proposta para o componente de Língua Portuguesa.
Ou seja, além da formação para implementação da BNCC, os professores da
etapa do Ensino Fundamental – Anos Iniciais precisam contar com cursos
diversos baseados nas aprendizagens fundantes dos currículos, e não só para
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a apropriação da BNCC em si. Exemplo: cursos e formações sobre escrita de
gêneros textuais diversos. Aí, então, entra a formação sobre a BNCC e as
formações específicas sobre multiletramentos.
Estado – Pará/Participante – Nazaré
A participante conta que o seu estado está contratando uma consultoria para
implementação dos programas de formação e que contam também com o centro
de formação de professores do estado, que irá contribuir para a formação, e com
os relatores da equipe ProBNCC, que também se envolverão com a formação.
No entanto, um desafio relatado seria: “Como fazer para gerir essas formações
em todos os polos sendo que essas pessoas acumulam funções?” Segundo a
participante, será preciso então contar com a consultoria e com o Centro de
Formação, pois apenas os redatores não darão conta de chegar a todos os
municípios.
Estado – Pernambuco/Participante – Daniele
Segundo a participante, o estado, por mais que tenha avançado, ainda tem um
ensino muito estruturalista, voltado para um objeto de conhecimento pautado na
norma padrão, enquanto a língua tem que ser trazida ao aluno de forma funcional
e como um organismo vivo. Por isso, para quebrar esse paradigma, é preciso
investir na formação de professores e nos processos de atualização, que
atualmente são frágeis. Os professores não têm um letramento adequado e não
conseguem trabalhar as diferentes práticas e os campos da linguagem. Por isso,
é preciso fortalecer a formação inicial e a contínua, pensando não somente no
modo como o professor tem que trabalhar a BNCC, mas também em aperfeiçoar
a formação básica do professor que alfabetiza e ensina a língua portuguesa.
Estado – Alagoas/Participante – Quitéria
Um grande desafio identificado pelo estado está no entendimento do próprio
papel do professor na aprendizagem dos alunos. Hoje, o professor não enxerga
a BNCC como um ponto de partida, e isso tem que ser trabalhado na formação.
Outro desafio é achar espaço na agenda do professor e compreender como levar
a formação para dentro da escola, que é o lugar ideal para o processo da
capacitação em serviço.

Sala 05 – Redatores de História
Os participantes dessa dinâmica, redatores de História de todo o país, foram
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convidados a se dividirem em sete grupos de seis participantes cada, sendo que
estes grupos deveriam contar com uma dupla de redatores de cada Estado. No
primeiro momento, as duplas deveriam se apresentar para o restante do grupo
e compartilhar as expectativas em relação ao III encontro de Formação do
Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC).
Em seguida, pediu-se aos grupos que discutissem as mudanças que a BNCC
trouxe para a elaboração dos currículos. Para essa atividade, os grupos
receberam um material com os códigos das habilidade e das competências
específicas do componente curricular História, para que pudessem ter mais
elementos para a discussão.
Os redatores do Distrito Federal apontaram algumas mudanças temáticas
trazidas nos anos finais, em especial para os nonos anos, como os temas
terrorismo e refugiados. Ressaltou-se que eram novidades e uma tentativa de
aproximar-se de temas bastante atuais. No entanto, ponderou-se, a partir da fala
dos redatores do Distrito Federal, as dificuldades de trabalhar a História do
tempo presente, especialmente neste momento/ciclo escolar. Levantou-se,
ainda, a presença do termo “atitude historiadora” e como a BNCC propõe uma
interpretação dos temas e conteúdos não mais de uma forma teórica, mas com
foco em abordagens procedimentais e atitudinais.
Esse grupo era formado pelos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e o
Distrito Federal. A fala inicial dos redatores do Distrito Federal pontuou parte da
discussão do grupo. Os demais redatores concordaram com as colocações e,
principalmente, com a ideia da mudança para abordagem procedimental.
Outro grupo acompanhado era formado pelos redatores do Amapá, de Alagoas,
do Tocantins e de Santa Catarina. Para os redatores de Alagoas, uma das
dificuldades que se apresentam no trabalho com a BNCC é a de aproximar os
conteúdos de História à realidade local. De maneira semelhante, os redatores do
Amapá indicaram que a BNCC não conseguiu, para História, dar um “salto para
sair do conteúdo”. Procuravam ressaltar que a base, no seu modo de ver, era
conteudista e valorizava uma cronologia tradicional. Comparou-se a organização
dos conteúdos de História com os de Geografia, um exemplo para os professores
redatores diferente do caso de História, justamente porque valoriza habilidades
e competências na organização e sequência da base, em vez de ser organizada
por conteúdos.
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Os redatores de Santa Catarina concordaram com as colocações dos colegas e
apontaram que o foco no conteúdo “tende a formar jovens especialistas em
História”. Insistem no excesso de conteúdo proposto para cada ano e ciclo.
No grupo onde estavam os redatores do Pará, de Pernambuco e de Sergipe, as
críticas ao excesso de conteúdo também apareceram. Os redatores de
Pernambuco destacaram a elaboração do currículo estadual e os cadernos que
foram preparados para apresentá-lo aos professores do estado durante o
processo de formação continuada. Explicou-se ao grupo que foram construídos
quatro cadernos temáticos, de acordo com a divisão de áreas da BNCC para o
Ensino Fundamental (área de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e
Ciências Humanas). Relatou-se, também, que no processo de escrita do
currículo estadual, muitas adaptações foram feitas ao texto das habilidades que
compõem a BNCC. Os redatores de Pernambuco queixaram-se da pouca
variedade de verbos que compunham as habilidades: exemplificou-se este ponto
com a repetição do verbo identificar ao longo dos textos das habilidades da
BNCC.
Diferentemente de Pernambuco, os redatores de Sergipe destacaram que seu
trabalho manteve a divisão por componentes curriculares e não por áreas, mas
também enfatizaram as alterações feitas nos textos das habilidades,
concordando com os colegas do outro estado no que diz respeito à pouca
variedade de verbos sintetizados nas habilidades da BNCC.

Para os redatores do Pará, um desafio é planejar como os componentes
curriculares irão se tornar áreas de conhecimento. Enfatizou-se que os currículos
do estado já trabalhavam numa perspectiva interdisciplinar. Criticou-se, de
maneira geral entre os redatores dos três estados, que a BNCC não deixa claro
de que maneira deve se dar a integração dos conhecimentos, uma vez que as
habilidades valorizam os componentes curriculares.
Apontou-se, ainda, o excesso de conteúdos e sua relação com habilidades e
competências. Nas palavras dos redatores de Pernambuco, “o conteúdo deve
estar submetido às habilidades e não o inverso, como aponta a base”. Enfatizouse que há um risco de não haver mudança nenhuma, uma vez que os conteúdos
parecem “puxar os objetivos das habilidades”.
No grupo que reuniu os redatores do Ceará, do Mato Grosso e de Minas Gerais,
discutiu-se o desafio de valorizar o conhecimento local à luz da BNCC de História
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e como este desafio está colocado para a etapa de elaboração dos currículos
estaduais. Pontuou-se, na fala dos redatores do Ceará, a necessidade de
relacionar os objetos de estudo da História com outros objetos de conhecimento.
Os representantes do Mato Grosso descreveram o processo de elaboração do
currículo de seu estado, organizado por componentes curriculares e
acompanhado de um comentário dos especialistas.
Encerrado o tempo para os primeiros apontamentos e desafios levantados pelos
professores em grupo, a equipe de facilitação entregou às duplas um template
para que cada estado produzisse um plano de aula à luz da BNCC. Deveriam
indicar uma competência e uma habilidade que norteasse o trabalho e como
desenvolveriam os desafios levantados anteriormente.
Apresentou-se a dinâmica a ser utilizada para a socialização dos trabalhos com
os planos de aula. Chamada de café mundial, sugeriu-se que os redatores
sentassem em grupos de oito pessoas, mantendo as duplas de trabalho de seus
estados. Cada rodada de socialização durou 15 minutos e, após esse tempo,
pediu-se aos redatores que trocassem de grupos. Uma pergunta norteadora era
proposta a cada rodada de discussão. Na sala de História, formaram-se quatro
grupos de socialização. Para garantir mais qualidade nos registros, registrou-se
um grupo diferente a cada rodada.

Primeiro grupo: (PA, PE, RO, SE)
Pergunta mediadora: De que forma as propostas do plano de aula refletem as
primeiras mudanças?
Apesar da pergunta proposta, a discussão do grupo se pautou na dinâmica
anterior, que procurava ressaltar os desafios e dificuldades para transposição da
base para os currículos estaduais.
Os redatores do Pará destacaram que um caminho importante para a
implantação da BNCC é explicar o quadro comparativo elaborado pelos
redatores especialistas para o currículo para cada professor, mostrando como
as competências da área de ciências humanas foram traduzidas em eixos e sub
eixos, e como as habilidades da base se relacionam a estes eixos e sub eixos.
Ressaltou-se que o principal desafio é o professor entender e aceitar as
novidades trazidas pela base. Avaliou-se a necessidade de ampliar a divulgação
do currículo e ressaltou-se a dificuldade, na visão dos redatores paraenses, por
conta de um estado gigantesco, em se reunir e fazer encontros de formação.
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Usou-se como exemplo casos de professores que, para dois dias de formação,
viajam três dias para estar na capital, Belém. A partir de uma pergunta feita por
um redator de outro estado, destacou-se o acesso à internet nas escolas e seu
uso como forma de minimizar os desafios, e os redatores expuseram novos
problemas, como dificuldade de acesso e falta de rede, até mesmo na capital do
estado.
Os redatores de Pernambuco completaram essa análise frisando que, sem um
corpo técnico nas secretarias de educação, é difícil divulgar as novidades do
currículo.
A partir da fala dos redatores de Rondônia, a conversa tomou outro rumo e
passou-se a discutir o uso de celulares e tecnologia em sala de aula. Citou-se o
exemplo de uma ação da ALE, de Rondônia, que queria proibir os celulares em
sala de aula. No geral, o grupo valorizou o uso dos celulares de maneira
orientada. Os redatores de Sergipe problematizaram o tema do uso de celulares,
analisando as novas formas de escrita e da perda da prática de escrever à mão
e as implicações negativas em perder a referência de como escrever as palavras.
Do retorno ao uso de símbolos e imagens como linguagem.

Segundo grupo (MT, PI, AC, TO)
Pergunta mediadora: quais os principais desafios para apropriação dos
professores?
O redator de Tocantins referiu-se ao trabalho com o template do plano de aula,
apontando que ele permitiu visualizar etapas para o trabalho, o que gerou uma
reflexão no fazer do professor, valorizando a dinâmica realizada nesse dia.
Destacou-se que um desafio suscitado pela nova base e pelas mudanças
curriculares é que os professores se perdem no planejamento e na adequação
às novas propostas. Avaliou-se que o template proposto foi positivo como forma
de planejamento.
Os representantes do Mato Grosso destacaram que o grande desafio é o
distanciamento dos municípios, a escala do estado. Avaliou-se que ter mais
tempo para estudar a BNCC e construir espaços formativos para os professores
entenderem as mudanças da base são elementos chave no processo de
apropriação das mudanças nos currículos.
Destacou-se na fala dos redatores do Piauí a estrutura e os desafios para
formação de professores. O tamanho da rede, com 224 municípios, motivou as
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perguntas: como levar a formação ao professor? Como organizar a saída de um
profissional, ou de vários, de suas atividades para a participação em encontros
de formação? Como garantir que o professor valorize esse processo de
formação? Qual o estímulo que o professor vai ter para participar desse
processo? Buscando algumas respostas para suas questões, os redatores do PI
defenderam a implementação de um sistema de promoção mediante a
participação e a formação continuada. Sugeriu-se desvincular o processo da
formação continuada da agenda de políticas partidárias, avaliando a
necessidade de um projeto de formação de professores e de uma proposta de
educação que seja perene. Enfatizou-se que faltam estímulos e uma política de
meritocracia e valorização profissional. Nas palavras dos redatores do Piauí,
“para o professor, a formação [continuada] soa como trabalho a mais, que sobra
trabalho”. Pontuou-se, ainda, a dificuldade de equacionar questões salariais,
condições precárias de trabalho e formação continuada.

Sala 15 – Redatores de Educação Infantil (AM, SE, SP, SC, GO,
RN, TO, AC, PI, PR, MG, MS, PB, AP)
Facilitador: Edite
Apoiador: Cecília
Especialista: Márcia Gil

O encontro foi iniciado com uma dinâmica que consistia em caminhar pelo
espaço, aguardando um sinal da mediadora: quando esta batesse palma, todos
os participantes deveriam parar e dizer o nome e algo que estivessem trazendo
para este encontro.
Na sequência, foi realizada uma oficina cujo objetivo era identificar e refletir sobre
as principais mudanças que o currículo apresenta para a etapa da Educação
Infantil. Sendo assim, os participantes foram divididos por estados e
conversaram sobre quais eram as principais mudanças para os alunos e para os
professores, além de listarem as principais mudanças que o currículo traz.
• Reflexões do grupo do estado de SP:
- Mudança de concepções (o foco é na aprendizagem da criança e não mais no
ensino do professor, valorizando as experiências que as crianças podem e
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devem participar para aprenderem e se desenvolverem. O currículo deste estado
está ajudando o professor a compreender como a criança aprende, a fim de
refazer o seu modo de ensinar).
- Mudança na concepção de ensino e de aprendizagem (orientações
complementares do currículo paulista sugerem ideias para apoiar o professor no
planejamento e garantir aos alunos uma aprendizagem por meio de experiências
que sejam coerentes com a infância).
- Progressão das aprendizagens (transições das faixas etárias dentro da
Educação Infantil).
Após esta primeira reflexão, os participantes juntaram-se em grupos de dois
estados diferentes para compartilharem as mudanças.
Na sequência, com o objetivo de discutir o plano de atividade, foi solicitado aos
participantes que escolhessem um grupo etário, bem como objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento para esse grupo e direitos de aprendizagem e
desenvolvimento; a partir disso, os participantes, agora organizados por estados,
deveriam desenvolver um plano de atividade, preenchendo os quadros
disponíveis em um template.
• Reflexões do grupo do estado de São Paulo:
- Campos de experiências: Corpo, gesto e movimento.
- Grupo etário: Bebês.
- Espaços e materiais: Espaço externo, preferencialmente área verde; sugeriuse como materiais gravetos, folhas, flores, terra, areia, pedras, casca de árvore
e outros elementos da natureza.
- Previsão de tempo: 30 a 40 minutos.
- Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento BNCC: Utilizar os movimentos
de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio
de diferentes materiais e objetos.
- Estratégias de documentação da atividade: Fotos e vídeos.
- Atividade:
Antes da atividade: Professor deve garantir que o bebê já tenha familiaridade
com o ambiente, prever a segurança e a organização com os bebês que ainda
não andam.
As interações a serem promovidas: Fazer pequenos e grandes grupos,
colocando um cesto a cada quatro crianças, com a intenção de que estas
guardem os materiais encontrados.
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Observações sobre a atividade: Pensar nos agrupamentos.
Desafios que os professores podem encontrar nesta atividade:
- Quem fará as formações.
- Escolher começar a formação pela concepção ou pelo plano.
- Acreditar que a criança aprende pela experiência e transpor essas concepções
para a prática.
- Haver a adesão dos professores.
- Estabelecer relações com as famílias.
- Formar multiplicadores.
Na sequência da oficina, formaram-se grupos de seis pessoas para a realização
da socialização por meio da metodologia Café mundial (neste momento, as
pessoas de diferentes estados ficaram em grupos aleatórios para discutir
perguntas disparadoras).
1ª pergunta: De que forma as propostas elaboradas do plano de atividades
refletem as principais mudanças do currículo?
• Reflexões do Grupo 1:
- Identificar a diferença do objetivo da BNCC e das atividades específicas.
- Direcionar o professor em seu planejamento, a fim de que o planejamento seja
mais específico e não tão amplo, pois corre-se o risco de que não seja
compreendido o que se pretende que a criança aprenda na determinada
atividade.
- Garantir que o professor compreenda a existência de uma progressão, uma
continuidade.
- Equilibrar a ação do professor e a da criança.
- Estabelecer conexão entre o currículo e a atividade.
- Realizar registros explicando se o objetivo foi alcançado e detalhando a
experiencia.
- Não antecipar conhecimento do Ensino Fundamental, pois as crianças não
estão sendo preparadas para serem alunos do Ensino Fundamental, mas sim
para serem crianças.
2ª pergunta: Quais os principais desafios para a apropriação dos professores?
- Formação em serviço.
- Mudança de paradigmas, gerar uma nova lógica de fazer a prática pedagógica
para além da tradicional.
- Mudança de epistemologia, pois o objetivo não é desenvolver para aprender e
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sim aprender para desenvolver.
- Qualificar a mediação do professor – De que forma faço a mediação para que
as crianças avancem?
- Compreender que o brincar também é intencional; por meio da observação e
interação entre professor e aluno, a brincadeira vai ajudar a criança a entender
o que é um signo, que é a base da escrita.
- Rever os objetivos, reorganizá-los para as crianças e não utilizar verbos como
“favorecer” ou “propiciar”.
- Reflexão do professor sobre a própria prática – Será que estou promovendo
interação, brincadeira etc.?–, a fim de conseguir dar conta do currículo; será
preciso que o professor estude, planeje e reflita.
- Como avaliar se a criança atingiu seus objetivos?
3ª pergunta: Como vamos superar os principais desafios identificados no
processo de formação do nosso estado?
- Grupos de estudo.
- Papel primordial do coordenador pedagógico.
- Sensibilização do professor para conseguir que ele se abra para o novo.
- Tematização da prática.
- Acompanhamento diário.
- Garantir uma gestão colaborativa.
- Diminuição do espaço de tempo dos planejamentos coletivos, fazendo-os
quinzenalmente.
- Encontros para os professores refletirem juntos sobre a própria prática.
- Responsabilizar o professor sobre sua prática, para que este não fique
esperando ações do coordenador.
- Responsabilização do coordenador na formação dos professores.
- Fortalecimento do regime de colaboração.
- Construção de uma política de formação.

Sala 03 – Redatores de Ciências (AM, SE, SP, SC, GO, RN, TO,
AC, PI, PR, MG, MS, PB e AP)
Mediador: Soraia e Marina
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Apoiador: Lilian

Os redatores de Ciências da Natureza dos diferentes estados (três para cada
estado, com exceção de São Paulo, que só tinha um represente) foram
separados em grupos de seis membros, de modo que, em cada grupo, houvesse
dois estados diferentes com o intuito de favorecer momentos de trabalho
interestado e intraestado.
Antes de iniciar a pauta especifica, as mediadoras orientaram a seguinte
dinâmica: formar, a cada rodada, grupos de acordo com critérios solicitados por
elas. Dentre os critérios, estavam: áreas de formação (Química, Física e
Biologia), regiões brasileiras, idade e estado.
Ao fim, as facilitadoras explicaram que o objetivo da dinâmica foi vivenciar que,
apesar das diferentes segmentações presentes no grupo, todos são bem-vindos
a trabalhar em conjunto no objetivo comum de implantar a nova base.
Dando continuidade à pauta formativa, as facilitadoras explicaram aos grupos,
novamente organizados em seis membros, a dinâmica das próximas atividades
que ocorriam no formato de oficinas, nas quais haveria momentos de trabalho
em conjunto intraestado e compartilhamentos interestaduais.
Cabe ressaltar que, ao longo das oficinas, os redatores receberiam templates
para guiar o registro e os produtos das oficinas.
Na primeira oficina, os grupos deveriam destacar as principais mudanças
promovidas pela base em seus currículos estaduais. Dentre as mudanças
destacadas pelos estados, estão:
● perda da hegemonia da Biologia dentro do currículo, abrindo espaço para
conhecimentos de Química, Física e Geologia;
● aproximação do conhecimento científico ensinado com a ciência;
● ensino por metodologias ativas buscando autonomia e protagonismo dos
alunos por meio do ensino por investigação;
● problematizações das temáticas abordadas;
● incorporação de competências e habilidades no ensino de Ciências;
● proposição de um ensino cíclico, que retome temáticas e promovendo sua
progressão continuada dentro das unidades temáticas;
● integração entre anos iniciais e finais do Ensino Fundamental;
● antecipação da educação sexual a partir do 5° ano;
● alternância de conteúdos entre as séries.
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Ao longo das atividades, apareceram também algumas dificuldades, como:
● demanda de produção de novos materiais didáticos ou adequação dos atuais
às novas demandas;
● possíveis dificuldades de adequação de ensino devido à presença de
conteúdos de Física e Química serem ensinados por biólogos (maior grupo de
atuação nos anos finais do ensino fundamental);
● quebra do paradigma de ciência de uma forma fragmentada, e sim como
conjunto de conhecimentos de diferentes áreas;
● necessidade de formar mais professores de Química e Física;
● adequação de avaliação por eixos de habilidades e competências que foge do
modelo por conteúdo atual.
Dando sequência à pauta formativa, foi solicitado, pelas mediadoras, a
realização de planos de aula considerados “ideais” ou “modelos” de acordo com
o seguinte objetivo:

vivenciar a experiência que os professores terão na

transposição do novo currículo em planos de aula e, assim, planejar uma
formação continuada alinhada às necessidades dos educadores.
De acordo com orientação da especialista Lilian, era importante que os planos
de aula estivessem de acordo com as realidades e possibilidades locais,
propusessem temas interdisciplinares e não tradicionais para que os professores
tivessem uma visão do novo, além de contemplar todos os itens do template.
Cabe ressaltar que, após o tempo de produção, os redatores socializaram suas
produções entre grupos interestaduais no formato da dinâmica do Café Mundial,
na qual há composição de mesas de trabalho entre membros de origens
distintas, e após o período de 15 minutos, novas mesas são formadas para mais
compartilhamentos. Dentre os compartilhamentos, estão:
Os redatores do estado de Santa Catarina produziram um plano de aula sobre a
temática de astronomia, para o 9° ano do Ensino Fundamental, considerando a
competência de análise e explicação de fenômenos naturais a partir do recorte
nascimento, vida e morte de uma estrela.
Os redatores do estado do Rio Grande do Norte produziram o plano de aula de

um 8° ano, desejando desenvolver a habilidade EF08CI02, de construção de
circuitos elétricos, por meio de pilhas e baterias, fios, lâmpadas e compará-los
com circuitos elétricos residenciais e visando atingir a competência da
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compreensão das ciências naturais como empreendimento humano. Esse grupo
destacou que o formato de avaliação nesse tema poderia ser uma apresentação
colaborativa entre alunos de uma mesma sala.
O estado do Tocantins apresentou um plano cujo objetivo é promover
conceituação de densidade, dureza e elasticidade a partir da avaliação das
propriedades de diferentes materiais, desenvolvendo, assim, a habilidade
EF05CI01, de explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem
propriedades físicas dos materiais. Esse grupo considerou a valorização do
discurso oral como importante formato de avaliação das observações realizadas
pelos alunos.
Ao longo da dinâmica, os grupos compartilharam, também, suas dúvidas atuais
ou previsões de dificuldades futuras dos professores, como:
● dificuldade de inserir habilidades e competências como subsídios, e não um
conteúdo no formato tradicional;
● a avaliação deverá ocorrer em outros formatos, e não somente avaliação
formal escrita;
● adequar conteúdos em novos formatos devido à sua transposição entre séries
diferentes;
● necessidade de problematização e condução de atividade investigativa que
também rompe com o modelo tradicional;
● considerar que o desenvolvimento de habilidades e competências não se
esgotam em uma única atividade/ aula, e portando os recortes, para contemplálas devem ser feitos de acordo com o calendário escolar em um formato ainda
desconhecido.

Pauta: Definição de governança e socialização (café
mundial)
Sala 07 – RR, PE, RJ, DF, PA, MA
Palavras-chave

em

comum

aos

grupos:

multiplicadores

capacitados,

especialistas, autonomia dos municípios, formadores por etapa.
•

Neste bloco, os objetivos foram estabelecer e desenhar a proposta inicial

de governança estadual da equipe central e como trabalhar nos estados. A
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atividade foi organizada por grupos de UF. Como diretiva, foi solicitado que os
grupos relessem o ponto 4.1 do Guia de Implementação para seguir com as
reflexões.
•

Grupo de Roraima (sete integrantes): como soluções, pensou-se no perfil

dos articuladores que farão esse processo e chegou-se à conclusão de que é de
suma importância que sejam profissionais especialistas em formação e, ao
mesmo tempo, em concepções pedagógicas, visto que, atualmente, há uma
coisa ou outra: se o profissional é bom em uma coisa, acaba sendo deficiente
em outra. A Secretaria de Educação do Estado deverá ser o polo de formações
continuadas, mas também deverá deixar claro que o município é quem arca com
as despesas logísticas dos seus educadores nesse fluxo.
•

Grupo do Rio de Janeiro (seis integrantes): diversamente do que pensou

a equipe de Roraima, esse grupo entendeu que o melhor caminho é a formação
ser feita nos municípios, mas com pessoas indicadas pela Secretaria de
Educação de cada município. Ficou subentendido que os municípios precisam
ter autonomia de escolha nesse processo. Outro ponto destacado é que esses
formadores ou multiplicadores precisam ser profissionais da Educação Infantil,
do Fundamental e dos Anos Finais, e não apenas de um ciclo, pois muitos
formadores são de um ciclo e fazem formação para outro, sem compreender de
fato as especificidades do universo que está sendo comentado na formação.
•

Grupo de Pernambuco (8 integrantes): todos os participantes da mesa

anotaram e desenharam fluxos o tempo todo e um integrante ficou responsável
por redigir uma ata do que estava sendo discutido, ou seja, foi o grupo tem uma
preocupação em documentar as conversas

e discussões para que,

posteriormente, possa fazer consultas e revisitas ao material. descreveu-se a
possibilidade de utilizar também as universidades como instâncias formadoras,
além dos redatores. Esses fariam a primeira formação enquanto aquelas
continuariam o processo. Nesse contexto, a Secretaria de Estado da Educação,
e não os municípios, indicaria os profissionais que fariam as formações.
•

Grupo do Pará (9 integrantes): o consenso girou em torno da definição

imediata de uma Comissão do Estado para o acompanhamento do trabalho e
das decisões junto aos municípios. Foi desenhado um esquema de fluxograma
no qual a Undime fica responsável pela articulação junto aos gestores e o
município indica os perfis dos formadores de que necessita de acordo com as
suas realidades. Porém, a Comissão é quem seleciona esses formadores e
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redistribui para os municípios.
Socialização interestados dos gestores por meio da dinâmica “Café Mundial”
Palavras-chave: núcleo de apoio, processo, interação.
•

Nesta etapa, os estados do bloco anterior se misturaram para que

pudessem conhecer e refletir sobre as soluções uns dos outros.
•

Grupo acompanhado: Pernambuco.

•

Os demais estados questionaram a mesa de Pernambuco sobre como o

grupo vai monitorar e avaliar o processo da formação, pois esse item não foi
identificado no planejamento preliminar apresentado. Como solução, foi feita
uma entrevista com esses redatores ou formadores, em formato audiovisual,
para que a equipe gestora pudesse entender os possíveis desafios,
especificidades e oportunidades de cada município. Os grupos do Maranhão e
do Rio de Janeiro refletiram sobre a formação de uma equipe gestora que,
mesmo não atuando como docente nas escolas, precisa se reciclar
constantemente, assim como os demais perfis de educadores. Esse item foi
compartilhado com a mesa, mas não foi aprofundado pelo grupo de
Pernambuco.
•

Foi um momento de muitas trocas, com um feedback positivo dos

participantes, os quais reclamaram apenas do tempo que, segundo eles, foi
insuficiente para a quantidade de questões que precisavam ser compartilhadas.

Sala 08 – AC, PI, PR, MG, MS, PB e AP
Facilitadoras: Erika e Tathyana
Apoiadoras: Julia, Kelly Lima e Renata Ferraz
MEC: Gabriela Zelice, Lara Vilela, Juliana e Sandra
As facilitadoras apresentaram o trabalho a ser feito – indicação de leitura do
Capítulo 4. Uma das facilitadoras destacou que se trata de um planejamento
preliminar, para se pensar quais são as possibilidades e quem precisa estar
incluído que ainda não compreende plenamente a BNCC.
MATO GROSSO DO SUL: Começaram as discussões sobre a formação. A
facilitadora deu orientações sobre a organização do trabalho.
- Apontou-se falha na comunicação entre as secretarias e gestões escolares.
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- Há preocupação com a estrutura de governança, pois os professores são os
últimos a receberem formação e informação, o que faz as propostas que lhes
chegam serem diferentes do que foi elaborado.
- Levantou-se a problematização sobre como será a organização do
“diagnóstico” (no começo do ano, um diagnóstico de cada município para
compreender cada realidade) e a formação no estado.
- Há dificuldade de realizar formação por componente – algo que seria essencial,
porém apontado como um segundo momento da formação, estando à frente as
premissas, que são essenciais para todos. Uma participante levantou a questão
de fazer a formação diretamente com os professores.
- Há dificuldade de pensar em uma formação para todo o estado, pois há
municípios mais ou menos estruturados. Cada um possui uma realidade, e é
difícil

fazer

parceria

com

outros

municípios,

sendo

necessário

um

acompanhamento.
- Há a necessidade de rever o calendário estadual para a formação em prol da
implementação da BNCC (discussão sobre quem será levado para essa
formação).
- Destacaram-se a formação inicial precária e a necessidade de trabalhar as
premissas gerias da BNCC primeiro e, posteriormente, as habilidades por
componentes.
ACRE: Discutiu-se sobre como articular e aproximar municípios e estado.
- Problematizou-se sobre a estruturação da equipe de formação (redatores),
verificando-se a disponibilidade e disposição para o trabalho.
- A formação deve ser acompanhada, e não é positivo um centro de formação
isolado, que não tenha acompanhamento nem articulação entre os municípios e
o estado.
- Problematizou-se sobre a organização da formação durante o próximo ano –
as dificuldades de promover as pautas e tudo o que envolve a preparação da
formação – e a disponibilidade e dedicação dos redatores (que não estão todos
plenamente envolvidos).
- Ressaltou-se a dificuldade de formação com a articulação entre o estado e os
municípios nas etapas da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental. Em contrapartida, do 6º ao 9º ano e no Ensino Médio os resultados
têm sido positivos.
PARAÍBA: As discussões giraram em torno de como capitalizar recursos para a
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formação de modo geral.
- Pensou-se em transformar redatores em formadores de formadores regionais,
para que estes, posteriormente, formassem os professores.
- Fizeram-se um levantamento de propostas para capitalizar recursos, por
exemplo, redução da carga horária em sala de aula, e sugestão para que os
municípios utilizem parte dos recursos destinados à Educação para promover a
formação.
- Levantaram-se estratégias para que o estado e os municípios façam a
formação, mesmo com recursos limitados, apontando-se a problematização de
como ampliar bolsas e investimentos.
- Discutiu-se sobre que concepção de formação será adotada, para que haja um
norteamento das práticas, por meio do levantamento de práticas existentes, de
escuta e diálogo, em prol de implementar a BNCC articulada ao currículo.
AMAPÁ: Na rede estadual há um centro voltado para formação de gestores e
professores; é bem estruturado e se chama CVEDUC. Porém, não é suficiente
para toda a formação estadual e municipal.
- É necessário trabalhar em regime de colaboração e articulação com os
municípios para a formação em prol da BNCC. A ideia é utilizar o mesmo corpo
de formadores do PNAIC e PAAP. Há também um comitê de formação já
estabelecido no estado; a proposta é acioná-lo para o trabalho.
- Problematizou-se sobre como concretizar essas propostas, pois necessitam de
apoio mais forte das secretarias estadual e municipais. A proposta é formular um
plano de trabalho para o estado e os municípios com o intuito de mobilizar os
formadores já existentes de outros programas para trabalharem em prol da
BNCC. Sugeriu-se o aproveitamento da estrutura do Programa de Aprendizagem
do Amapá (PAAP), que já opera em regime de colaboração por meio da câmara
técnica

(participação

de

três

representantes

de

cada

município

em

planejamentos), para o planejamento e a articulação com os municípios.
- Há a necessidade de priorização da BNCC por parte da secretaria estadual, já
vista como prioridade por outros atores importantes, como os conselhos estadual
e municipais e a Undime.
MINAS GERAIS:
- Discussão sobre as possibilidades de formação de professores por meio de
atividades presenciais e a distância (EAD), devido ao tamanho do estado e à
falta de recursos financeiros.
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- Dificuldade de alcançar os Projetos Políticos-Pedagógicos e currículos devido
ao tamanho do estado, ressaltando que a formação poderá ser realizada dentro
da escola, em grupo.
- Há problemas com relação à formação dentro da escola, pois muitos dos
municípios não têm um horário previsto para a formação dos professores em
plano de carreira, o que demanda trabalho em horário diferenciado, causando
problemas com relação à remuneração.
- Necessidade de estruturação da equipe interna para verificar se os atuais
atuantes em prol da BNCC estão realmente aptos para fazer a formação dos
demais.
- Necessidade de estruturação das redes (municipais e estadual), pois a rede
estadual possui uma equipe que fica encarregada da formação de professores
(somente da rede estadual), porém a equipe é reduzida e o contrato se encerra
em 31 de dezembro.
- Necessidade de estruturar uma equipe específica para formação continuada.

Socialização café mundial
Registro: Não houve troca de lugares, como previsto na dinâmica, pois o
tamanho dos grupos estava desproporcional. Apesar de a dinâmica não ter se
materializado dentro das regras, correu tudo bem, e as trocas de informações
foram efetivas.
Rodada 1: Grupo Coordenador de estado
Pergunta 1: Como estruturar a governança considerando as realidades locais?
Respostas do grupo
- Planejar uma agenda de ações.
- Definição de pauta e planejamento.
- Articular/ampliar/restituir/reestruturar o comitê de governança.
- Articular formadores com redatores.
- Estruturas de formação físicas e humanas/organizar equipe de formação.
- Formação deve partir dos redatores.
- Diagnóstico sobre a situação de cada município.
- Organizar novo termo de adesão ao pacto de formação.
- Regionalização da formação com regime de colaboração entre as redes de
municípios.
- Organizar as condições de formação: presencial e/ou à distância.
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- Trazer os coordenadores de todas as etapas de ensino para a equipe central
de formação.
- Tudo implica o aspecto financeiro.

Rodada 2: Grupo Articuladores regionais
Pergunta 2: Dentro do modelo de governança, quais são as principais
responsabilidades que você tem dentro de sua função e quais são as diferenças
entre os estados?
Respostas do grupo
- Comunicação (por diversos meios, on-line e impressos) entre os estados e os
municípios, para regime de colaboração.
- Divulgação e comunicação sobre os currículos e a BNCC.
- Fazer a ponte entre as secretarias e prefeituras.
- Articulador/interlocutor.
- Cobrar, por diversos meios, a assinatura do pacto de colaboração e seus
termos.
- A diferença é o recurso disponível; somente Mato Grosso do Sul o tem.

Rodada 3: Grupo por estado - Amapá
Pergunta 3: Como garantir a continuidade de trabalho levando em consideração
a adversidade e a diversidade dos municípios?
Respostas do grupo
- Garantir a legislação nas formações (se está atingindo o objetivo, como está
sendo realizado etc.).
- Monitorar o plano de formação e sua execução.
- Problematização da formação inicial e da formação continuada.
- Utilizar a lei para regularizar o trabalho do professor (excesso de horas de
trabalho, o que o impede de participar da formação).
- Articulação entre municípios e estado.
- Discussão entre o distanciamento do chão da escola e da universidade.
- Articular a formação que é realizada na escola com a que é feita na
universidade.
- Problematização sobre a formação de habilidades e competências com as
diferentes etapas e modalidades da Educação.
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Sala 09 – AM, SE, SP, SC, GO, RN, TO
OBJETIVOS:
•

Desenhar a Governança estadual (Cap. 4) com base nos dados do Painel;

•

Identificar os principais pontos e responder às questões de mapeamento

do Diagnóstico (Cap. 4) para o estado, com base em seus conhecimentos e nos
dados do Painel.

DINÂMICA DETALHADA:
Desenhar Governança Estadual (60 min)
•

Revisão dos capítulos 4.1 e 4.2 do Guia;

•

Preencher o artefato “Definir a Governança da Equipe Central”;

•

Responder perguntas;

•

Preencher o quadro;

•

Fazer o esboço do organograma da Equipe Central.
Mapeamento Diagnóstico (30 min)

•

Utilizar informações do Censo com dados dos docentes e da estrutura dos

estados (Acessar pelo laptop ou celular).
•

Iniciar conversa com o objetivo de responder a essas perguntas: Quantos

profissionais são necessários para cada função? Em quantas regiões,
municípios e escolas as formações serão realizadas?

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

A atividade teve início às 9h30. O facilitador Thomaz apresentou a proposta de
leitura do item 4.4. do Guia de Implementação da BNCC, sobre o tema de
Governança e, em seguida, acerca do preenchimento dos quadros (templates).
Foram dados 60 minutos para que as equipes trabalhassem os três templates.
Inicialmente, foram organizados debates por estados, para que fosse discutido o
item 4.1 e para que os templates fossem preenchidos.
Em seguida, a Carol (Todos pela Educação) se apresentou como colaboradora
e apoiadora do debate. Pediu para que cada participante pensasse nas
estruturas dos respectivos estados, nas pessoas envolvidas e em estratégias
locais para envolver as pessoas nos processos. Lembrou também que, mesmo
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com a aprovação da nova BNCC, não haverá aumento de bolsas ou recursos e
que as equipes continuarão as mesmas.
Ato contínuo, os grupos foram divididos por Unidade Federativa (UF). A dinâmica
teve duração de 60 minutos, iniciando-se às 9h40 Abaixo, seguem os pontos
mais relevantes levantados por cada um dos estados:

AMAZONAS
•

Com relação à estrutura, foi dito pelos membros do grupo que seria

necessário fazer um ajuste na equipe estadual, porém que já há recursos
humanos necessários para realizar a formação continuada, não sendo, portanto,
necessário ampliar o número de contratações.
•

Foi mencionado que já há uma estrutura consolidada para formação de

professores no estado do Amazonas e que não teria sentido contratar pessoas
de fora, uma vez que hoje o estado já dispõe de especialistas destacados para
tanto.
•

Uma preocupação dos membros da UF é fazer com que a BNCC chegue

na mão dos professores das redes municipal e estadual.
•

Apontou-se para a necessidade de que a formação dos professores seja

feita com qualidade e continuidade, uma vez que sem um acompanhamento
contínuo dos professores, a nova metodologia não “vingaria”. Foi decidido
realizar acompanhamento dos professores nos municípios.

SÃO PAULO
•

Pelos membros do grupo de São Paulo, foi suscitado que os redatores

poderiam ser formadores, caso tivessem perfil para tanto.
•

Com relação à formação de professores de ambas as redes (estaduais e

municipais), foi dito que seria necessário pensar na paridade. Isso implicaria em
pensar em como fazer para que a formação chegue aos municípios.
•

Para tanto, será necessário pensar na estrutura de equipe. Há demanda

de pessoas para pensar o conteúdo das formações à distância e para a
estruturação de uma equipe que forme os formadores.
•

Todas as equipes, por componentes, tais como Matemática, Português,

História etc., deverão ter representantes por municípios.
•

Foi dito que será necessária uma formalização das equipes, do ponto de
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vista legal, para que se estabeleça o regime de colaboração entre o estado e os
municípios. Tal formalização poderá ser realizada mediante a um decreto que
legitime essas equipes e seus respectivos trabalhos.
•

Foi proposta a ideia de que quem for membro desta equipe seja

parcialmente ou completamente afastado de suas funções, para participar das
atividades de formação.
•

Foi proposta a ideia de se estabelecer um calendário de reuniões e

formações no início do ano, para que as equipes possam se programar.
•

Alguns problemas detectados no funcionamento anterior (antigo modelo

de formação de professores): haviam reuniões quinzenais, porém, havia pouco
tempo para os debates, tornando a formação pouco proveitosa para os
professores.
•

Outra sugestão proposta pelos membros do UF foi a de ter um polo fixo,

ou seja, um local para que estes coordenadores participem das formações.

GOIÁS
•

O grupo de Goiás estava discutindo como implementar em seu estado a

formação continuada, tendo em vista que hoje não possuem estrutura montada
para tanto.
•

Foi sugerida a ideia de se montar uma equipe central, que seria

responsável pela formação dos professores. Esta equipe seria composta por
alguns membros da equipe ProBNCC, que conduzirá o diagnóstico,
planejamento, execução, monitoramento e avaliação da formação para os novos
currículos.
•

Para seleção de outros membros, foi sugerida a realização de um edital,

com critérios para que as pessoas interessadas se inscrevam.
•

A questão da ausência de novos recursos financeiros foi suscitada como

um entrave para a execução de novas contratações.
•

Foi sugerido que quem já compusesse a equipe central nela

permanecesse e que as equipes regionais fossem compostas por pessoas da
equipe central.
•

Uma outra possibilidade seria formar as equipes regionais, que definiriam

quem comporia a equipe central, como forma de estimular as decisões tomadas
pelas equipes regionais.
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•

Foi pontuada pela equipe uma preocupação com o tempo exíguo para a

formulação dos templates, o que prejudicou a dinâmica proposta.

TOCANTINS
•

No momento, o grupo discutia o template 2 acerca da definição de

governança da equipe central.
•

Foram propostas, pelos membros do grupo do estado, a seguinte

estrutura e as tarefas para cada designação:
o

Coordenadores estaduais de currículo: coordenar o processo de

formação continuada.
o

Coordenadores de etapa: orientar o planejamento da formação

continuada e acompanhá-la.
o

Articuladores do regime de colaboração: colaborar na execução dos

trabalhos e articular.
o

Articuladores de conselho: articular e formar os conselheiros para

acompanharem no processo de formação continuada.
o

Analistas de gestão: formar e gerir dados, monitoramento e controle.

o

Redatores: formar.

•

Foi dito que seria necessário incluir atores atualmente responsáveis pela

formação continuada nas redes: gerência de formações, formadores de
passagens, formadores regionais e municipais e profissionais do Semed e
Seduc.

SERGIPE
•

A equipe do estado de Sergipe discutia o template 1, buscando responder

à seguinte questão: Como a equipe da ProBNCC buscará que as pessoas
também componham a Equipe Central, que conduzirá o diagnostico,
planejamento, execução, monitoramento e avaliação da formação para os novos
currículos?
•

Foi dito, pelos membros do UF, que seria necessária a composição de

uma equipe dedicada exclusivamente para essa função.
•

Também foi suscitada a necessidade de que a equipe fosse legitimada

através de um ato normativo do governo estadual que estabelecesse o regime
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de colaboração com os municípios.
•

Com relação à questão: Quais rotinas de trabalho serão criadas para

garantir o trabalho do conjunto entre a equipe ProBNCC e equipes locais de
formação?, foram

levantadas as seguintes possibilidades: (i) realizar

agendamento de pauta com antecedência; (ii) elaborar um plano de ação; (iii)
realizar formações internas; (iv) identificar pessoas com perfil para atuar na
equipe.

SANTA CATARINA
•

Os membros da equipe de Santa Catarina apontaram para a questão da

ausência de recursos financeiros e do tempo exíguo como entraves para a
realização da formação que julgam adequada.
•

Atualmente, as formações das redes estaduais de SC acontecem em

momentos esparsos, e, conforme relataram os membros do estado, isso
complica o processo formativo, pois não há continuidade nas ações.
•

Não há, portanto, uma política de formação estabelecida pelo estado e,

para desenvolvê-la, seria necessária a destinação de recursos financeiros.
•

Foi pontuado que, hoje, os coordenadores arcam com alguns custos das

formações que realizam e que não acreditam que esta via seja viável para a
implementação da nova BNCC.
Socialização – café mundial
OBJETIVOS:
Compartilhar com os demais estados a proposta de governança e agregar as
considerações.

DINÂMICA DETALHADA:
Escolher anfitrião de cada mesa
•

Coordenadores Estaduais (2);

•

Coordenadores de Etapa (3);

•

Analistas de Gestão (1);

•

Articuladores de Regime de Colaboração (1);

•

Articuladores de Conselho (2).
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Primeira rodada (participantes por função)
Segunda rodada (participantes aleatoriamente)
Terceira rodada (participantes do mesmo estado)

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
A atividade teve início às 11h30. O mediador Júlio explicou a metodologia do
“café mundial”, dividiu a sala em grupos de 6 a 7 pessoas e escolheu os
“anfitriões”. Ponderou que a principal função da dinâmica seria “polinizar” os
debates, ou seja, socializar aquilo que foi discutido na etapa anterior entre os
estados.
Em seguida, os grupos espontaneamente se localizaram na sala. Novamente,
foi proposta a pergunta norteadora (a mesma da etapa anterior): Quantos
profissionais são necessários para cada função? Em quantas regiões,
municípios e escolas as formações serão realizadas?
Abaixo, seguem apontamentos dos principais temas em um dos grupos
acompanhados:

1ª Rodada:
•

GOIÁS (Brenda): foi apresentada, por uma participante de Goiás, a

dinâmica horizontalizada de participação no processo de governança da equipe
central proposta pelos membros do estado. No modelo proposto, a participação
se dará por níveis: central

regionais

locais

escolas. Foi pontuada a

necessidade de os representantes locais articularem-se entre si como forma de
compartilhar discussões e práticas, pois somente a reposta às equipes regionais,
ou centrais, não daria conta das demandas necessárias à implementação da
base.
•

SERGIPE (Mariana): no estado, há uma necessidade de se começar do

zero para identificar quem seriam os formadores. Como primeira ação, foi
proposta a reunião entre os municípios e o governo para definir quem seriam
estas pessoas. Foi sugerido pelo estado que na equipe central estivessem: os
coordenadores estaduais, duas pessoas do GT de formação, a Cogedam, o
CQP, o assessor do secretário e um articulador municipal. Ainda, foi dito que, no
estado, tal estrutura será implementada somente em 2020, uma vez que este
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ano há demanda para elaboração dos PPP e, que, em razão disso, haverá uma
primeira ação formativa ainda esse ano nos municípios. Foi pontuado um entrave
com relação a não terem relação orgânica com os sindicatos de professores.
•

TOCANTINS (Danilo): foi pontuada a necessidade de as pessoas

conhecerem a BNCC antes de se montar a governança, uma vez que, no estado,
há muitas escolas que desconhecem a Base. Foi dito que implementarão a
BNCC em 2019 e que foi realizada parceria com o Instituto Federal para sediar
encontros sobre a BNCC, no ano seguinte.
•

AMAZONAS (Jonatas): alertou que, no estado, foi decisão dos

coordenadores estaduais que as universidades não entrassem na equipe de
gestão. Nesse sentido, elas serviriam somente de parceria como estrutura física
para sediar as formações. Sobre sindicatos e conselhos, foi pontuada certa
fragilidade na relação.
•

SÂO PAULO (Rafael): no estado, será realizada a formação de

formadores para que, posteriormente, estes possam ir para as regiões e
municípios.

Síntese proposta pelo grupo: Necessidade de articulação mais horizontalizada
entre os diversos níveis de atuação e entre si, necessidade de formação dos
formadores e, em especial, necessidade de formar os professores com relação
à nova BNCC.

2ª Rodada:

A anfitriã, Mariana (Sergipe), apresentou as discussões realizadas na rodada
anterior: dinâmica de governança (estrutura), formações sobre BNCC, parcerias
para colocar em prática.
•

AMAZONAS (Willas): mencionou a necessidade de ter mais informações

sobre a BNCC. Às vezes as informações que os conselheiros têm não circulam
nas equipes, e isso causa uma lacuna. Disse que é necessário que as equipes
de governança circulem melhor as informações. Há também a necessidade de
criação de critérios pontuais para definição de equipes, uma vez que, como nos
municípios se entra no âmbito político, é necessário definir critérios claros para
ver quem será escolhido. Foi dito que é necessário implementar a BNCC
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somente em 2020 e também que há necessidade de uma continuidade para
quem entra para ser formador entre 2019 e 2020.
•

TOCANTINS: foi sugerido que as formações fossem inseridas dentro da

grade horária do professor e que fossem destinadas 20 horas mensais para que
estes professores (formadores) fossem destacados das suas funções para
dedicarem-se à tarefa da formação continuada. Pontuou-se a necessidade de
mais recursos financeiros para a realização das formações. Ressaltou-se que
alguns municípios não têm formadores. Foi dito também que há carência de
profissionais com perfil para serem formadores no estado.
•

SERGIPE (Adailson): há uma necessidade de se fortalecer as estruturas

para que se pense em formação continuada. Há necessidade de continuidade
para tanto.
•

SÃO PAULO (Maria Regina): foi dito que, em São Paulo, são 645

municípios, dos quais muitos não têm sequer currículo. Foi dito ainda que é
necessário ter mais comunicação entre os municípios. Em São Paulo, havia um
descrédito com relação ao processo da BNCC, mas agora que engrenou, as
pessoas querem entender o que está acontecendo, embora ainda não estejam
a par.
•

AMAZONAS (Willas): disse que, no estado, os departamentos são todos

segmentados. Relatou que a experiência enquanto coordenadores de etapa
ajudou a ver de maneira mais global o processo todo da nova BNCC, mas que
quem está na ponta ainda tem uma visão fragmentada do todo.

Síntese: Os pontos centrais trazidos pelos participantes diziam respeito à
necessidade de uma comunicação mais articulada entre os atores, informação e
conhecimento sobre a BNCC, para sua posterior implantação e regulamentação,
e acerca da necessidade de definição de continuidade da política, para que ela
sobreviva às mudanças de gestão.

3ª rodada

Durante a 3ª rodada, os participantes retornaram aos grupos divididos por
estados para apresentar uma síntese do que ouviram dos outros grupos. Foi
acompanhado o grupo do estado do Amazonas. Seguem abaixo as principais
considerações suscitadas:
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•

Foi dito que nem todos os estados têm professores com perfil de

formadores, como Goiás e São Paulo, e que, nestes estados, será realizada
avaliação para perfilar essas pessoas.
•

Foi observado que há municípios que vão ter como entrave o regime de

colaboração, uma vez que há estados que não têm regime de colaboração
solidificado.
•

Notou-se que, em Santa Catarina, há um entrave relativo à questão

financeira e que, em razão de falta de recursos, optou-se por realizar as
formações por polos regionais.
•

Observou-se que no Rio Grande do Norte a situação é ruim. Em razão de

não ter conseguido prestar contas corretamente, o financiamento foi cortado.
•

A falta de parceria das universidades apareceu como um problema

comum entre os estados.
•

Foi discutida a dificuldade de custo com material didático, presente em

quase todas as realidades.
•

Foi colocada a necessidade de acompanhamento dos formadores e de

que essas formações sejam continuadas e ainda que estas sobrevivam às
mudanças de gestão.
•

Foi pontuada a resistência às mudanças que os professores podem

oferecer.
•

Os membros constataram que muitos estados manifestaram dificuldades

com relação ao conhecimento e entendimento da BNCC pelos municípios.
•

Foi colocada a necessidade de que as universidades federais se adequem

a BNCC e a necessidade de intervenção do MEC. Foi dito que há muita
resistência à BNCC nas universidades e que há cursos de pedagogia contra a
BNCC.
•

Foi colocada a necessidade de uma postura didática com relação ao

diálogo a ser travado nas universidades.

SOCIALIZAÇÃO ANFITRIÕES

Ao final, os anfitriões foram convidados a compartilhar as experiências da
dinâmica com o plenário. Abaixo, uma síntese do que foi socializado por cada
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um dos estados.
•

SÃO PAULO: foi dito muito sobre desafios para essa etapa, o que trouxe

luz para pensar em propostas. Notou-se que há dificuldade em organizar
formações em alguns locais e que há uma proposta de organizar uma agenda
de formações anuais. Também foi dito que é importante que seja garantido ao
professor (formador), pela via legal, horas destinadas ao estudo. No quesito
seleção dos professores (formadores), foi dito que é importante olhar para quais
são os perfis dos profissionais chamados para serem formadores. Com relação
à estrutura de governança, foi dito que é necessário fortalecer uma articulação
entre estados e municípios e também entre as etapas da educação básica para
que a implementação da base se consolide de fato.
•

AMAZONAS: sentiram-se contemplados pelo que foi dito pelos membros

do UF de São Paulo e disseram que apenas complementariam com uma
inquietação de que nem todos os estados têm centros de formação. Explicaram
que normalmente as capitais possuem esses centros, mas que os municípios
não. Disseram ainda que, para a seleção de formadores, será necessário fazer
um perfil que é diferente do perfil dos redatores.
•

GOIÁS: foram destacados três aspectos que não apareceram nas

colocações dos estados de SP e AM. (i) nova governança – seria interessante
uma articulação entre estado e município para fazer a formação dos formadores
regionais; (ii) um problema é a troca dos governos estaduais em 2019, uma vez
que, se não houver uma boa articulação entre governos e municípios, esse
diálogo ficará entravado, (iii) escolas particulares: não foi dito nada sobre como
a BNCC será implementada nelas; (iv) o papel dos conselhos no processo
formativo, que deverá ser revisto tanto em nível estadual quanto municipal.
•

SERGIPE: foi dito que será necessário conscientizar os municípios com

relação à importância dos processos. Será necessário também estabelecer uma
disponibilidade de horas para que estes formadores possam dedicar essas horas
à formação. É também importante melhorar a comunicação para esclarecer o
que é a BNCC. Por fim, foi apontada a necessidade de reforçar a importância do
articulador de regime de colaboração.
•

TOCANTINS: foi dito que o ano de 2019 será importante para a

divulgação da nova BNCC entre os professores, tendo em vista o
desconhecimento de muitos sobre a nova base.
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•

RIO GRANDE DO NORTE: foi dito que estavam contemplados pelo que

havia sido dito pelos colegas.
•

SANTA CATARINA: foi dito que estavam contemplados pelo que havia

sido dito pelos colegas.

Sala 10 – RO, AL, RS, ES, MT, BA, CE
Os grupos se uniram para preencher três templates.
Isadora, do Movimento pela Base, explicou sobre a governança estadual e os
três templates. Os grupos se concentraram em preencher os templates e
debateram sobre os aspectos da governança.
André ressaltou que a primeira meia hora já havia terminado (10 h) e que
faltavam 10 minutos para o término do primeiro template.
Ana recomendou que todos fechassem os olhos e fizessem uma respiração
profunda e, em seguida, iniciassem o preenchimento do template.
10h18 – Os grupos continuaram a discutir, mesmo após a liberação para o coffee
break.
10h40 – André lembrou ao grupo que faltavam 5 minutos para trocar de
atividade.
10h47 – Esclarecimento sobre a dinâmica do Café Mundial. Uma pessoa de cada
grupo ficaria encarregada de transmitir o que o grupo havia construído.
11h05 – Faltavam 10 minutos para a conclusão do preenchimento dos templates.
11h25 – Teve início a dinâmica do Café Mundial, na qual representantes dos
estados iam circulando e discutindo suas experiências locais. Ressaltaram-se a
formação dos professores, o investimento financeiro para melhoria das escolas,
a necessidade de pulverizar informações aos municípios e a participação das
faculdades na formação de professores.
11h42 – Os facilitadores determinaram nova circulação entre grupos. Tiveram
início novas conversas entre os grupos. Estes mencionaram quais esforços
vinham sendo feito pelos estados. Explicaram, àqueles participantes que
chegavam aos grupos, qual era a estrutura administrativa da gestão daquele
estado. Falaram sobre a necessidade de se manter registros dos alunos com
dificuldade.
12 h – Três minutos para o encerramento, antes de haver a troca de grupos.
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12h02 – Mais uma vez, os grupos trocaram de lugar, e mais uma rodada do Café
Mundial começou. Novas experiências foram compartilhadas. Ressaltou-se a
formação dos professores, e trocaram-se conversas amenas sobre a diferença
dos sotaques. Todos falavam em tom baixo. Mencionaram-se a articulação com
a Undime e o desafio para implementar a Base, pois muitos professores não a
conheciam. Falou-se também a respeito da necessidade de se realizar
diagnóstico sobre as redes municipais, porque a rede estadual já estava mais
articulada. Mencionou-se o desafio com relação à rede privada, cuja participação
era mínima (relato de um dos estados). Reconheceu-se a necessidade de
promover articulação com a rede privada.
Alagoas: o estado criou norma com articuladores para cada um dos municípios,
o que faz com que o arranjo de implementação permaneça, mesmo com a troca
de governo. Com essa medida, conseguiu-se o avanço no Ideb em cidade do
interior, mesmo sendo considerado um estado pobre.
12h20 – Foram encerradas as conversas. André falou sobre a importância de
compartilhar as ideias dentro de seu estado.
Ana relembrou o primeiro momento, em que houve a sessão de relaxamento e
“conexão com a natureza”, na qual ninguém colocara o ser humano como
elemento da natureza. Apresentou então o conceito de biomimética e disse que
alguns grupos se basearam nesse conceito ao criar os “desenhos, como ES
[Espírito Santo], RS [Rio Grande do Sul] e CE [Ceará]”.
A seguir estão os templates preenchidos pelos estados, com o apontamento da
organização pretendida para definição da governança da formação continuada.
12h38 – Encerramento.
12h49 – Confraternização. Cantaram-se canções regionais.

14:00 às 16:00
Pauta: Planejamento e Formação (Dinâmica)
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Sala 09 – AM, SE, SP, SC, GO, RN, TO
OBJETIVOS:
•

Iniciar o planejamento para a composição de equipes regionais;

•

Dinâmica: Em grupos por UF;

•

Ler tópicos 4.3.2;

•

Preencher os dois quadros verdes nas mesas (40 min cada).

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
•

O facilitador Thomaz fez a apresentação da dinâmica e dividiu a sala em

grupos por estados;
•

Além disso, foram apresentados dois templates para que os grupos

preenchessem;
•

A sala ficou dividida em 13 grupos, organizados por Unidade Federativa

(UF).
Abaixo, um pouco das principais considerações de cada UF.

SERGIPE
•

Na dinâmica de formação das equipes regionais, foi suscitada a

necessidade de se fazer um perfil para cada cargo, a fim de delimitar melhor
quem realizará as atividades e quais atividades serão realizadas.
•

As equipes regionais de gestão ainda não tinham sido pensadas pelos

participantes do grupo, apenas as equipes de formação.
•

Foi dito que os diretores das regionais precisariam estar envolvidos nas

equipes. Foram levantados também nomes como: um representante da Undime
e um representante da Fenen.
•

Para realizar as formações, pensou-se que poderia haver um redator e

um formador generalista por região.
•

O

redator

generalista

seria

importante

para

formação

sobre

competências, metodologias etc.
•

O elo com a equipe central seria o redator.

SANTA CATARINA
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•

Foi mencionada a ideia de se manter a estrutura regional, agregando

gente nova, como conselho regional, universidade etc.
•

Para as equipes regionais de formação, levantou-se a possibilidade de se

agregar consultores externos.
•

Todos os redatores terão que participar das formações.

•

Haverá um processo de seleção para os formadores por componentes.

ACRE
•

Foi dito que, se tiverem recursos, será possível levar redatores para os

municípios; assim, o município mandaria um representante e o estado outro,
para replicar para os professores.
•

Foi também levantada a possibilidade de que haja um representante por

componente.
•

Para diminuir custos, foi sugerido juntar formadores da regional, ou seja,

realizar um mapeamento dos assessores da Seme e fazer um levantamento dos
formadores que existem nas redes para dividi-los por região.
•

Apesar de serem 22 municípios, a dificuldade grande do Acre é o

isolamento; em regra, estes trabalham com as regionais, porém, não há
especialistas de todas as áreas das regionais.
•

Há uma questão específica que se trata da distância e da dificuldade de

se locomover até determinados municípios, os quais muitas vezes sofrem da
carência de especialistas.
•

Hoje, nas formações regulares, os formadores costumam ir até Rio

Branco.
•

Foi sugerido que fossem enviados dois representantes por município: um

para a alfabetização e outro para outra etapa, por exemplo.
•

Quando não houver ninguém especializado por perto, a equipe central

deverá enviar um redator.

PARAÍBA
•

No estado da Paraíba, são 14 regionais e nelas são realizadas algumas

formações, ainda que o recurso seja escasso.
•

Para compor as equipes, ou ampliá-las, foi dito pelos membros do estado

que seria necessária a destinação de mais recursos para tanto.
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•

Se obtiverem o recurso pleiteado, pensam em realizar um processo

seletivo para contratação dos formadores, com bolsa. Este seria processo
seletivo interno.
•

Para as equipes regionais, foi sugerido que sempre houvesse mais de um

formador generalista (trabalho em duplas, dois para Educação Infantil, básica
etc.)
•

Foi levantada a hipótese de uma equipe de assessoria para elaboração

dos currículos para aqueles municípios que são sistemas, ou seja, que têm
conselho instituído e lei municipal, com autonomia para fazer seus próprios
currículos.
•

Serão realizadas formações separadas para professores e gestores.

AMAZONAS
•

O estado mencionou que hoje já possui estrutura para as formações,

dispondo de articuladores regionais em todas as regiões (ao todo são 136).
•

Os formadores por componente serão indicados pelos articuladores dos

municípios e serão 816 formadores por componente ao total.
•

Foi dito que não há planejamento para contratação de atores externos e

que, no entanto, estão abertos a parcerias voluntárias (ONGs, universidades
etc.).
•

Há, contudo, falta de recursos para parcerias, em razão dos recursos já

programados com viagens intermunicipais.
•

Assim, não priorizarão formadores externos, em razão dos motivos

suscitados acima.

SÃO PAULO
•

O estado mencionou a importância do planejamento, comunicação e

engajamento para reconhecer na rede os perfis necessários para as ações.
•

Foi pontuada a necessidade de consolidação por meio de ato legal para

trazer os professores para as formações.
•

Foi dito que seria importante o envolvimento das universidades para

formação de formadores e que isso fosse construído do modo mais fluído
possível. Foi dito ainda que estas instituições também poderiam participar dos
processos de gestão.
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•

Foi colocada a importância de se pensar na paridade do processo (ter

sempre técnicos estaduais e municipais).

MINAS GERAIS
•

Foram apontadas algumas dificuldades em razão do tamanho do estado

de Minas Gerais: ao todo, são 853 municípios, o que faz com que faltem pessoas
para compor as equipes regionais.
•

O estado possui ainda 47 regionais. Para ter um profissional de cada

componente para cada regional, seriam necessárias 470 pessoas, o que é
inviável, uma vez que seriam necessárias diversas contratações para isso e sem
recursos não será possível fazê-lo.
•

Foi dito que o regime de colaboração tem a melhor solução para chegar

nos municípios pequenos.

AMAPÁ
•

O estado do Amapá possui uma estrutura intermediária: câmara técnica

(já existe); há dois representantes de cada município que fazem a ponte com o
estado e municípios para planejamento e articulação.
•

Foi dito que as equipes regionais de gestão seriam compostas também

pelos diretores de escola.
•

Para tanto, o estado precisará de um novo termo de compromisso focado

no programa de formação, uma vez que isso facilitaria a implementação da Base.
•

Os formadores por componente serão afastados dos seus cargos para

focar nas atividades de formação.
•

Uma dificuldade suscitada seria a gestão de pessoas para ir para

municípios distantes e realizar formações. Há problemas de disponibilidade dos
formadores e dificuldades de gerir a troca de formadores, no caso de um
formador sair e o cargo ficar vago.
•

Ainda não tiveram acesso aos recursos financeiros para realizar as

atividades pretendidas.
•

Atualmente, utilizam-se do regime de colaboração com algumas

instituições externas: formadores do Ceveduc (rede estadual) e formadores do
Paap e Pnaic (regime de colaboração).
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RIO GRANDE DO NORTE:
•

Foi mencionado que o RN não possui um setor estruturado de formação

e que seria necessário iniciar do zero.
•

Pensam em realizar parcerias com a UERN e UFRN futuramente, em que

pese o fator político gere implicações.
•

Parcerias viáveis: institutos, organizações da sociedade civil. Como

exemplo, citou-se a Fundação Lemann.

Sala 10 – RO, AL, RS, ES, MT, BA, CE
Ana Carolina propôs que todos fossem até o espaço lá fora, para continuar as
atividades. Alguns se mostraram contrariados, pois não gostariam de se deslocar
para depois voltar às salas, ainda mais após o almoço. Questionaram a
finalidade da atividade ao ar livre.
Às 14h25, alguns dos gestores estavam no espaço ao ar livre do Centro de
Convenções Ulysses Guimarães. Ana Carolina propôs um exercício de
respiração, para que todos voltassem a se concentrar após o almoço. Pediu que
todos puxassem o ar por 4 segundos.
Pediu depois que levantassem e andassem livremente, e questionou o
desconforto de sair do espaço seguro que é a sala. Perguntou quem poderia
ajudá-los com a tarefa de mudar paradigmas, enquanto continuava a incentivar
que todos andassem livremente pelo espaço.
Questionou se, nessa posição, todos podiam se conectar e formar uma rede.
14h40 – Retorno à sala.
14h45 – André retomou a pauta e pediu que todos relembrassem os primeiros
encontros de 2015 e de março deste ano, reconhecendo que foi um período
muito atarefado. Pediu que os gestores se organizassem nos estados. Antes de
formar os grupos, solicitou que todos ficassem de pé e andassem aleatoriamente
pela sala, para formar grupos diversos. Sugeriu a formação de grupos por
afinidades aleatórias, como grupos por signos, times de futebol etc.
Ana Carolina reforçou a importância da dinâmica realizada ao ar livre, mesmo
que tivesse sido alertada pela gestão do evento, conforme ela própria relatou.
14h58 – André sugeriu a criação dos grupos de estados no formato de círculo.
Explicou sobre os recursos humanos próprios das redes e os templates a serem
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preenchidos. Sugeriu pensar nas modalidades, nos temas e nas considerações
do item 4.3.2 do Guia.
15h05 – Os grupos começaram a debater. Alguns indagaram sobre questões
orçamentárias, como o valor do Fundeb a ser destinado aos municípios, que é
calculado com base no Censo Escolar. Também conversaram sobre a
articulação do estado com seus respectivos municípios, mostrando preocupação
com a formação dos professores. Conversaram ainda sobre quais seriam os
itens a serem incluídos nos templates. Havia dúvidas de dois estados sobre o
que seriam os “formadores generalistas”, expressão que constava em um dos
templates. Por conta das dúvidas, o conceito foi esclarecido. Havia estados que
priorizavam formadores por componente. Não havia um modelo definido; cada
Estado podia proceder à organização da sua maneira. Discutiu-se sobre as
equipes que seriam formadas para implementação da BNCC nos estados.
Pensava-se em formar um polo de formação que congregasse as experiências.
A formação de equipes; se havia necessidade de formadores generalistas ou
formadores por componente; e qual era o papel dos gestores ali presentes foram
temas comuns entre os grupos. Questionou-se também sobre o papel da Undime
na articulação e quem deveria financiar os formadores.
Consideraram-se fundações que poderiam apoiar os estados (Espírito Santo). A
articulação com os municípios era um tema que os preocupava. Apontaram que
era preciso mapear a perspectiva do professor.

Pauta: Oficina: Reflexão sobre a (re)elaboração do
Projeto Pedagógico
Sala 07 – RO, AL, RS, ES, PR, MG, MS, PB, AP
Palavras-chave: tempo curto, mudança de concepção, esclarecimento do
professor, sensibilização, conhecimento da BNCC pelos professores.
•

A questão norteadora desse bloco resumiu-se em como apoiar as escolas

na reelaboração das Propostas Pedagógicas com base no novo currículo.
Destacou-se que esse documento é de suma importância, pois traz a realidade
da escola e o contexto em que está inserida, e orienta a forma como a BNCC
poderá se implementada nessa escola.
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•

Houve um desconforto na sala com relação à nomenclatura, que mudou

de “Proposta Pedagógica” para “Projeto Pedagógico”. Segundo apontado, essa
mudança, apresentada no encontro, deve ser revista, pois destoa da
nomenclatura que há atualmente na LDB; no entanto, foi questionado também
em que momento essa mudança na nomenclatura foi feita, uma vez que não se
sabia da suposta alteração no conceito.
•

Grupo do Amapá: esse grupo demonstrou grande dificuldade em pensar

em mudanças e soluções factíveis. Foram revisitados documentos já existentes
sobre o tema para, a partir daí, a questão central ser discutida. Porém, o grupo
acredita que o novo currículo trará uma motivação a todos os envolvidos,
sobretudo ao professor. O desafio está em fazer o professor entender a forma
como trabalha e sugerir propostas de mudanças em seu trabalho.
•

Grupo da Paraíba: foi destacada pelo grupo a importância da valorização

da criança acima de qualquer planejamento e, em consequência, a necessidade
de enxergar questões muitos particulares e próprias de cada faixa etária,
salientando quem são esses sujeitos, suas instâncias e suas potencialidades.
•

Grupo do Alagoas: apresentou características mais polarizadas do que os

restantes no que dizia respeito às decisões do grupo. Não houve discussão em
grupo, pois os integrantes se subdividiram em duplas ou trios para conversar.
Não foi possível entender quais as soluções e os possíveis caminhos
apresentados para a questão central.
•

Grupo do Paraná: para essa equipe,o maior desafio é o tempo de

implementação de todas as ações planejadas. Outro desafio diz respeito ao
regime de colaboração; segundo o grupo, o mais próximo que se chegou a isso
no estado foi este momento de implementação da BNCC.

Sala 08 – AM, SE, SP, SC, GO, RN, TO, AC, PI
No início, as facilitadoras fizeram uma dinâmica de relaxamento com os
participantes

e

proporcionaram

um

momento

de

descontração

e

compartilhamentos para que o grupo se conhecesse. Todos receberam os
templates e começaram a leitura, para posterior discussão. A princípio, os grupos
ficaram separados por estados. Questionou-se sobre o Grupo de Trabalho,
porém a facilitadora ressaltou que apenas uma pessoa do MEC saberia
responder e pediu que se aguardasse a chegada dela.
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A facilitadora então iniciou a explicação sobre a dinâmica que iria acontecer.
SÃO PAULO: Com relação à organização dos espaços, a participante ressalta
que muito já foi rompido do paradigma de organizar as salas enfileiradas e de
que somente a sala de aula proporciona aprendizagens, mas é preciso avançar
mais.
- Salientou-se também que o próprio bairro é um espaço potencial de
aprendizagem e que, quando se fala de tempo, é necessário pensar no tempo
do aluno também, e não somente no tempo do relógio.
- “De que tempo e espaço conceitual estamos falando?” – citou um participante.
Ressalta-se a necessidade de se voltar para a questão conceitual, investindo na
formação da equipe pedagógica.
- Investimento na “desconstrução” para uma nova concepção de acordo com a
BNCC.
- Problematizou-se sobre o que não é ensinado na universidade e chega com
desfalque na escola; o currículo do Ensino Superior precisa ser modificado – há
o problema do desfalque inicial e da formação continuada.
- Ressaltou-se que a família participativa é um fator importante, porém é
necessário que haja abertura da escola para que essas famílias se aproximem,
por meio da gestão democrática – “Segundo um participante, trata-se de sair do
eu para o nosso”.
- Discutiu-se sobre estratégias de trazer as famílias e a comunidade para a
escola, por exemplo, em ambientes virtuais.
RIO GRANDE DO NORTE:
- Ressaltou-se a reestruturação metodológica (sob a luz do currículo) para a
organização do tempo e da escola, a fim de se alcançar a formação integral do
sujeito, em tempo integral, contemplando as competências.
- A formação deve ser organizada com base na reflexão do novo currículo, para
alinhamento e atualização do novo PP.
- A escola precisa informar e subsidiar a comunidade de informações sobre o
novo currículo; os pais precisam saber o que as crianças têm de aprender em
cada ano.
- Ressaltou-se a mobilização para participação da família; o PP nesse sentido
tem potencial para trazer a família e torná-la participativa.
- Necessidade de acessibilidade até mesmo na leitura do PP para a comunidade.
- O planejamento será o momento de o professor discutir e entender o que é o
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novo currículo e quais as mudanças que compõem o plano.
- Não há como pensar em outro tipo de avaliação que não seja a formativa,
pensando em uma educação de tempo integral e na formação integral do
cidadão, por meio de competências.
AMAZONAS:
- Revisão das estruturas de planejamento; discussões sobre as condições da
escola para pensar em planejamento/plano de aula. Ideias de planejamento por
etapas, para que haja um diálogo e para que os envolvidos com as etapas
conheçam o planejamento dos envolvidos com outras etapas.
- Discutiu-se sobre as expectativas de aprendizagem e a transição de anos
escolares, pensando em estratégias para melhorar esse relacionamento, e
delimitação (ou não) dos objetivos e conteúdos de aprendizagem.
- Problematizou-se sobre o “bloco pedagógico” (ciclos), que faz com que os
professores fiquem acomodados, sempre jogando a responsabilidade para o
próximo professor.
- Destacou-se que a equipe pedagógica faz a diferença na organização e
condução do planejamento.
- A avaliação precisa contemplar um conjunto/competências, e não conteúdos
isolados. Pensar em avaliações diferentes, pautadas na realidade da escola;
uma participante deu como exemplo a escola ribeirinha.
- Problematizou-se a determinação de habilidades e competências da BNCC,
pois, independentemente da escola e de seu contexto, ela terá de desenvolvêlas. Ressaltou-se que o contexto/realidade é o caminho, o processo e o momento
de elaboração de estratégias para alcançar as competências e habilidades.
SANTA CATARINA:
- Formas diferentes de trabalho nos diferentes municípios, gestões que utilizam
indicadores para pautar sua ação enquanto outros ainda não os utilizam.
- Necessidade de entender a Educação como algo integral; respeitar e garantir
os direitos de aprendizagem, o que implica mudança nas práticas pedagógicas
e no modo de avaliação.
- Trazer novas metodologias para as práticas.
SERGIPE:
- Avaliação com necessidade de diagnóstico, para melhor compreensão da
realidade das escolas.
- Ampliação de tempos e espaços escolares de acordo com a realidade dos
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sujeitos da escola.
- Mudança de paradigma na concepção teórica, na proposta curricular e na
avaliação.
- Mudanças de concepção conteudista, para contemplar as habilidades e
competências no Ensino Fundamental, bem como os objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento na Educação Infantil.
- A formação de professores é imprescindível tanto na formação inicial como na
continuada, com foco nos desafios contemporâneos.

Sala 14 – RJ, PE, MT, PA, DF
Divididos em grupos de trabalho de suas respectivas unidades federativas,
sugeriu-se que gestores, coordenadores de etapa, articuladores de Conselho
preenchessem um primeiro template que abordava a seguinte questão: “Quais
são as mudanças que o currículo trará para o cotidiano da escola?”. Para essa
tarefa, as equipes receberam alguns post its para escreverem ações que
sintetizassem suas discussões. Além da pergunta norteadora, o template
também orientava alguns temas para a conversa das equipes gestoras:
organização de tempo e espaço da escola, formação de professores, relação
com a comunidade, planejamento e plano de aula, princípios de avaliação
previstos no currículo.

Primeira equipe: RJ
Ressaltou- se que a nova base proposta vai mexer com os cinco elementos
apresentados pelo template.

Questionou-se o que fazer para motivar as equipes para se apropriarem da nova
base. Como a base, que já está pronta, vai dialogar com o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI) das SEEs, e com os Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs)
de cada escola? Avaliou-se a necessidade de um olhar para desestruturar e
outro para reestruturar.
Pontou-se a disputa do território, problematizando a necessidade de trazer nos
currículos as questões do local. “Qual é a identidade do local onde o professor e
a escola estão?”, “Como eu desenvolvo uma competência considerando o local,
Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

o específico?”.
Destacou-se o desafio de pensar não apenas em disciplinas, mas em áreas.
Quais adaptações são necessárias? Quais impactos isso pode trazer?
Destacou-se o papel da formação dos professores como ação capaz de
reorganizar o espaço e a relação com os pares e como se imbrica na formação
dessas novas áreas.

Segunda equipe: PE
Avaliou-se negativamente o fato de a base não ter um caráter promocional na
educação infantil, ainda que tenha um caráter diagnóstico e promocional em
todas as outras etapas.
Discutiu-se a falta de uma formação continuada, nos dias de hoje, para todas as
etapas; mencionou-se o exemplo do município de Olinda, em que os professores
da educação infantil fazem formação continuada e multiplicam as questões a
partir das necessidades da escola.
Destacou-se a importância de fazer um diagnóstico das comunidades que
compõem as unidades escolares. Como podemos montar um Projeto Político
Pedagógico (PPP) ouvindo as crianças e as famílias?
Enfatizou-se a importância de garantir os direitos de aprendizagem dentro da
Proposta

Pedagógica;

cada escola deve

evidenciar

os objetivos de

aprendizagem. Para isso, o currículo tem que ter vida, tem que ser materializado.
Os direitos precisam sair do papel e acontecer.

Terceira equipe: MT
Registro das frases construídas pela equipe gestora do Mato Grosso, a partir dos
temas propostos na atividade:

organização tempo e espaço da escola - Adequar as matrizes de ensino;
planejamento de aula e de plano de aula - Incorporar metodologias ativas
relação com a comunidade - Preparação efetiva dos membros do CDE; mobilizar
a comunidade escolar para a participação no PP;
formação de professores - Delinear plano de ação;
princípios de avaliação previstos no currículo - rRever e propor instrumentos de
avaliação.
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Em um segundo momento da oficina, as equipes gestoras estaduais foram
convidadas a preencher um segundo template, que trazia as seguinte perguntas
norteadoras: “Quais mudanças o novo currículo trará para o PP?”, “Quais
mudanças trará para as escolas?”.

Quarta equipe: PA
Destacou-se a necessidade de incorporar mudanças na prática pedagógica da
escola;
enfatizou-se o respeito aos tempos de aprendizagem;
avaliou-se a importância das mudanças na metodologia de ensino do PP.

Quinta equipe: DF
Sugeriu-se promover o reagrupamento, os projetos internos e a busca por novas
metodologias para a sala de aula.
discutiu-se como estruturar a relação escola família, oferecendo espaços para a
comunidade. Citou-se como exemploa ampliação de programas, como o Amigos
da Escola;
frisou-se a necessidade de promover formação continuada, para entender novas
legislações e discutir sua aplicabilidade;
propôs-se planejar um calendário de formação continuada nos três níveis: local,
regional, estadual;
ponderou-se como planejar nos três níveis de avaliação entrelaçados (externa,
institucional e de aprendizagem), organizando espaços em que todos os setores
da escola sejam avaliados;
avaliação contínua e não pontual. Ferramentas de avaliação que forneçam
subsídios para o replanejamento e enfatizou-se a necessidade de elaborar
estratégias que favoreçam a progressão.

Pauta: Pauta Formativa – Elaborando um plano de
formação para o ano
Sala 18 – Redatores de Língua Portuguesa (RO, AL, RS, ES, MT,
BA, DF, RR, PE, RJ, CE, PA, MA)
Facilitadora: Talita Anjos
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Facilitadora: Bruna Barletta (Fundação Lemann)
Apoiador: Egon de Oliveira Rangel

O objetivo da primeira oficina foi construir um plano de formação para o ano.
Disponibilizou-se um modelo (template) para que os participantes realizassem o
preenchimento, como exercício preliminar e simplificado.
A estratégia utilizada contou com os participantes agrupados por estado e,
durante quarenta minutos, eles deveriam contribuir com opiniões e discussões
para preenchimento do instrumental.
Com esse exercício pôde-se perceber que a maioria dos estados elegeu os
seguintes aspectos como principais mudanças no currículo da disciplina
específica de língua portuguesa: oralidade, contextualização, gêneros textuais,
português brasileiro, a compreensão da linguagem contemporânea, inclusão dos
gêneros digitais, semiose e o ensino da língua portuguesa, associados aos
campos de atuação e práticas de linguagens. Constatou-se tal fato nos estados
do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rondônia, Pernambuco, Roraima e Ceará.
A escolha de aspectos mais gerais, tais como a inclusão de tecnologias da
informação, a contextualização do currículo, a estrutura do novo currículo, o
trabalho com eixos estruturantes, os subeixos e objetivos de aprendizagem
ocorreu nos grupos do Maranhão e do Pará.
Os grupos com representantes dos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso,
Distrito Federal, Bahia e Alagoas mesclaram aspectos específicos da disciplina
de Língua Portuguesa com os gerais que envolvem o processo de
implementação da BNCC. As principais mudanças do currículo, bem como
desafios apontados foram: as práticas de linguagem contemporânea, o
português brasileiro, a leitura, os gêneros textuais, o repertório dos textos locais,
a análise dos textos por eixos, a variedade de suportes textuais, os
Multiletramentos e TDICs, os campos de atuação, a cultura digital, a linguagem
oral, a estrutura da Língua portuguesa, as práticas de linguagem na vida pública
e as competências e habilidades à luz da BNCC.
Percebeu-se que o entendimento sobre como realizar a atividade foi variado e
gerou dúvida por parte dos participantes, na medida em que eles próprios
solicitavam a presença do especialista. De tempos em tempos, Egon Rangel
passava pela sala e explicava que o propósito da atividade era escrever os
desafios encontrados no decorrer da implantação da BNCC, tais como as
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dificuldades com as tecnologias. Dentre os questionamentos, um grupo apontou
que as especificidades regionais não eram contempladas, tendo sido orientados
a incorporar esse desafio na proposta de formação dos docentes.
Notou-se que alguns grupos demonstraram profunda preocupação com o
cumprimento do cronograma e com o momento da programação em que
estavam, ao conferir a atividade com a pauta.
Um ponto de destaque foi o fato de o grupo do Pará ter trazido o documento
curricular construído por eles. Com orgulho, contaram que houve o estudo da
base, uma adaptação à realidade do estado e a preocupação em contemplar a
diversidade regional (quilombolas, indígenas).
Observa-se outro momento interessante, quando o grupo de Brasília discutia
sobre a importância dos projetos que destacam a necessidade da oralidade,
sobretudo para despertar o interesse pela participação cidadã. Alertaram que,
em Brasília, é impossível uma pessoa se omitir, não argumentar ou não se
posicionar.
A segunda oficina durou vinte minutos e tinha como objetivo a elaboração de
uma pauta formativa. Houve o questionamento de um dos grupos quanto à
modalidade das formações para os docentes ser presencial ou EAD e a Bruna
(Fundação Lemann) esclareceu que as duas modalidades eram possíveis. Os
grupos discutiram rapidamente para preencher outro template.
A terceira oficina durou trinta minutos e contou com um quadro para acompanhar
as atividades a serem desenvolvidas na formação. Egon Rangel fez uma
intervenção para esclarecer o porquê do preenchimento dos templates e
verificou que o tempo para cada tarefa era insuficiente. Pediu aos participantes
que utilizassem todo o tempo necessário para que a discussão fosse frutífera e
aprofundada. A fala direcionou as reflexões dos grupos.
No decorrer do preenchimento apareceu a preocupação com o que seria feito
com o material coletado e a facilitadora comunicou que os grupos levariam seus
respectivos materiais, no dia seguinte.

Sala 01 – Redatores de Matemática (AM, SE, SP, SC, GO, RN, TO,
AC, PI, PR, MG, MS, PB, AP)
Facilitadores: Alda e Maro
Mediador: Luciana Tenuta
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Pauta: Temas de formação
Nesta pauta houve o seguinte questionamento para os redatores: Quais são os
grandes temas de formação a serem trabalhados em 2019?

Paraná
Estrutura e organização do documento (primeiro passo); concepções
(aprendizagem, ensino e letramento); elaboração e resolução de problemas;
modelagem; álgebra e estatística.

Santa Catarina
Transição do 5º para o 6º ano – metodologias e estratégias de ação;
protagonismo do aluno – como promover sua autonomia; álgebra; probabilidade
e estatística.

Minas Gerais
Currículo, cálculo mental em porcentagem; resolução de problemas – elaborar
problemas; metodologia de ensino – trabalho em grupo; plano de aula – elaborar
um plano de aula; uso da calculadora.

Goiás
Concepção de ensino – às vezes o professor não identifica o que é para o ensino
e para a aprendizagem. Modelagem matemática; resolução de problemas.

Sergipe
Competências e habilidades – tratamento das habilidades e competências;
álgebra – área específica e nova nos anos iniciais; probabilidade – área
específica e nova; articulação de temas transversais – mostrar que se está a
favor do processo, e não contra o professor.

Tocantins
Probabilidade e estatística; letramento matemático; utilização de tecnologia;
modelagem matemática; formação do cidadão crítico.

Acre
Campos conceituais – compreender e fazer uso das diferentes ideias;
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modelagem matemática – conteúdos dos eixos temáticos; fluxograma –
conteúdos da geometria.

Mato Grosso do Sul
Desenvolvimento do pensamento algébrico – padrões e regularidades;
desenvolvimento do pensamento probabilístico – eventos.

Amazonas
Elaborar plano de aula – o que é, relação entre competências gerais da BNCC e
específicas da área; metodologia de resolução e elaboração de problemas –
processos de resolução e elaboração de problemas.

Rio Grande do Norte
Resolução de problemas – utilização de jogos e recursos digitais.

Paraíba
Progressão dos conteúdos – números e probabilidade; resolução e elaboração
de problemas – principalmente números e grandezas.

Piauí
Propostas metodológicas – modelagem, etnomatemática; apresentação da
proposta curricular – habilidades e competências; jogos de raciocínio lógico;
oficinas práticas.

Os pontos comuns entre os estados, em uma fala geral, é que as formações
devem ter como ponto de partida o entendimento das mudanças realizadas no
currículo, do que se entende por tema e, consequentemente, dos conteúdos.

Sala 03 – Redatores de Ciências (AM, SE, SP, SC, GO, RN, TO,
AC, PI, PR, MG, MS, PB e AP)
Mediador: Soraia e Marina
Apoiador: Lilian

Seguindo a pauta formativa, a próxima oficina sugerida para o grupo de
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redatores de Ciências foi a produção, em grupos intraestado, de um plano de
formação e escolher pautas formativas afim de atingir os seguintes objetivos:
•

listar os principais temas e conteúdos da formação para o componente;

•

conhecer os principais elementos para elaborar uma pauta formativa;

•

fazer o exercício de elaboração de uma pauta formativa sobre um tema e

conteúdo específico da formação.

Ao passar pelas mesas de trabalho, notou-se uma dificuldade dos grupos com
relação aos seguintes pontos:
● as pautas formativas deveriam seguir o tema escolhido para o plano de aula
ou tema de formação de acordo com a demanda por estado?
● o tempo para produção não foi suficiente para produção;
● templates entregues para produção apresentavam pontos redundantes, e não
de acordo com a necessidade real para produção de uma pauta.
Após o período de produção, as mediadoras propuseram que diferentes grupos
compartilhassem sinteticamente suas discussões com os demais estados.
O estado do Rio Grande do Norte considera que pautas formativas dos
professores devem ocorrer no formato de oficinas práticas, nas quais os
professores apliquem as principais mudanças que deverão realizar em sua
prática.
Destacou-se, também, a grande necessidade de novo material didático, que
deverá ser adequado às demandas da base.
Considera-se uma dificuldade garantir que processos de formação alcancem
todos os municípios rurais e urbanos do estado; aplicação de um monitoramento
da funcionalidade da formação, sem estabelecer um regime de perseguição
entre secretarias e escolas, o que pode gerar desmotivação ou atritos ente
ambos.
O estado do Mato Grosso do Sul considerou pauta de formação os temas
termodinâmica e letramento científico (considerando o plano de aula produzido
anteriormente), voltado em duas frentes:
- Pedagogos: que não apresentam formação específica e podem apresentar
grande dificuldades em trabalhar com esse tema; para tanto, ensinar temas e
estratégias de ensino.
- Especialistas: apresentar e discutir alguns erros conceituais do tema, afim de
minimizar erros ao se trabalhar com um tema tão amplo, mesmo na séries
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iniciais, dentro do eixo matéria e energia.
O estado do Piauí convergiu com a proposição do Rio Grande do Norte, no qual
os professores devem ser formados também por meio de ações e metodologias
ativas, afim de prepará-los para a mudança e minimizar o receio com as novas
demandas. O representante do estado afirma que formações em formato de
palestra não abrangem a necessidade atual e não motivam o agente da
mudança: o professor.
Além disso, destacou-se como preocupação do estado garantir a formação para
todas as regiões por questões de ordem geográficas e financeiras.
Os estados do Amapá e Sergipe convergiram com os demais estados na
promoção de pautas formativas voltadas para as metodologias ativas,
principalmente o ensino por investigação, considerado como norte da nova base.
Destaca-se, também, a necessidade de formar os professores para trabalhar
com a problematização dos temas, tipos de pesquisa e letramentos científicos,
além de abordagens interdisciplinares de ensino.

Sala 15 – Redatores de Educação Infantil (AM, SE, SP, SC, GO,
RN, TO, AC, PI, PR, MG, MS, PB, AP)
Facilitador: Edite
Apoiador: Cecília
Especialista: Márcia Gil
A oficina realizada no período da tarde teve como tema a “Pauta Formativa” e
teve como objetivo a elaboração de um plano de formação para o ano, sendo
apenas um exercício preliminar e simplificado de reflexão sobre os temas que
devem ser abordados na formação para a etapa ou componente, com base nas
principais mudanças trazidas pelo novo currículo.
• Reflexões do grupo do estado do Acre:
- Componente: Educação Infantil.
- Grupo etário: Crianças pequenas.
- Principal mudança do currículo: Concepções.
- Tema: Planejamento – papel do professor.
- Conteúdos: Rotina, acompanhamento do desenvolvimento das crianças –
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mediação, registro.
- Objetivos: Reconhecer a importância do planejamento para o desenvolvimento
do currículo – compreender o papel do professor a partir da visão do novo
currículo.
• Reflexões do grupo do estado do Amazonas:
- Componente: Educação Infantil.
- Grupo etário: Bebês.
- Tema: Organização curricular.
- Duração: 20h
- Conteúdos: Direitos de aprendizagem.
- Foco desta formação: Como cada direito de aprendizagem se relaciona com
cada campo de experiência
- Objetivos: Planejar as ações educativas, garantindo os direitos de
aprendizagem da criança.
- Estratégias de documentação da atividade: instrumentos criados para
acompanhamento dos registros do professor na escola.
Proposta:
- Abertura: Acolhida, dinâmica de apresentação dos participantes, objetivos do
dia.
- Sequência da atividade: Apresentação do currículo relacionado com o tema do
dia, tempestade de ideias para diagnosticar o que já sabem, atividade reflexiva,
atividade para relatarem os sinais de uma criança feliz, organização de grupos
onde cada um receberá um direito de aprendizagem para estudá-lo e fazer
proposições de atividades onde esse direito seja garantido, fazer roda para
socialização.
- Materiais: Pequenos textos temáticos relacionados com cada direito,
organizador das ideias.

Sala 13 – Redatores de Arte
Mediador: Paulo César e Maria Helena Webster
Oficina: Pauta Formativa
Objetivo da oficina: Plano de formação para o ano. Listar os principais temas e
conteúdos da formação para o componente.
Pauta Formativa: Conhecer os principais elementos para elaborar uma pauta
formativa.
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Como no período da manhã, o encontro foi iniciado com uma dinâmica de
integração e aquecimento. A mediadora, Maria Helena Webster, abordou
destaques sobre aspectos da BNCC. Em seguida, instruiu que as discussões
seriam mais especificamente sobre os planos de formação.
Fazer o exercício de elaboração de uma pauta formativa sobre um tema e
conteúdo específico da formação.
Os redatores dividiram-se em duplas e por estado. Neste momento, foi possível
para a relatoria acompanhar algumas dessas duplas de redatores e registrar
algumas de suas discussões.
Discussão entre São Paulo e Minas Gerais
Observação: Havia um redator de cada um desses estados, assim, realizaram
juntos sua conversa.
•

Discutiu-se as dúvidas concernentes às diferenças entre as competências

e as habilidades. Comentou-se que as competências são os grandes objetivos a
serem desenvolvidos nos alunos e que as habilidades seriam os caminhos para
atingi-los. Pensou-se nas maneiras de fazer essa compreensão chegar até os
professores, ressaltando que também precisa estar claro aos gestores estaduais
e municipais o significado desses aspectos, abordando também, nas formações,
as dimensões do conhecimento em Arte.
Discussão de Alagoas
•

Realizou-se um plano de formação para professores do 6° ano. Abordou-

se as mudanças nas relações entre Arte e tecnologia, utilizando-a como
ferramentas pedagógicas. Citou-se os aparelhos celulares como exemplo de
tecnologia que pode ser utilizada em favor do ensino.
Discussão do Acre
•

Refletiu-se que a formação está sendo planejada como se os professores

estivessem acompanhando os debates acerca dos currículos e da própria Base,
mas que há professores que nem sabem o que é a BNCC, sendo necessária a
formação de gestores que não compreendem o trabalho com as diferentes
linguagens artísticas. Comentou-se que o perfil destes professores, para as
novas demandas, precisa ser trabalhado e construído e que o tempo de
formação é muito curto. Discutiu-se que o novo currículo precisaria de, pelo
menos, cinco anos para ser devidamente implementado, por meio da realização
de planejamentos de formação com mais prazo, talvez para três, cinco ou até
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dez anos. Comentou-se também acerca da realidade logística dessas
formações, que não é pensada por quem conhece a realidade da região Norte
do país, onde mal se consegue acessar as localidades quando há períodos de
cheia nos rios, sendo mais difícil ainda o acesso à internet.
Discussões entre Rio de Janeiro, Mato Grosso, Piauí e Goiás
Observação: Os redatores destes estados escolheram discutir em conjunto.
•

Foi comentado, por parte dos redatores do Rio de Janeiro, que deveriam

realizar aquelas discussões sem serem separados por estado. Nesse sentido,
criticou-se a constante divisão dos participantes em UF, para que façam a
discussão apenas em seus estados. Discutiu-se também que a Base precisa de
multiplicadores.
Discussões do Espírito Santo
•

Comentou-se que foi desenvolvido, no estado, o material de formação e

que no encontro estavam tendo uma visão mais ampla, já que o encontro dá
subsídios para a construção do que será realizado nos estados. Discutiu-se se
seria mais eficaz que o MEC apresentasse um formato para as formações ou se
seria melhor que cada estado construísse seu próprio formato de acordo com
sua realidade.
Discussões do Ceará
•

Trabalhou-se, no template, os aspectos que já haviam sido abordados no

currículo estadual, no qual a principal mudança diz respeito à dimensão da
estética, que foi complementada com o desenvolvimento da acuidade dos
sentidos. Desenvolveu-se um plano de formação ligado à contação de histórias
nos diferentes contextos e matrizes culturais do estado.
Discussões do Sergipe
•

Refletiu-se

que

a

formação

precisa

desenvolver

professores

protagonistas, capazes de iniciar uma nova forma de educar. Abordou-se as
dificuldades de os professores compreenderem o trabalho por meio de
competências e habilidades.

16:20 às 18:30
Pauta: Socialização intraestado (Dinâmica do aquário)
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Sala 01 – São Paulo e Sergipe
Facilitadores: Alda e Maro
Apoiador: Luciana Tenuta

Apesar de a dinâmica dessa pauta ter sido aceita e realizada com sucesso pelos
redatores, o registro foi prejudicado pela dificuldade de ouvir e até mesmo de
registrar as anotações, visto que a sala estava muito cheia e as pessoas que
falavam eram exatamente as que estavam no centro dos grupos.
Para São Paulo, a governança funciona. Sentem falta da presença do Ministério
Público e das universidades. Preocupam-se com como poderia se realizar uma
parceria, criar diálogo com as universidades. As universidades não tiveram voz
privilegiada e não gostaram disso – há uma disputa de poder. Quanto às
formações, estas deverão ser realizadas dentro da jornada de trabalho, e não
fora dela. Deverá haver planos de formação e valorização profissional. Essas
escolas estão preocupadas em compreender as novas mudanças, mas sem
interesse em participar das formações.
O estado de Sergipe ficou preso ao tema “governança”. Pensam em construir
um caderno de metodologia com o objetivo de mudar a concepção/prática do
professor. A maior discussão foi sobre “quem tem mais propriedade” para
escrever esse caderno. Os municípios entendem que eles deveriam fazer esse
caderno, pois ele demanda especificidades particulares. Mas, para os redatores,
eles é que teriam propriedade para elaborá-lo. Para as formações, os
coordenadores de etapas sugeriram abrir um edital a profissionais interessados.
Após discutirem um pouco, concordaram que o ideal é que esse “formador” fosse
o professor de sala de aula.

Sala 03 – Minas Gerais e Piauí
No formato da dinâmica Aquário, os representantes do estado de Minas Gerais
foram organizados e orientados pelas mediadoras a fim de propor um alimento
intraestadual, de acordo com diferentes pautas discutidas nos diferentes grupos.
A discussão se iniciou destacando a importância da atuação conjunta e alinhada
entre diferentes comissões de formação do estado e municípios, a fim de
promover programas de formação da implementação com qualidade ao longo do
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estado.
Para tanto, foi destacada a extrema necessidade de se alinhar e sensibilizar as
pessoas chave dos municípios, como prefeitos e secretarias de educação, com
o objetivo de conquistar sua empatia em priorizar e direcionar recursos para
implementação.
Convergindo para esse tema, gestores de nível municipal solicitaram auxílio dos
representantes do estado na provisão de verbas aos municípios para garantir
uma estabilidade, pois há vários deles em situação de atraso de pagamentos e
é de suma importância a adequação financeira dos municípios para uma adesão
do porte de implementação da demanda.
Além da questão econômica mencionada anteriormente, os representantes
municipais destacaram a dificuldade do estado de cumprir unificadamente as
demandas da implementação, uma vez que há um grande número de municípios
com situações financeiras diferentes, distribuídas ao longo de uma grande
extensão territorial do estado, e que algumas regiões são geograficamente
desfavorecidas quanto ao acesso.
Quanto ao formato das formações regionais, foram propostas formações
semipresenciais com encontros sazonais, fornecimento de material e
plataformas online.
Sobre o uso de plataformas online, consideraram alinhar-se com diferentes
fornecedores, como a Universidade Federal de Minas Gerais e outras
universidades que já possuem as ferramentas especificas, e até mesmo cursos
de formações de tutores EAD.
Ainda sobre a temática de formação, o grupo deu destaque especial à formação
dos anos iniciais do Ensino Fundamental, uma vez que os profissionais não
possuem formação aprofundada em ciências da natureza, por exemplo. E
também romper com o estigma da formação inicial ser considerada “creche”, pois
é vital preparar bem os anos iniciais para facilitar o trabalho no futuro; para isso,
os professores do segmento precisam estar preparados.
No tema contato com as escolas, ressaltou-se a importância de que os
momentos de formação promovam a motivação dos professores e diminuam
possíveis resistências com as mudanças, valorizando o trabalho docente já
realizado, orientando e permitindo vivências, no formato oficina, das adequações
de acordo com a base.
Para fomentar a força e a participação dos professores na implementação da
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base, foi acordada a realização de diagnósticos nas escolas afim de identificar
suas solicitações, e, se possível, incluí-las nos planos de formação.
Como último ponto do debate, umas das gestoras estaduais solicitou que os
redatores e demais membros da equipe fizessem uma autoavaliação do período
de produção do currículo estadual (considerado por eles um período
experimental para a futura implementação da base), no qual ocorreram muitos
contratempos quanto aos cumprimentos dos prazos, como sobrecarga de
trabalho para uns devido à colaboração deficiente de outros, que poderia ter
impactado negativamente a qualidade do currículo.
Embora não tenha comprometido a qualidade do currículo, uma vez que este foi
aprovado, é importante para uma boa implementação fortalecer os laços
internos, e o espírito de equipe, com o intuito de trabalhar para esse bem comum
da educação estadual.

Sala 13 – Maranhão e Mato Grosso do Sul
Após o intervalo para o coffee break do período da tarde, a sala recebeu
novamente os participantes dos estados de Maranhão e Mato Grosso do Sul. Foi
apresentada, pela mediação, a dinâmica do “aquário” cuja pergunta orientadora
do debate foi: “O que precisamos alinhar em relação à formação continuada
dentro do nosso estado?”
Propôs-se outra pergunta: “Quais são os nossos desafios? Éramos atores e
seremos formadores, nessa outra conjuntura, precisamos de humildade. Que
desafios temos?”
As falas se seguiram na dinâmica do “aquário”.
•

Colocou-se que os desafios são muitos e que é preciso acreditar nesse

documento (o currículo estadual) e, a partir disso, passar credibilidade para a
implementação deste Precisa-se entender que finalizou-se uma etapa e que
agora se inicia um novo momento, compreendendo que há uma continuidade.
•

Discutiu-se que será preciso ter diálogo para convencer a todos a

participarem dessa formação.
•

Comentou-se que os municípios também fazem parte do regime de

colaboração, sendo ressaltado que aqueles que têm mais estruturas podem
auxiliar aos municípios menores. Nesse sentido, refletiu-se que fora iniciada uma
nova etapa cuja maior herança é o regime de colaboração entre estados e
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municípios.
•

Discutiu-se sobre a necessidade de orientar os prefeitos e secretários

para que compreendam que o trabalho também dependerá de suas
colaborações.
•

Refletiu-se que um dos principais desafios é a padronização dessa

formação: é preciso ser muito assertivo para replicá-la, para o que as ações
cheguem nas salas de aula, com uma metodologia bem pensada, para que os
agentes repliquem de modo assertivo o que foi idealizado.
•

Questionou-se a logística que cada estado possui para realizar as

formações, na adequação dos horários para formação com os horários de
trabalho, pensando ainda nas diferenças entre os componentes e em ações que
sejam realistas, planejadas segundo as reais possibilidades de realização.
•

Foi comentado que o momento é decisivo; para que as formações

realmente cheguem nas escolas, elas precisam estar bem orientadas,
organizadas e planejadas. A formação do currículo precisa de mudanças
minuciosas, de metodologias e de atitudes, com muito preparo dos agentes.
•

Discutiu-se sobre as incertezas diante dos próximos passos, comentando-

se que os recursos dispostos pelo MEC para o processo de formação são
mínimos, sendo necessárias alterações no orçamento, que já estava previsto
para o próximo ano. Apontou-se que os responsáveis pelos recursos deveriam
participar

daqueles

debates,

para

que

compreendessem

melhor

as

necessidades a serem enfrentadas, como as dimensões dos próprios estados.
Enfatizou-se que a formação só acontecerá se for prioridade dos gestores
públicos e comentou-se acerca do risco de que o processo só seja amparado
pelos estados diante das incertezas com o novo governo federal.
•

Discutiu-se as mudanças pelas quais a educação passou nas últimas

décadas, abordando o movimento da Nova Educação e o surgimento de escolas
comunitárias e pedagogias colaborativas, que não são do estado, mas tampouco
empresas privadas. Foi dito que essas escolas representam a própria sociedade
buscando soluções e que também fazem parte do sistema educacional.
•

Refletiu-se que, no próximo ano, além da realização da formação, também

haverá a construção dos currículos do Ensino Médio e que deve haver cuidado
para que a discussão acerca do Ensino Médio não contamine as formações para
o Ensino Fundamental, especialmente no caso de professores que atuam nas
duas etapas.
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•

Abordou-se a necessidade de redução da carga horária dos professores

para a realização das formações, havendo necessidade de alinhamento entre
outros setores das secretarias, para respaldar a dedicação à formação.
A mediação pediu que o centro da roda fosse composto apenas por participantes
do Mato Grosso do Sul, para que discutissem as questões mais específicas do
estado. Instruíram que o momento era de alinhar, dentro do estado, a jornada
que tiveram naquele dia, pensando nas propostas de governança e as principais
mudanças nesses currículos. Seguem as reflexões do Mato Grosso do Sul:
•

Foi dito que o Mato Grosso já fez um levantamento, um questionário

enviado aos municípios, e que haverá um encontro em Campo Grande para
alinhar todo o processo. Haverá também o Primeiro Encontro de Implementação,
para tratar os desafios pensando nas diferentes realidades dos municípios e nos
desafios do estado. Questionou-se também sobre como devem ser analisados
os dados.
•

Comentou-se que é preciso compreender o significado de competências,

habilidades e metodologias ativas, pensando no que pode ser prioritário para
fortalecer os formadores regionais.
•

Foi falado que, no Mato Grosso do Sul, houve participação democrática

das universidades e dos leitores críticos para a construção do documento. Falouse das contribuições dos professores com relação aos conteúdos de Ciências e
das particularidades do estado para o ensino de Geografia, por haver fronteira
com dois países.
•

Refletiu-se a respeito da concepção de educação integral, nos desafios

de realizá-la quando não há ensino em tempo integral. Discutiu-se as diferenças
conceituais entre “educação integral” e “ensino em tempo integral”, sendo
ressaltado que a educação integral exige momentos de planejamento entre os
professores.
Em seguida, foi o momento dos participantes do Maranhão ocuparem o centro
do aquário para seu alinhamento intraestadual. Seguem as reflexões desse
estado:
•

Foi comentado que há uma governança que deve permanecer em 2019,

e que esta governança tem como proposta a manutenção do planejamento atual.
•

Foi citada a necessidade de pensar um diagnóstico para saber como

estão as equipes e quais são os recursos disponíveis para definir as ações. Foi
dito também que o processo de planejamento precisa partir dos contextos locais,
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considerando as diversas realidades do estado.
•

Discutiu-se que haverá reestruturações mesmo havendo continuidade do

governador no Maranhão. Ainda assim, é uma mudança de gestão.
•

Comentou-se que seria o momento de pesquisar e conhecer o que os

professores sabem da BNCC e do currículo que foi construído. Abordou-se que
se deve pensar a formação para professores que não leram a Base, devendo
haver cuidado ao tratar diretamente o currículo. Deve-se voltar um pouco, dar
um passo atrás, para atender a necessidade desses profissionais.
•

Comentou-se acerca de estruturar a formação com o cuidado de estudar

as mudanças que foram sugeridas nas consultas públicas, por se tratar de um
documento coletivo – que contou com a participação de quem está nas salas de
aulas –, para que, assim, haja uma coerência em relação às mudanças que estão
sendo propostas no currículo.
•

Questionou-se sobre como fazer as escolas se alinharem às expectativas

dos pais.
•

Refletiu-se sobre a Educação Infantil, como os professores e os pais

compreendem o brincar e como são as condições de trabalho em salas de aula
multisseriadas. Questionou-se a respeito de como formar os professores para a
utilização de recursos tecnológicos diante da diversidade estrutural do próprio
estado.

Após estas reflexões, foi finalizada a jornada de encontro por meio de uma
dinâmica. O grupo se reuniu em roda para dançar uma ciranda.

Sala 18 – Tocantins
Facilitadora: Talita Anjos
Facilitadora: Bruna Barletta (Fundação Lemann)
Apoiador: Egon de Oliveira Rangel

Na dinâmica do aquário, o grupo organizou-se para formar um círculo no centro
da sala e outro em volta. Os participantes de dentro teriam direito à fala, ao passo
que os de fora observariam o debate. Os de dentro podiam falar e se dirigir ao
grupo de observadores, pois a regra era que uma cadeira ficasse livre e, quando
alguém quisesse, poderia dar lugar e espaço de fala ao outro.
O grupo do Tocantins fez uso do microfone e os que transitaram pelo centro do
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círculo trouxeram algumas das seguintes preocupações:
1.

Como concretizar a formação dos professores, pensando na quantidade

de escolas e de profissionais?
2.

O estado já tem uma proposta baseada e estruturada a partir da BNCC?

3.

Atenção ao perfil dos professores do estado, pois 56% com mais de 50

anos foram considerados envelhecidos e com mais dificuldade de enfrentar as
mudanças.
4.

O que leva uma pessoa a ser tornar professor(a)?

5.

Em relação à governança, os gestores podem até se deslocar para outras

escolas. Entretanto, além do perfil de formadores e da responsabilidade pelo
novo currículo e pelas novas metodologias que os envolvem, questionam: “Quem
vai formar o professor, mas também quem vai formar o coordenador
pedagógico?” Os gestores entendem que estão em uma espécie de topo da
formação e garantir que cada um cumpra seu papel, pensando no curto tempo,
na quantidade de recursos, torna-se um desafio, pois sentem que há
entendimento da proposta, porém os recursos financeiros são o que sempre
falta.
6.

Pensam em manter a qualidade da formação dos docentes e

coordenadores. Compreendem que todos devem ter perfil de formadores.
Sentem-se desconstruindo um modelo de educação: professores se julgam
detentores do conhecimento (acham que não precisam mais aprender).
Preocupação: como construir coletivamente, evitando o choque, produzindo o
efeito esperado. Como administrar.
7.

Sensação de que as incertezas que ainda restam possam gerar

desconfiança em relação ao trabalho deles como formadores nesse curto espaço
de tempo.
8.

Conhecer o documento é um processo coletivo com discussões para

aliviar as inquietações dos envolvidos.
9.

Dentro das expectativas, tanto as informações quanto as formações são

essenciais. É preciso pensar em como disseminar tais informações. Demonstram
inquietações com a comunicação que envolva todos os atores envolvidos.
10. Desafio nas próprias escolas para que haja o entendimento do contexto da
implementação da BNCC.
11. Consideram importante não criar expectativa de atingir os 100% dos
profissionais envolvidos, de imediato.
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12. Entenderam que deve haver o convencimento de que pesquisar dados
científicos e metodologias ativas resulta em aprendizagem. Veem a importância
de apresentar exemplos e opções aos professores, pois consideram que eles
querem ter contato com esses resultados de aprendizagem, partindo da
premissa de que um currículo novo com a devida fundamentação teórica precisa
ser evidenciado.
13. São 139 municípios no Tocantins, mas não há um histórico de participação
ao longo da construção do currículo.
14. Escutaram dos municípios que houve discordância em relação ao modo
como o documento foi construído.
15. Hoje conseguiram adquirir inspirações de como levar essas ideias para o
município. As regiões menos centrais têm de tomar consciência da importância
do papel dos formadores.
16. Os municípios nem sequer têm a visão da importância de haver alguém
responsável pelo currículo (ao menos um de português, um de matemática e um
pedagogo que cuide do processo). Necessidade do olhar do pedagogo e
repensar orçamentos (plano municipal de educação é competência dos gestores
– e eles estão se conscientizando disso).
17. No Tocantins há 24 horas de trabalho em sala de aula e mais oito horas de
planejamento dentro da escola: esse tempo precisa ser voltado para o estudo.
Há a necessidade de monitorar a entrega dos relatórios mensais que revelem as
pesquisas e aprendizagens adquiridas nesses tempos, dando sentido à
continuidade da formação.
18. Atualmente, há formações vagas e as equipes não despertaram para a
consciência do estudo. Saem hoje confiantes, como dirigentes. O estado do
Tocantins tem suporte necessário para implantar a BNCC, pois possui verba.
19. “Temos de colocar na cabeça dos gestores que têm que colocar a educação
em primeiro lugar na hora de selecionar os gastos”.
20. Entendem que estão saindo contagiados, mas lidar com pessoas não é fácil;
a equipe é capaz, mas é necessária cautela.
21. Projeto Pedagógico de muitas escolas foi reaproveitado sem o devido
cuidado com o processo de construção, reduzindo-se à cópia de outras
realidades. Será que aquele modelo vai trazer resultado positivo para cada uma
das escolas?
22. Um dos participantes, contagiado pela motivação que brotou das discussões,
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se diz muito sonhador.
23. Reflexão de toda equipe: “O que se utilizava há anos atrás ainda funciona?
É um documento democrático? A clientela está envolvida, sendo ouvida e
mapeada? Momento de parar com a comunidade para decidir o que é essencial”.
24. “A mudança começa em nós... como exijo que alguém seja pesquisador/leitor
se eu não sou?”
25. Otimização do tempo nas formações com pedido de formação prática. Dizse que estamos numa repetitividade. A teoria sozinha não fará implementação.
Questionam as facilitadoras se haverá algum fechamento, decorrente das
discussões para saberem se o norte está correto: “Nós não podemos voltar para
os nossos estados sem um feedback”.
26. Sentem a necessidade de pensar no calendário para essas ações dentro das
escolas, contando com reuniões e formações. Concepção de que a educação é
um processo.
27. Diretores regionais serão importantes na alocação dos professores. No caso
de professores de português que ministram aulas de inglês, pensar antes: Quem
será esse professor (inquietação de não deixar a aula sob a responsabilidade de
quem não domina o conteúdo).
28. Horário de aulas em função das opções individuais em detrimento da
aprendizagem dos alunos: quebrar esse vício, mudar a rotina, romper o
comodismo do professor.
29. O plano de curso dos professores tem sido apenas copiar e colar; temos de
fazer com que os professores sejam efetivamente pesquisadores.
30. Professores têm livro didático como guru: no ano que vem, não haverá a
atualização, de acordo com a BNCC.
31. Qual é o plano de formação do MEC? A subjetividade desses dois dias
preocupa. Vieram com o propósito de receber um projeto de formação e estão
saindo sem ele. Pergunta: “O MEC não tem um esboço geral que contemple
todas as regiões e diversidades?”
32. “O que fizeram com a gente é um estímulo para refletirmos sobre a nossa
realidade para que a gente possa montar”.
33. Entendem que passarão a ser os facilitadores dos demais: tentar despertar
o ensino por habilidades. “Levaremos daqui a ideia de fazer as provocações”. “A
construção é minha, é nossa”. A mesma reação que tivemos, encontraremos nos
outros: a questão do novo apavora.
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34. A construção será contínua e vai se exigir uma mentalidade diferente para
implementar a base.

A oficina foi finalizada com a percepção dos participantes do Tocantins de que o
desafio da formação continuada tem íntima relação com o método a ser utilizado.
Ao mesmo tempo em que as oficinas lhes pareceram intrigantes, também
apontaram caminhos de consciência quanto ao papel de cada um para que o
trabalho seja coletivo, ou seja, que conte com a participação de todos. De um
modo geral, convergem no entendimento de que a educação precisa ser uma
prioridade, ação que envolve um olhar político. Dentre os desafios, apresentaram
o fato de o quantitativo de pessoas ser comumente desproporcional às
demandas do estado. Divergem em relação ao olhar para os professores, com
casos de generalizações, vendo-os como meros receptores. Dentre as
alternativas, enxergam que elas irão aparecer se houver esse processo de
discussão e se cada um se sentir um formador responsável por contagiar as
demais equipes, levando a todos o espírito de colaboração.

Sala 10 – Bahia e Mato Grosso
Início da dinâmica do Aquário, com a organização da sala entre estados: Bahia
e Mato Grosso.
Em seguida, teve início o alinhamento intraestado, em que os participantes
conversaram sobre o que aprenderam acerca (1) da proposta de governança,
(2) das principais mudanças no currículo e (3) das propostas pedagógicas.
Síntese das discussões - Bahia
•

Integrar outras universidades para fazer parte da implementação e do

treinamento de professores.
•

Ressalvou-se que a portaria que tratou do currículo estadual ainda precisa

passar pelo Conselho e ser homologada.
•

Considerou-se ser interessante rever as atribuições do comitê para

pensar sobre os próximos passos.
•

Busca-se legitimar a Base na Bahia, uma vez que muitos educadores e

universitários do Estado se posicionaram contra a BNCC. Esse fator é um
impeditivo para estabelecer melhor relação com as universidades, que formarão
os professores.
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•

Qual norte será tomado para a formação, especialmente no caso de

municípios que foram contrários e que, por essa razão, não participaram da
BNCC?
o

Afirmou-se ser preciso delinear essas questões. Questionou-se se é

necessário o currículo terminar seu trâmite no Conselho para debater a
formação.
o

Afirmou-se ser importante contar com o apoio das universidades de

maneira efetiva para a formação dos professores.
•

A relevância é a formação, etapa mais difícil, na concepção dos

participantes.
•

PGE não está alinhada com as questões pedagógicas.

•

Faltam recursos.

•

Há entraves legais para a formação, por exemplo, alterar o Estatuto do

Servidor a respeito do período de dedicação.
•

Continuaram a ser discutidos aspectos do regime dos servidores que se

dedicarão à implementação da BNCC.
•

É preciso definir um modelo formativo. Muitos estados usarão a estrutura

da Secretaria para formar professores. Como sistematizar esse processo de
implementação com pessoas que não estiveram envolvidas nesse processo?
•

Levantou-se a necessidade de cronograma para a formação.

Síntese das discussões - Mato Grosso
•

Existe o desafio de formação por conta da extensão do território do

estado; pensa-se que este é um trabalho de longo prazo.
•

A ideia é que o processo de formação seja semelhante à dinâmica da

consulta pública.
•

As universidades precisam adequar sua formação. Os currículos da

universidade não se alinham às necessidades da Educação Básica.
•

Fortalecimento das Cefaps – embora seja necessário, não é o suficiente.

•

É preciso alinhar o estado e seus municípios.

•

Cefap e muitos municípios têm dificuldade em lidar com questões da

Educação Infantil. Citou-se experiência do Rio Grande do Sul, que criou lista com
especialistas em Educação Infantil em cada município, que auxiliam na relação
entre estado e municípios para implementação da BNCC.
18h02
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Os facilitadores sugeriram abrir a “fronteira física” entre MT e BA na sala. Fez-se
um grande círculo. André deixou uma mensagem para o próximo dia: no Aquário,
os problemas começaram a emergir: os desafios, a formação dos formadores, a
mudança de governo, o que traz certa ansiedade. Apresentou então a ideia da
filosofia ubuntu, de que no centro de todo círculo há toda a sede e toda a água
do mundo. Pediu que alguns compartilhassem, em uma palavra, o que levariam
daquele

dia.

Desafio,

esperança,

estudo,

possibilidades,

experiência,

alinhamento, estratégia, trabalho, conhecimento, informação foram algumas das
palavras citadas.
Todos confraternizaram cantando músicas regionais.
18h10 – Encerramento.

Sala 07 – Distrito Federal e Pernambuco
Palavras-chave: definição, esclarecimento, articulação.
•

Estado acompanhado: Pernambuco.

•

Pernambuco: salientou-se que é preciso dar vida aos currículos da rede.

Os professores serão conquistados se todos os atores do processo estiverem
bem articulados e se os redatores estiverem motivados a fazer com que esse
processo aconteça. O estado apontou que, de maneira geral, o maior desafio
será trabalhar com o problema da transição do aluno do 5º para o 6º ano, uma
vez que o professor de 6º ano da rede não está preparado para receber o aluno
recém-formado do 5º ano da maneira como ele chega: imaturo para lidar com
muitas disciplinas e com maiores demandas de alfabetização. Neste grupo,
houve muito compartilhamento de reflexões. A participação foi rica e intensa, e
foi possível perceber que há um consenso nos discursos de todos os lugares de
fala do estado e dos municípios.
•

Outra questão levantada, que contempla todos os estados, foi sobre a

troca constante de gestão e de professores. É desafiador construir uma ação ou
um planejamento que permaneçam mesmo após a mudança da equipe gestora.
Quando ocorre troca de professor, é preciso reconstruir do zero também este
processo formativo.
•

A dinâmica do aquário é muito interessante, pois faz com que todos ao

redor do grupo menor ouçam e parem para prestar atenção ao que se está
discutindo, além de que todos possuem espaço para falar sem se sentirem
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intimidados.

Sala 08 – Acre e Paraná
Pergunta 1: Quais são os principais desafios a serem enfrentados?!
ACRE: As discussões só acrescentaram ao que o estado já tem. Ressaltou-se a
necessidade de política de formação para que os professores “fiquem por dentro”
da BNCC, pois nem todos têm conhecimento de fato.
- Houve consenso com relação ao tempo, sendo este um desafio – o professor
não tem tempo.
- Gestão: valorização do profissional.
- Melhorar o processo de formação, apesar de o estado já ter um programa
consolidado,

articulando

equipes

de

formação

com

redatores

e

formadores/assessoria.
- Ressaltou-se que já venceram uma etapa com a reelaboração do currículo. O
desafio agora é fazer os professores se apropriarem dele; a equipe aqui presente
não dá conta, então pretende-se envolver as equipes de formação da secretaria.
- Momento de alinhar todo o trabalho realizado até agora. O redator tem extrema
importância, pois serão formadores de formadores e de professores.
- Uma das participantes destacou: “Não diria uma tomada de decisões, mas uma
reflexão. A BNCC não trouxe grandes modificações ao atual currículo, então
surge a reflexão sobre por que isso ainda não era praticado dentro do modelo de
competências e habilidades”.
- Desafio é manter a equipe de formação que aqui está, devido à mudança de
governo.
- Já trabalham em regime de colaboração, mas é necessária a efetivação desse
trabalho.
- Preocupação com a formação.
- Rever e reelaborar o termo de adesão, pois agora precisam de um orçamento
maior.
- Problematizou-se sobre o tempo de formação; desafio de transformar a prática
de um professor que trabalha há vinte anos da mesma maneira, para modificála em um ano. Um redator salienta: “Será que o pessoal que está aqui está
preparado para falar de assuntos tão novos (termos e conceitos)?”.
- Ressaltou-se o problema nos sistemas, pois há professores com contratos
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provisórios em cuja formação se investe muito, porém eles acabam saindo. É
necessária uma política de permanência e valorização do profissional.
- Política pública de melhoria dos espaços escolares e recursos.
- Reelaboração do PPP – o que mais trouxe dificuldade foi trazer a comunidade
para a escola.
PARANÁ:
- Discussão de como formar a equipe de governança. O desafio é juntar a
formação em regime de colaboração entre redes estadual e municipais, para
fazer com que ela chegue até os professores.
- Questionou-se sobre os recursos financeiros para essa formação.
- Desafios à formação dos professores – foram elencados alguns temas
principais para essa formação. O primeiro deles é a apropriação do documento
pelos professores: Quais concepções os professores carregam sobre o ensino,
a aprendizagem, os alunos etc.? Quais metodologias são melhores para o
desenvolvimento dos alunos? Houve também problematização da avaliação.
- Todo o trabalho não vai significar nada se não chegar ao professor. Desafio:
Como engajar os professores para que entendam as mudanças propostas?
- Pensar em um planejamento estratégico para a formação efetiva dos
professores, e não apenas palestras ou algo do tipo.
- No Paraná, há o desafio da quantidade de profissionais; tem-se a proposta de
formar professores multiplicadores. A formação tem de ter relação teoria e
prática e precisa ser dialética.
Pergunta 2: Quais são as prioridades?
ACRE:
- A reelaboração do currículo já é etapa vencida, pois não houve financiamento.
- A infraestrutura é um desafio.
- Primeiro ponto é reestruturar o comitê de governança.
- Quanto à formação de professores, deve se pensar em continuidade, não em
entregar um professor “pronto” ao final do ano. O desafio é fazer com que o
professor se aproprie minimamente do que está no currículo.
- Uma participante ressaltou que, apesar dos desafios, os professores pretendem
fazer o seu melhor.
- Não se pode esquecer do coordenador pedagógico, pois ele é fundamental na
escola.
- Monitoramento contínuo e avaliação periódica são essenciais, para saber se as
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informações estão chegando aos professores.
PARANÁ:
- Colocou-se no planejamento que as primeiras orientações terão de ser em
colaboração entre municípios e estado.
- Preocupação com conteúdo e com o “como” a formação vai chegar aos
professores.
- O desafio é também o monitoramento das ações.
- Dificuldade de acessar os professores da Educação Infantil na formação dos
professores, devido à falta de priorização.

Sala 09 – Amazonas e Santa Catarina
Mediador: Thomaz e Júlio
Apoiador: Carol (Todos pela educação)

OBJETIVOS:
Os participantes deveriam se apropriar de suas funções e responsabilidades a
serem desempenhadas na formação continuada em seu estado, atentando para:
•

Premissas e suas implicações para o planejamento dado o contexto de

cada estado;
•

Papel e função do formador;

•

Atuação do redator enquanto formador;

•

Cascateamento.

DINÂMICA DETALHADA:
Premissas da Formação Continuada (25 min)
Leitura das Premissas (Cap. 4 Guia)
•

Regime de Colaboração e Trabalho Colaborativo;

•

Continuidade e Formação no dia a dia da Escola;

•

Uso de Evidências e Uso de Dados;

•

Coerência e Desenvolvimento dos conhecimentos;

•

Metodologias Ativas e Competências e Habilidades.
Conversa em dupla-trio sobre a pessoa ao lado

•

Premissas e implicação para o planejamento;

•

Atuação do redator enquanto formador;

•

Governança, Diagnóstico e Planejamento (25 min);
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•

Leitura desses conteúdos (Cap. 4 Guia);

•

Conversa em “U” relacionando premissas e o papel e função do formador.

•

Perguntas para serem respondidas pelos próprios integrantes da equipe

estadual.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

A atividade iniciou-se por volta das 8h30. O facilitador Thomaz apresentou-se e
deu início aos trabalhos. Inicialmente, os participantes foram convidados a
construir a qualidade de escuta: observar a si mesmo, observar-se dentro da
equipe e observar-se no todo. O mediador mencionou que tudo que seria
desenvolvido nos dois dias teria a ver com o todo que estava sendo discutido no
evento. Alertou para a necessidade de trabalhar a qualidade de escuta e para o
fato de que, apesar de todos terem uma contribuição importante, ninguém teria
a necessidade de apresentar as respostas. Fez um convite para que as pessoas
saíssem do “centro” e passassem a enxergar-se como parte do todo; como
contribuição.
Em seguida, descreveu a atividade, ambientando os participantes dos dois
estados na sala. O outro facilitador, Júlio, apresentou os presentes: a maior parte
era composta por redatores; articuladores de regime de colaboração; fórum de
conselhos; coordenadores estaduais e coordenadores por etapa. O facilitador
Thomaz apresentou a proposta de dinâmica sobre as premissas, que ocorreu da
seguinte maneira:
•

Leitura das páginas 42 e 43 do encarte (Premissas para Educação

Continuada da nova BNCC).
•

Após a leitura, houve um momento no qual pequenos grupos, de duas ou

três pessoas, reuniram-se para discutir o conteúdo estudado. Neste momento,
os temas explorados foram: regime de colaboração e trabalho colaborativo;
continuidade da formação e dia a dia na escola; uso de evidências e uso de
dados; coerência e desenvolvimento de conhecimentos; metodologias ativas e
competências e habilidades.
•

Em um terceiro momento, foi aberta a discussão ao plenário. A sala foi

organizada em “U”, e os grupos passaram a compartilhar os debates realizados
com o objetivo de responder à seguinte questão: Como garantir que as
premissas de qualidade para a formação continuada sejam colocadas em
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prática?

‘

Abaixo,

algumas

das

principais

contribuições

suscitadas

pelos

participantes:
•

DARLI (SC): manifestou sua preocupação com formação continuada e

sua ligação com a formação inicial. Citou o regime de cooperação entre os entes
federados e sistema de ensino. Recomendação prática: preocupar-se com os
recursos financeiros para viabilizar a formação.
•

ISAC FERREIRA – Professor (SC), coordenador e responsável pelo

Ensino Fundamental no estado de SC: mencionou que não há na rede uma
política de formação com coerência e continuidade, que, em SC, não se trabalha
com competências e habilidades, somente com questões cognitivas. Disse que,
para garantir que as premissas sejam colocadas em prática, acreditava ser
necessário realizar um grande exercício de planejamento e formação e, a partir
disso, criar uma política estadual de formação. Explanou ainda que seria
necessário discutir muito longamente com os professores sobre o que é a BNCC,
porque a maioria dos professores ainda não teve acesso a ela e que isso toma
tempo.

Recomendação

prática:

planejamento

e

conscientização

dos

professores.
•

SILETE – Coordenadora (AM): a partir do que foi dito, disse que, antes de

pensar em formação dos professores, é preciso levar a eles a BNCC e o currículo
territorial. A segunda coisa que precisaria ser feita é o alinhamento deste
currículo territorial com os currículos das redes de ensino. Aí sim seria possível
partir para a formação continuada dos professores. Recomendação prática:
formar os formadores para que estes estejam aptos a formar os professores.
•

PROFESSOR (SC): disse que o professor em sala de aula trabalha 40h

semanais, normalmente em mais de uma escola. Afirmou que não há tempo, na
prática, para que os professores se sentem com seus pares para estudar e que
é necessário mais tempo e organização de gestão. Recomendação prática:
pensar em uma política que dê ao professor dedicação exclusiva a uma escola
e mais tempo (remunerado) para os estudos.
A dinâmica foi encerrada às 9h15.
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Sala 05 – Alagoas e Espírito Santo
Divididos em equipes estaduais, unindo gestores e redatores, propôs-se uma
dinâmica de socialização, em que os participantes foram dispostos em duas
rodas: uma interna, de fala, e outra externa, de escuta. No círculo interno, havia
um número certo de lugares para representar cada uma das funções que
compunha as equipes estaduais. Assim, havia quatro lugares para redatores,
dois para coordenadores estaduais, dois para coordenadores de etapas e dois
para articuladores analistas. Outra regra importante para a atividade é que uma
cadeira de cada função deveria estar vazia, de modo que quem estivesse no
círculo externo, se sentisse à vontade para entrar na conversa assim que
sentisse que poderia contribuir para a discussão. Da mesma forma, ficando
cheios os espaços que cada um ocupava, alguém deveria sair, e essa decisão
cabia a quem estava “dentro” do aquário.
Para identificar as falas nessa dinâmica, usou-se uma legenda para identificar a
função de cada participante. Assim, para redatores, lê-se R, coordenador
estadual, GEs, coordenador de etapa, Get, e articuladores analistas, AA.

Primeiro grupo: AL
AA: Ressaltou a a importância do calendário, relembrando que os municípios
definem, em janeiro, suas ações para o ano na Jornada Pedagógica,
demonstrando a urgência em planejar a pauta formativa.
R: Sugeriu que a organização do cronograma de trabalho para o ano incluísse
formações continuadas com foco na nova base e na formação dos currículos.
GEt: Destacou a importância de um documento que apresente as normativas do
estado para o trabalho dos professores e das escolas na formação de seus
currículos.
AA: Cobrou uma resolução do cronograma que se debatia.
GEt: Salientou a importância de discutir governança e enfatizou que, para
conduzir a formação continuada, é preciso da regularização dos currículos e da
base.
AA: Apontou que a leitura e o conhecimento da base é fundamental para o
trabalho e a legislação educacional. Também destacou que a demora para
definição da BNCC do Ensino Médio atrasava o processo. Enfatizou, ainda, que
a sociedade precisa conhecer o trabalho de construção do currículo estadual e
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estar a par das mudanças.
GEs: Lembrou que o currículo estadual já é conhecido da população,
mencionando que o processo de audiências públicas incorporou diversas
contribuições (mais de três mil contribuições foram apresentadas).
GEt: Completou dizendo que o trabalho de comparação e estudo da nova base
e do currículo já foi feita.
AA: Pontuou que há necessidade de novas adaptações.
R: Questionou como esse trabalho de elaborar os currículos, de leitura, de
debate vai chegar no “chão” da escola. Não existe tempo real para incorporar
tantas mudanças no planejamento de 2019. Defendeu que é preciso avançar na
escrita do material formativo e normativo.
GEs: Explicou o processo de elaboração do documento normativo estadual e
como ele incorporou muitas sugestões e críticas; defendeu que não apoia mais
uma audiência pública para consulta do texto. Defendeu, também, que é hora de
publicar e lançar o texto para poder planejar e implementar a formação. Acredita
que o processo de escrita do currículo foi exaustivamente debatido, deu como
exemplo que o texto trouxe as contribuições de diferentes grupos identitários do
estado, mencionando o território, os trabalhadores do campo, os quilombolas, os
povos indígenas, atendendo às reivindicações de todos os grupos.
AA: Explicou que o conselho não está emperrando nenhum processo. Apontou
que o comitê estadual não atuou mais diretivamente na consolidação desse
trabalho.
Lembrou que existe uma cobrança muito grande dos municípios, inclusive das
escolas particulares, para que saia o documento normativo para formação dos
currículos.

R: Questionou de que maneiras vamos trabalhar sem ter uma referência.
AA: Apontou que era preciso partir pra outra discussões, parar com as cobranças
naquele momento. O momento é, segundo suas palavras, garantir a resolução
do conselho para aprovar as ações de formação continuada e preparar os
professores.
[…]
GEs: Questionou os demais sobre como vamos estruturar nossas pautas
formativas.
R: Indicou que 95% dos professores não conhecem a BNCC.
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R: Pontuou a necessidade de um diagnóstico de quais são os maiores entraves
e desafios na formação dos professores. Entende que essa avaliação é
fundamental para planejar as estratégias. Ainda sobre isso, questionou como
avaliar os professores no sentido de mapear as lacunas na formação.
R: Também trouxe a ideia de que é preciso formar e construir ao mesmo tempo.
Formar professores nas dificuldades e lacunas que encontrem para poder
construir um currículo melhor e colocá-lo em prática. Mencionou a importância
de uma formação que abarque as especificidades das regionais em círculos
concêntricos, regionalismo.
GEs: Lembrou que sugerir ações e formações é diferente de impor o que deve
ser a formação, e como essa visão deve permear a formação continuada para
atrair os professores, e não o oposto.
R: Questionou como é a BNCC pode ser levada para a sala de aula. É esse tipo
de questão que os professores colocam nas ações de formação.

Segundo grupo: ES
(Registro parcial da discussão deste grupo)
GEs: Defendeu a possibilidade de usar uma plataforma semipresencial para
formação de professores na BNCC. Sugeriu também um plano de formação de
dois anos para implementação das mudanças (2019-2020).
R: Perguntou como se dará de maneira prática a formação em rede.
GEs: Sugeriu aproveitar as estruturas das regionais e o grupo Pró-BNCC para
serem formadores dos profissionais do nível regional. Enfatizou a importância de
pensar em multiplicar as ações de formação utilizando uma rede. Salientou que
é preciso definir quem está apoiando (financeiramente) esse novo currículo para
se chegar com a formação nas escolas. Levantou, também, a possibilidade de
articulação com o IFES, o que seria muito importante.
R: Questionou como se pode dinamizar e envolver os professores, mas,
sobretudo, como se pode garantir verbas para a formação continuada.
Concordou com a fala que propunha aproveitar esse grupo central para a
formação de uma rede. Perguntou, também, como aproximar os municípios da
SREs.
GEs: Respondendo à pergunta anterior, salientou que, com essas informações
(mapeamento), identificou-se que muitos conselhos não conhecem a BNCC e
nem o documento estadual. Enfatizou a importância de promover, durante a
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formação, análises que tragam informações precisas. Quem são os sujeitos
(alunos, adolescentes) que receberão o novo currículo? Essa é um questão
fundamental para a formação continuada. Ressaltou, também, que não existe no
Fundamental I, nos anos inicias, pelo menos, alguém com formação suficiente
para dar conta de tantos assuntos/componentes curriculares, outro problema a
ser pensado na formação continuada.

Sala 12 – Ceará e Pará
Mediador: Ingrid e Isis
Apoiador: Edson – Juliana Koby (MEC)

Neste momento, a sala ficou dividida em dois grupos, organizados por estado,
para a realização da dinâmica do aquário. Na explicação da dinâmica, foi
destacado que, no círculo, as cadeiras do centro correspondiam à fala de
intenção e as demais correspondiam à escuta ativa. Quando uma pessoa da
parte da escuta ativa quisesse ir para a fala de intenção, bastaria que tocasse
em uma pessoa que estivesse sentada para trocar de lugar.
• Reflexões do grupo do estado do Ceará:
Pergunta proposta para reflexão: O que precisamos alinhar em relação à
formação continuada dentro do nosso estado?
- Educação Física: São necessárias oficinas para compreender a base e a
conscientização do professor, o que fará com que este mude sua postura em
sala de aula.
- Educação Infantil: Ampliar formação para os gestores.
- Apresentar o documento e utilizar os conteúdos críticos como exemplo
(definições, avaliação…).
- Não focar apenas a formação nos professores, mas em toda a gestão.
- Criar cultura dos novos vocabulários.
- Professor participar da elaboração do PPP como protagonista.
- Fazer um planejamento de como será a forma da formação (presencial, à
distância…).
- Língua Portuguesa: Pontuar como já está sendo feito e o que ainda precisará
ser realizado. Importância do feedback.
- Logística para que a formação realmente chegue na escola.
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- Como estimular as pessoas a querer fazer a formação?
- Neste primeiro momento, talvez não seja adequado realizar oficina à distância.
- Estruturar a ideia do professor-aprendiz.
- Importância do apoio das universidades.
- Pensar as formações nos elementos centrais.
- Sensibilizar educadores para o estudo e mudanças.
- Sugestão de especialização com carga horária que daria conta dos desafios
existentes.
- Como trazer as escolas particulares para adesão do documento?

14 de dezembro de 2018
_______________________________________________________________
____

08:00 às 12:00
Pauta: Pauta Formativa – Elaborando um plano de formação
para o ano
Sala 01 – Redatores de Matemática (AM, SE, SP, SC, GO, RN, TO,
AC, PI, PR, MG, MS, PB, AP)
Facilitadores: Alda e Maro
Apoiador: Luciana Tenuta
Pauta: Elaboração de pauta formativa

Os principais temas escolhidos foram: trabalho colaborativo, metodologias para
o ensino da Matemática, progressão dos conteúdos, resolução de problemas,
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desenvolvimento para o pensamento algébrico, ensino de álgebra para os anos
iniciais e letramento matemático.
Quanto ao tipo de formação, prevaleceu a escolha do modo semipresencial, com
poucas exceções. Por outro lado, a duração prevista para a formação foi
divergente, desde sugestão de formação de três semanas até um ano.
Em locais de difícil acesso (Amazonas, Tocantins), pensou-se em oferecer curso
presencial e à distância, sendo à distância a formação por vídeo ou portal.
Goiás tem a proposta de a formação ser uma parceria do professor com o
coordenador pedagógico. Eles realizariam juntos o planejamento e a formação
em sala de aula, e, em outro momento, analisariam a própria prática em sala de
aula.
Após as apresentações, a mediadora fez algumas observações, chamando a
atenção ao fato de que é preciso ter boas referências para fundamentar a
discussão da álgebra, e que os algoritmos e fluxogramas precisam ser
lembrados e fundamentados. A presença da mediadora na sala foi muito
importante. Trouxe ao grupo confiança, esclarecimento e reflexões.

Sala 18 – Redatores de Língua Portuguesa (RO, AL, RS, ES, MT,
BA, DF, RR, PE, RJ, CE, PA, MA)
Facilitadora: Talita
Apoiador: Egon de Oliveira Rangel
MEC: José Roberto Ribeiro Júnior

O primeiro slide apresentado relembrava o que foi feito ontem.
8h – 9h15: Premissas da formação continuada.
9h30 – 12h30: Principais mudanças e plano de aula
14h – 16h: Pauta formativa
16h30 – 18h30: Alinhamento intraestadual: aquário

A facilitadora Talita perguntou se todos receberam o link para responder à
avaliação sobre o dia anterior e pediu para que fossem respondendo enquanto
os demais participantes não chegavam.
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Realizou-se um resgate do que ficou do dia anterior, partindo da conversa sobre
as premissas da formação continuada e do Guia de Implementação da BNCC,
das principais mudanças e dos modelos de planos de aula, das pautas
formativas e do retorno aos estados para o alinhamento intraestadual.
Perguntados sobre o que perceberam do dia, ressaltaram a preocupação com a
carga horária para a formação. Talita Informou que ao final do dia haverá a
devolução dos templates por estado e que a ideia é o aprofundamento do que
foi planejado no dia anterior.

O que será feito no dia:
8h – 12h: Pauta formativa (por função)
13h30 – 15h30: Construção coletiva do planejamento (por UF)
15h30 – 16h30: Próximo passos (por UF)
16h30 – 17h: Encerramento (Auditório)

Segundo as narrativas dos participantes, os estados já estão habituados com as
formações. A preocupação maior é com as políticas a serem adotadas. A
questão é como comunicar sobre a Base.
Sugestão: Divisão por mesas.
A atividade proposta foi a seguinte: “Considerando as discussões feitas até aqui
durante o encontro, sobre as principais mudanças nos currículos e pauta
formativa, compartilhe com pessoas de outros estados quais os principais temas
a serem abordados numa formação de professores para a implementação do
currículo”.
Sugestão: Divisão por mesas
Reuniram-se Pernambuco, Maranhão e Pará em uma das mesas. A responsável
por redigir o documento do estado do Pará contou que o processo vem
acontecendo desde 2013 e que, com o advento da BNCC, passaram a pensar
na identidade que caracterizaria todo o estado, reforçando a ideia dos seguintes
eixos norteadores: espaço-tempo; linguagens e suas formas comunicativas;
cultura e identidade (diversidade amazônica); e valorização à vida social.
Debateram sobre esses eixos, aprofundando-se nas transformações trazidas.
O grupo do Mato Grosso pensou em uma formação que parta da explicação do
que são competências e habilidades. Utilizariam um poema do Manoel de
Barros, como sensibilização. Pensaram em textos de apoio e em coletar
Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

planejamentos prontos aleatórios, com a intenção de incentivá-los a analisar
esses modelos, identificando as competências e as habilidades da BNCC nesses
documentos. Com isso, pretendem sensibilizar os professores para que eles
percebam que estão planejando ali mesmo e que necessitam estudar para fazer
essas identificações. A ideia do curso é um curso de quarenta horas, pois as
formações já ocorrem em encontros de quatro horas semanais.
No Distrito Federal entendem que o caminho não será seguro. Às vezes a
catarse de cada projeto dependerá da percepção de cada professor, que é quem
tem autoridade quanto ao percurso do aluno. Contam com o pressuposto teórico
da Pedagogia histórico-crítica e da Psicologia histórico-cultural para dar
cadência ao plano pedagógico. João Luiz Gasparin didatizou essas duas
correntes que estão implícitas ao currículo de Brasília, pois já estão há sete anos
estudando suas comparações com a base. “Acreditamos que somos um ser
histórico - que eu faço história, que estou embrenhado na minha cultura e na
necessidade de ser crítico perante a história que me rodeia. E só aprendo aos
pares, na construção coletiva do significado.” A base só traz o que fazer, e não
os processos. Segundo o participante, o currículo do DF não admite uma
educação solitária: “É como se a gente engravidasse de significados”.
Nos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia as discussões foram
em torno da formação e do modo como ela acontecerá. Pensaram em formações
de quarenta horas. Na Bahia, existem as formações esporádicas em Jornadas
Pedagógicas. Porém, não percebem a possibilidade de encontros semanais
coletivos com o objetivo de formação continuada, embora eles existam na carga
horária do professor. Cada um realiza os encontros em seus horários de “janela”.
No Rio Grande do Sul há visitas e reuniões mensais com assessores das
coordenadorias que serão multiplicadores. Porém, devido aos conflitos nos
horários dos professores, essas ações ainda não estão acontecendo. No Rio de
Janeiro, a realidade é semelhante e pensar na formação continuada semanal
traz a preocupação com os horários dos professores para que esse momento
possa ser coletivo e significativo.
Em Alagoas, entendem que tem muitas ideias que não cabem no instrumental.
Pensam em diretrizes gerais, mas ao chegarem lá, querem capacitar uma equipe
que será responsável por essas formações. Essa equipe poderá contribuir com
suas opiniões, ou seja, o desenho não está finalizado. A proposta deles foi
revisitar a política de Estado para que tenha mais pessoas na equipe formadora,
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comprometidas com esse processo de escuta e de debate contínuo. Entendem
que já há participantes que articulam.
Em Rondônia, contam que existe o tempo para formação, mas os próprios
formadores não são considerados prioritários. Pensam em revisitar a própria
política de implementação, a começar pelas pessoas da própria equipe, com
estratégias de ação que olhem para as necessidades de cada região. Há 420
escolas no estado, oitenta delas na capital. Entendem que com a mudança de
gestão, os novos vão se envolver melhor na proposta. Para eles, é difícil
enxergar a especificidade da escola. Sentem falta de universidades como
parceiras do MEC, oferecendo a própria formação dos docentes. Os professores
têm quatro horas de formação semanal garantidas, mas não há um planejamento
para que os estudos da base sejam incorporados a esses momentos. Outra
problemática é o monitoramento e a avaliação dessas formações. Contam que
existe o núcleo de formação que é solicitado conforme as demandas, somente
em casos esporádicos.
A formadora pergunta se o grupo quer preencher os últimos templates ou
compartilhá-lhos entre os estados. A maioria prefere finalizar os preenchimentos
e o compartilhamento continua a ser realizado nos subgrupos.
Em Roraima, a preocupação maior foi com a metodologia e com a distribuição
das responsabilidades. Citaram o GT do MEC que já está pensando a política.
Sendo assim, a atividade funcionou como um exercício válido por aguçar para
uma lógica que os vê como protagonistas dessa aprendizagem colaborativa. No
mesmo estado, ainda, contam que a Universidade Estadual está participando
das discussões sobre a base.
No Espírito Santo, preocuparam-se com o pressuposto de que o corpo docente
já domina o documento. Entendem que é necessário o estudo prévio. Comentam
sobre a resistência de algumas universidades em relação à BNCC. Ao
relacionarem a Base ao currículo do ES, percebem que ela trouxe uma mudança
de perspectiva. Dizem que há necessidade de respaldo teórico para eles
próprios, antes de multiplicarem para os professores e se questionam: “Desde
os PCN’s nós já estamos trabalhando. Estamos?” Quanto à formação, já existe
a hora-atividade (sete horas semanais), denominada de planejamento (PL), feita
na escola, por área de conhecimento (coletivas – cada dia é para uma área).
Existem as formações via superintendência, com diferentes instituições
cadastradas para replicar nas regionais e, consequentemente, nas escolas. As
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dúvidas são quanto às condições de atender a todas as regiões.
Os grupos amadureceram as discussões preliminares e complementaram as
ideias de formação docente com reflexão sobre os currículos de cada estado. O
grupo permaneceu concentrado e preocupado com a utilização do tempo para a
formação dos professores e com a revisitação de políticas que ampliem o
número de multiplicadores para oferecer oficinas de formação pelos estados.
Na maioria dos estados, os encontros com docentes não são monitorados. O
trabalho pedagógico coletivo e semanal não é garantido em todas as escolas, ou
seja, a variedade de horários surgiu como um empecilho preocupante, com
exceção do Espírito Santo que já tem garantido o planejamento semanal, por
área de formação.

Sala 03 – Redatores de Ciências (AM, SE, SP, SC, GO, RN, TO,
AC, PI, PR, MG, MS, PB e AP)
Pautas Formativas e Planos Anuais de Formação
Mediador: Soraia e Marina
Apoiador: Lilian

As atividades foram retomadas com uma breve explanação oral das mediadoras
a respeito das oficinas e dos produtos realizados no dia anterior, que são
subsídios para pautas e oficinas do 14.12.2018.
Entretanto, antes de iniciar a pauta, as mediadoras propuseram a dinâmica da
“rede de conexões”, na qual cada indivíduo deveria escolher, sem verbalizar,
duas pessoas do grupo e, a partir de um dado momento, movimentar-se até
permanecer equidistante das duas pessoas escolhidas.
Conforme a movimentação de uma pessoa, todas as outras se movimentavam
em um efeito em cadeia.
Após a movimentação sessar, uma pessoa do grupo foi escolhida para sair da
rede, e quem estivesse ligado a ela deveria sair também, gerando, assim, um
novo movimento em cadeia até que todos fossem excluídos da rede.
Na sequência, uma nova pessoa foi inserida na rede e seus seguidores também,
gerando outro movimento em cadeia, mas de inserção dos participantes.
Dessa forma, o objetivo das mediadoras foi permitir uma vivência de conexão
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entre os participantes, na qual todos, apesar de distantes, estão conectados e
possuem um papel fundamental na manutenção do sistema funcional.
Dando continuidade à pauta formativa, as mediadoras solicitaram que redatores
retomassem os planos e pautas formativas do dia anterior, e produzissem, no
formato de oficinas, um plano anual de formação com os conteúdos dessa
formação, considerando o calendário escolar e as realidades de cada estado, de
acordo com os itens 2 e 3 do guia de implementação.
A mediadora especialista Lilian salientou a importância de explicitar com clareza
conteúdos, sequência, formato, período e forma de avaliação/ monitoramento da
formação.
Os representantes do estado do Acre selecionaram como pauta de formação o
ensino por investigação, pois esse é um norteador importante para o ensino de
Ciências em todas as séries e já há um avanço do estado em lidar com esse
eixo.
Eles também acreditam que o monitoramento da implementação deverá ocorrer
a partir do acompanhamento dos planos de aula pelos coordenadores das
escolas.
Como dificuldade, eles destacam a distância territorial e os recursos financeiros
para custear eventos presenciais para formação.
O estado do Tocantins considera que as formações deverão ocorrer em ciclos
bimestrais de encontros presenciais e entre esses ciclos, formações a distância.
Entretanto, consideram como desafio a disponibilização de uma plataforma
online que seja acessível a todos, considerando distâncias e limitações
financeiras de cada município.
De conteúdo de formação, eles consideram de grande relevância ter como pauta
inicial a avaliação por meio de habilidades e competências, pois a avaliação,
segundo eles, é uma das principais preocupações dos professores por se tratar
da documentação formal da aprendizagem do aluno.
A representante do estado de São Paulo destacou como tema de formação o
letramento científico, principalmente direcionado aos pedagogos, que não
possuem graduação específica científica e são responsáveis pelos anos iniciais
de letramento científico dos alunos.
Quanto ao estado de Sergipe, eles convergiram com o estado do Acre,
destacando o ensino por investigação como um grande norte para formação, que
deve ocorrer por encontros presenciais devida à baixa extensão territorial do
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estado e por estarem acostumados a fazer encontros desse porte.
Cabe ressaltar que representantes do Piauí, Mato Grosso do Sul e Santa
Catarina também destacaram essa mesma temática e esse formato de formação
semipresencial. Todavia, esses estados também consideram a grande
dificuldade de os processos formativos alcançarem todos os municípios devido
ao distanciamento geográfico, às especificidades econômicas e de gestão de
cada um deles.
O representante do estado do Piauí destacou outras problemáticas, como:
remuneração dos professores para esse tempo de formação, movimentação de
capital humano para formação sem prejudicar o calendário escolar.
De modo geral, vários estados destacaram também a necessidade de verba e o
estabelecimento de parcerias com as universidades, afim de assegurar os
processos formativos. Corroboram com essa visão os estados de Mato Grosso
do Sul e Goiás.
Sem grandes aprofundamentos, mas sendo também de grande relevância, os
estados de Santa Catarina e Paraná ressalvaram que deve haver um repasse
das novas normativas da base, de modo urgente, para os centros e currículos
de licenciandos em formação inicial, preparando, assim, a nova mão adequada
às diretrizes da base.
Após a produção dos planos no formato de oficina, as facilitadoras propuseram
que os representes de cada estado fizessem grupos com membros de estados
diferentes, afim de compartilhar relatos que pudessem trazer novas concepções
e possibilidades para o processo formativo.
Para encerrar a sessão de oficinas, as facilitadoras pediram que os redatores de
todos os estados fizessem um círculo e dissessem uma palavra que
representasse como tinha sido os dois dias ou as expectativas para o futuro.
Dentre as palavras mencionadas, estão: felicidade, sabedoria, aprendizado,
ansiedade, gratidão, grupo, medo, esperança, perseverança, potencializadores,
dentre outras associadas ao sentimento de ansiedade.
Cabe destacar que, após a dinâmica, houve relatos emocionados dos redatores
destacando a importância de eventos desse porte, agradecendo a todos pela
troca e, em especial, às mediadoras pela atuação; e manifestação de sentimento
de gratidão fazer parte desse momento, segundo eles, histórico da educação
brasileira.
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Sala 12 – Redatores de Educação Física
•

Goiás: com soluções bem generalistas, o grupo não se preocupou tanto

com uma imersão na Base, mas, sim, em trabalhar questões específicas da
Educação Física.
•

Rio Grande do Sul: ao contrário da equipe de Goiás, optou-se em iniciar

a discussão com uma imersão na Base para depois seguir com questões mais
específicas no que tange às competências e habilidades para a disciplina.
•

PA: certo pessimismo foi evidente entre o grupo devido aos problemas do

estado com relação à equipe de profissionais da rede atualmente: a grande
maioria não é formada, sobretudo em Educação Física. Assim, o grande desafio
é fazer com que este educador compreenda a importância dos momentos
formativos para os docentes e engajá-lo nisso. A situação das escolas é caótica
em termos de recursos e infraestrutura, e a questão geográfica é outro ponto de
atenção: tudo é muito distante.
•

Ceará: um fator interessante é que os componentes do grupo possuíam

um objetivo comum: promover a sustentabilidade para o processo, ressaltando
que não é um processo em si mesmo, mas algo maior. Foi relatado que houve
um momento, fora do encontro, entre todos os componentes, sobretudo
redatores, para compartilhar o que foi construído. A intenção é potencializar as
redes de conexão entre as disciplinas.
10h30 – 12h – Plano de formação (2a parte)
•

Com base no que foi construído no dia 13/12, os participantes refinaram

ainda mais o planejamento, distribuindo os temas e conteúdos da formação ao
longo do ano. As duplas ou trios com integrantes do mesmo estado discutiram
juntos novamente.
•

Mato Grosso: houve pouca interação e troca entre os membros da dupla.

•

Acre: segundo o grupo, há um entendimento e uma responsabilidade

comum sobre as ações planejadas, uma vez que isso já vem sendo feito há
alguns anos no estado para o estabelecimento de um plano de ação para a
formação continuada. A preocupação maior é com a troca de gestão e como
garantir que tudo o que está sendo construído não se perca.
•

São Paulo: o desafio maior atrela-se à quantidade de municípios

envolvidos, uma vez que no estado há mais de 600: como estabelecer o regime
de colaboração entre todos eles e o estado?. Outro ponto destacado foi sobre a
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questão da sintonia entre essas duas esferas: a governança colaborativa vem
como um ganho nesse sentido, pois vai estabelecer para os municípios e o
estado um plano de ação único, passando a considerar os alunos do território, e
não de cada município em específico ou do estado em contextos isolados.
•

Neste bloco, ocorreu pouco aprofundamento real e efetivo do plano de

formação; a maioria dos grupos utilizou o que havia sido feito no dia anterior e
praticamente copiou e colou o conteúdo já elaborado no novo template.

Sala 06 – Redatores – Geografia
Mediador: Gabriel
Apoiador: Carolina Machado

O ponto de partida da atividade contou com uma provocação da
professora apoiadora Carolina Machado. A professora trouxe questões
problematizadoras para ajudar os redatores de geografia a realizarem a
atividade. Propôs-se, em seguida, o preenchimento de um template detalhando
ações de uma pauta formativa para professores.
Enfatizou-se que o momento de escrita e validação de um documento
normativo para apoiar a formulação do currículo é um momento de disputas
internas nas secretarias. Defendeu, também, que é um momento importante para
ler a conjuntura e, principalmente, debater o papel de cada componente
curricular no currículo.
Lembrou que o III Encontro de Formação do Programa de Apoio à
Implementação da Base Nacional Comum Curricular – Educação Infantil e
Ensino Fundamental foi planejado para pensar o que pode ser uma formação
estadual para os currículos. Não se propôs um modelo pronto, nem deveria tê-lo
feito, mas propôs-se a disparar ideias para a adaptação da BNCC aos currículos
e pensar caminhos para a formação de professores.
Pontuou-se, também, que uma tarefa importante desse processo é
levantar os problemas que dificultam a formação continuada de professores.
Nesse sentido, é importante identificar professores não formados na área de
Geografia que atuam nas redes. Como ajudar e formar esses profissionais?
Outro exemplo dado pela professora foi que se deve levar em conta a realidade
profissional e como ela interfere no processo de formação continuada. Muito
estados têm professores contratados, mas não concursados. Qual o impacto de
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uma formação continuada para uma categoria que tem diferentes vínculos
profissionais? Como motivar os professores a participarem dos encontros diante
dessa perspectiva?
A professora Carolina Machado lembrou que temas como diversidade
regional, variedade de realidades estaduais, seja em número de municípios, seja
nas questões regionais em cada unidade federativa, são fundamentais para
pensar que cada estado tem um desafio singular na formação de seu currículo e
adaptação à BNCC.
Problematizou-se, também, que a formação dos geógrafos não é
necessariamente a formação de professores de Geografia, e que esta diferença
é resultado de disputas no ensino superior. Relacionou essa questão a outra,
que é a importância da geografia no currículo. A partir do cruzamento dessas
ideias, mostrou aos redatores que o fortalecimento da Geografia nos currículos
é papel chave para que ela também interfira na formação dos novos geógrafos
e aumente seu peso nos currículos de educação superior nessa área, mostrando
a relação entre a BNCC do ensino básico, fundamental e médio com o ensino
superior.
Salientou-se que repensar o espaço da Geografia na formação das
crianças e jovens é o foco dos redatores reunidos no encontro, porque as noções
de espaço geográfico, de georeferenciamento, de raciocínio geográfico se
desenvolveram, mas não estavam garantidas nos PCNs ou em outros
documentos normativos da educação básica brasileira até a BNCC. Assim,
defendeu que o o desenvolvimento da disciplina e do entendimento da Geografia
precisa ser expressa pelos novos currículos e chegar às escolas.
Questionou-se os redatores com os seguintes problemas: qual é a
educação geográfica que quero no meu currículo? Como fazer chegar o currículo
na escola? Qual é o papel da formação de professores para atualizar essas
mudanças? Plano de aula: faz sentido pensar nisso como instrumento para a
formação do professor ou não? O professor do seu estado sabe o que significam
habilidades? O que é EF07GE12? O que são competências? Taxonomia de
Brum? Progressão de habilidades? Para onde a educação básica está
caminhando hoje, em que base teórica se apoia? Identificar, diferenciar,
comparar. Todos os princípios do raciocínio geográfico são chamados por uma
habilidade. Como exemplificar e aproximar os professores dessa construção?
Apontou-se que todas essas questões surgiram no sentido de
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problematizar o que pode estar numa pauta formativa, bem como a tarefa de
explicar como é o funcionamento do currículo, da base e de seus sentidos.
Encerrou pedindo que os redatores olhassem para o trabalho dos colegas e
buscassem entender o que as demais unidades federativas estão planejando e
porquê das diferenças.
As colocações da professora geraram uma discussão inicial entre o grupo,
ainda num formato de conversa coletiva numa grande roda. Como esses
princípios, do raciocínio geográfico, que não são novos, aparecem na base de
uma outra forma? E como fazer que professores que não foram formados com
essa carga de educação geográfica possam trazer essas novas abordagens para
os currículos e para as salas de aula? Foi uma das perguntas feitas pelos
redatores.
A professora Carolina Machado chamou atenção para a discussão que se
faz nesse momento, e que a BNCC procura incorporar a necessidade de pensar
novas metodologias e rever as práticas atuais, por meio das chamadas
metodologias ativas e da busca de outros papeis para os alunos no processo de
aprendizagem. Sugeriu o exemplo do ensino a partir de resoluções de problemas
e de perguntas orientadoras.
Outro redator trouxe o questionamento de que os métodos dialético e
fenomenológico (comuns ao estudo da Geografia no ensino superior), estão
muito próximos aos objetivos da pesquisa em Geografia, mas distantes das
necessidades de sala de aula. Ressaltou, em concordância com o que dizia a
professora Carolina Machado, que numa etapa pedagógica diferente (ensino
básico e médio), exige-se uma diferente abordagem metodológica.
Nesse sentido, a discussão da sala seguiu concordando com a ideia de
aplicar metodologias ativas na formação de professores. “Ninguém vai ensinar o
que não sabe ou não experimenta em sua própria formação continuada”, disse
a professora Carolina Machado nesse contexto. Defendeu também que
apresentar os currículos e a BNCC é papel da formação de professores. Da
mesma forma, acredita que apresentar a ideia das metodologias ativas e como
fazê-las é também papel das formações de professores. Ressaltou a importância
de dar exemplos de como fazer no momento de formação continuada.
Outra questão trazida à baila pelos redatores foi a dificuldade dos
professores em se atualizar, de ler e incorporar pesquisas sobre os temas que
aparecem na base. O exemplo dado pelo redator de Tocantins ilustra sua
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ponderação: ao falar de diversidade étnica e regional, povos originários e
remanescentes, o docente acredita que lhe faltem leituras e informações sobre
essa diversidade em seu próprio estado.
Após este momento de discussão inicial e provocações, os redatores se
concentraram em preencher um template com ações para uma pauta formativa.
Ao final, propôs-se uma socialização do template, cujos resultados seguem
abaixo:

Trocas de experiência sobre pauta formativa:
Os redatores de Pernambuco manifestaram preocupação sobre materiais
didáticos muito focados em conceitos e teorias, mas com poucas abordagens
procedimentais ou que trabalhem habilidades. Propuseram aos demais pensar
em como levar esse problema para os trabalhos de formação de professores.
Deram exemplos das metodologias de trabalho de campo, que, muitas vezes, é
abordada de forma conteudista, mas não como uma proposta de metodologia
ativa. Outro exemplo: vivências que pensem em empreendedorismo e
potencialidades de ação dos alunos em sua comunidade e o reflexo destas
vivências no currículo. O currículo consegue atrair o lúdico, por exemplo?
No sentido da aplicação dos conhecimentos e uma dimensão prática das
aulas, os redatores do Piauí narraram um exemplo de seu estado, de uma
professora que montou um aplicativo para detectar os vazamentos de água da
cidade. A ideia, elaborada e desenvolvida pelos alunos, teve uma utilidade
concreta e palpável.
Para os redatores de Goiás, a formação de professores e os novos
currículos devem levar em conta que a escola não traz interesses para os alunos
e isso não é um problema só da Geografia. Qual é a proposta política da rede?
Essa é a discussão, para os redatores de Goiás, que está por trás do ponto
levantado por Pernambuco. “Como estamos chegando nos alunos?” e “Por que
estudar economia europeia?”. Com esses exemplos, buscou-se demonstrar que
muitos temas não fazem sentido para os alunos, precisam ser revistos e mais
bem contextualizados.
Os representantes do estado de Goiás também apresentaram aos
colegas um pouco do trabalho que têm feito na elaboração do currículo estadual,
que já passou por uma primeira versão, 40 oficinas com professores, audiências
públicas e refeitura. Indicaram, também, que o próximo passo é analisar os PPPs
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das escolas; como eles expressam ou se afastam da proposta curricular e avaliar
aproximações e limitações. Segundo os redatores, é na análise dos PPPs das
unidades escolares que vão aparecer as necessidades para formação
continuada. Sem um diagnóstico, acreditam que montar uma pauta formativa não
faz sentido. Ressaltaram que uma formação deve culminar com a tarefa da
reescrita dos PPPs.
Neste mesmo sentido, da articulação entre a BNCC e os PPPs, os redatores do
Piauí enfatizaram que o “PPP de agora pra frente pode fazer sentido e deixar de
ser um documento de gaveta”. Para isso, é necessário esse grande esforço
coletivo que os colegas mencionaram.
A fala do redator da Paraíba concordou com os colegas de Goiás e
ponderou a necessidade dos currículos estarem atentos à contextualização e ao
trabalho com situações problemas, questões fundamentais para o trabalho em
sala de aula em sua opinião. Reforçou também que todos os conteúdos podem
ser resignificados e esse é o apoio que já está na BNCC.
Para os redatores do Pará, o foco, nesse momento, é a implementação
de um currículo no estado, mas o principal desafio é possibilitar a formação,
como fazê-la chegar aos municípios e professores, considerando as distâncias
e dificuldades de reunir os profissionais. Destacou, também, a necessidade de
formar os professores para a ação, discutindo e trazendo exemplos de como
fazer.
Os paraenses apresentaram a turma o esboço de pauta formativa que
fizeram, pedindo a avaliação dos colegas. Explicaram que foram planejados três
módulos para formação:
1.

De março a abril: apresentar a BNCC, seus conteúdos, estruturas e

desafios; como o documento foi organizado e o que propõe aos currículos.
2.

de maio a junho: discussão por componente e áreas - documento

curricular na perspectiva de sua implantação, área de conhecimento, relação
com a área de ciências humanas - Conteúdo: raciocínio geográfico; Objetivo:
instrumentalizar.
3.

De agosto a setembro: revisitar os planos de curso e de aula; experienciar

novas metodologias e oficinas; problematizar o trabalho e sua aplicação.
Os redatores de Alagoas trouxeram análises de problemas que
encontram em seus estado para pensar em montar uma pauta formativa. O
exemplo dado é que muitos dos professores não são geógrafos, “muitos ‘pegam’
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aulas para completar a carga horária”, disseram os redatores. Outro problema
colocado é que há professores que não sabem o que são habilidades sócio
emocionais. “Eu tenho que trabalhar com educadores que não entendem nem o
conteúdo específico e nem as habilidades que são exigidas nessa nova etapa”,
avaliou o redator de Alagoas. “O que será prioritário na organização dessa pauta
formativa?”

Sala 15 – Redatores de Educação Infantil (AM, SE, SP, SC, GO,
RN, TO, AC, PI, PR, MG, MS, PB, AP)
Mediador: Edite
Apoiador: Cecília
Especialista: Márcia Gil
Registros:
O dia foi iniciado com uma dinâmica de respiração e agradecimento pela vida.
Na sequência, retomou-se a oficina do plano de formação e pauta formativa
dividindo os estados em grupo. Em seguida, ocorreu a socialização do que os
grupos produziram até o momento:
• Minas Gerais:
Pensaram uma formação em módulos de 12 horas em 3 encontros de 4 horas.
O primeiro módulo abrangeria todas as faixas etárias e seria referente à
consolidação das concepções presentes no currículo (infância, criança,
currículo, ser professor), fazendo um link com a parte prática. O primeiro
encontro se iniciaria com uma sensibilização bem leve, sendo seguida de uma
roda de conversa para levantar os conhecimentos prévios dos participantes. Na
sequência, seria apresentada a trajetória histórica dos materiais da Educação
Infantil e seria assistido à um vídeo da Beatriz Ferraz sobre as concepções de
uma forma bastante didática; também seria feita uma leitura compartilhada
dinâmica e, a partir da leitura, o fechamento seria composto pela solicitação do
registro de uma prática pedagógica desenvolvida em sala de aula, observando
se a criança está sendo protagonista, se o professor está sendo mediador, dentre
outras questões, que deveriam ser socializadas em uma próxima formação, e
também uma reflexão sobre a prática.
- Desafios: Planejar com intencionalidade; colocar a criança no centro do
processo; valorizar a intercomplementariedade dos campos de experiência;
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valorizar a cultura local e as atividades das crianças.
• Tocantins:
Desafios: Formação continuada; romper com a cultura dos resultados rápidos;
formação da gestão; visão das crianças como “miniadultos”; fortalecimento do
coordenador pedagógico; envolvimento das universidades no processo;
formação em serviço.
Plano de Formação:
Duração: 32h presenciais e 62h à distância.
Temas: Educação Infantil como política (orientação geral) – princípios
norteadores do currículo – o processo pedagógico com brincadeira e com
intencionalidade, regime de colaboração – coordenação pedagógica e a
importância do seu papel. O grupo pensou em plataforma EAD e uma avaliação
da prática do professor e da formação.
• Paraná:
Dividiram a formação em três módulos: Campos de experiência – Relação entre
os campos de experiência e as áreas do saber – Saberes e conhecimentos.
Desafios: Mudança na concepção do professor da Educação Infantil, pois muitas
vezes a concepção é assistencialista no cuidar e nas práticas pedagógicas –
mudanças estruturais e metodológicas (espaço externo e interno) –
especificidade da Educação Infantil para não adiantar questões do Ensino
Fundamental.
• Maranhão:
Temas: Currículo (princípios, marco teórico) – concepção de criança, infância e
Educação Infantil – compreensão dos direitos de aprendizagem – planejamento
e plano de aula – rotina – campos de experiência e vivência – avaliação e as
fases do desenvolvimento infantil – relação entre família e escola – importância
da afetividade.
Desafios:

Mudanças

de

paradigmas;

repensar

a

prática

pedagógica;

compreender a criança como protagonista do processo; rotina pensada para a
criança; compreender que a Educação Infantil não é uma preparação para o
Ensino Fundamental; apropriar-se os conceitos dos campos de experiência;
pensar no instrumento e fortalecer o regime de colaboração; pensar em cota
financeira para as formações.
• Amazonas:
Temas: Organização curricular (direitos e objetivos da aprendizagem, campos
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de experiência, avaliação). A proposta é trabalhar com vídeos e dinâmicas
reflexivas.
Desafios: Como chegar aos municípios para fazer a formação sendo que alguns
se leva aproximadamente uma semana para chegar de barco? Garantir que o
professor compreenda a organização curricular e os direitos que precisam ser
garantidos.
• Sergipe:
O grupo pensou em uma formação voltada para o planejamento com dinâmica e
pergunta para instigar: Como faz seu planejamento hoje e como vai fazê-lo após
a BNCC?; sensibilização teórica; currículo na sala de aula; campos de
experiência; objetivos; dentre outros. Destacou-se que seriam levados
planejamentos prontos para que os professores analisassem e vissem as
mudanças, sendo, em seguida, realizada uma oficina para socializar os planos
realizados.
Temas: Aprendizagem a partir dos campos de experiência.
• Acre:
Desafios: Por onde começar o planejamento?; qual a estrutura da organização
desse plano?; como será a organização da rotina considerando os campos e as
crianças como protagonista?e como fazer o professor compreender a
importância do planejamento na Educação Infantil?
Temas: Concepção da Educação Infantil – campos de experiência –
planejamento e rotina.
• Amapá:
Os participantes desse grupo pensaram a formação dando elementos para que
os professores possam se nortear, iniciando com dinâmicas de acolhimento e
metodologias ativas para envolver os professores.
Desafios: Formação continuada principalmente nas escolas da zona rural;
formação em serviço e garantia para as horas de planejamento; engajamento da
equipe de governança; elaboração coletiva do Projeto Pedagógico.
• Mato Grosso do Sul:
Desafios: Quais modalidades organizativas darão conta do novo módulo de fazer
currículo e que serão coerentes com as diretrizes; incluir Arte na formação de
professores a fim de potencializar a sensibilidade.
• Piauí:
Principais mudanças do currículo: Campos de experiência, olhar para a figura da
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criança como centro do processo a partir das vivências, organização bem-feita
da divisão das faixas etárias, a forma lúdica da abordagem, preocupação com a
transição para o Ensino Fundamental, a progressão.
Desafios: Construir um processo formativo para que possam caminhar à luz dos
documentos, garantindo, porém, que as especificidades estejam integradas.
São Paulo:
Destacaram a dificuldade de engajar a família no processo formativo, pois
cobram das professoras coisas que não fazem parte da Educação Infantil; em
SP, Existem mais de 600 municípios, então, fazer um trabalho de multiplicação;
fortalecimento dos que farão as formações; muitos municípios que adotam
apostila; muitos municípios que não têm professores para berçários.
Desafios: Construir uma política de estado; papel do coordenador alinhados aos
professores como formador; como as propostas se materializam na prática.
Formação em três blocos:
1 – Concepções teóricas;
2 – Aspectos voltados ao currículo;
3 – Avaliação, organização, relação com a família;
Nos três blocos, estaria presente a reflexão sobre a prática.
• Santa Catarina:
Desafios: Acompanhamento e monitoramento do processo de implementação do
currículo; fortalecimento da equipe gestora.

Por fim, a última atividade da manhã foi um planejamento anual com datas. O
objetivo era elaborar um plano de formação para o ano com base no plano de
formação definido, distribuir os temas e os conteúdos da formação ao longo do
tempo e sinalizar as referências que poderiam contribuir com o conteúdo.
Tocantins:
• Tema 1: Educação Infantil: entraves e perspectivas.
Referência: Beatriz Ferraz, Paulo Fochi.
Encontros:
Informações e orientações gerais.
Educação Infantil como política.
Currículo para a Educação Infantil.
Orientações das atividades didáticas.
Monitoramento e avaliação.
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Tema 2: Educação Infantil no Tocantins: contextos e práticas.
Referências: Maria Carmem Barbosa, Maria da Graça Horn
Encontros:
Retomada da formação EAD.
Currículo na Educação Infantil.
O processo pedagógico medido por interações e brincadeiras.
Coordenador pedagógico e a importância do seu papel.
• Considerações finais dos presentes:
Considerou-se que era preciso ir com calma porque serão mexidas concepções
de muitos anos e que era preciso trabalhar bem para que realmente sejam
compreendidos os temas. O encontro formativo em Brasília ajudou-os a ter uma
base do que farão posteriormente. Citaram que ainda necessitam estudar muito
para realmente poderem realizar da melhor forma as formações. Além disso, foi
dito que, em um ano, serão apenas provocações, será preciso muito mais tempo
para se efetivar realmente a mudança esperada.

Sala 13 – Redatores de Língua Inglesa
O encontro se iniciou com a mediação solicitando aos redatores que fizessem
comentários sobre as oficinas do dia anterior.
Foram relatados aspectos em comum:
•

Abordou-se que o encontro auxiliou a traçar um rumo para o planejamento

da formação.
•

Elogiou-se as dinâmicas realizadas e os formulários utilizados,

ressaltando que estes também poderão ser referência para que possam
trabalhar de modo similar em suas próprias formações.
•

Expressou-se a falta de um momento de troca entre os estados, para

conhecerem o que estão planejando e se estão passando por dificuldades
similares.
•

Foi comentada, por uma redatora do Paraná, a parceria que conseguiram

com a universidade federal para a realização de suas formações. Sugeriu-se que
se busque o apoio das universidades. Em resposta, outro redator comentou que
encontraram dificuldades para essa parceria. Debateu-se rapidamente que há
uma resistência ideológica das universidades públicas com relação à BNCC.
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Antes que o debate se enveredasse por esse aspecto, a mediação pediu que
cada estado falesse daquilo que foi discutido no dia anterior. Devido ao tempo,
nem todos estados se pronunciaram nesse momento. Segue o resumo das falas:
•

Distrito Federal – Discutiu-se a formação em um estudo comparativo entre

a Base e o currículo estadual. A principal mudança apresentada no currículo
elaborado diz respeito à perspectiva de competências e habilidades. O currículo
estadual não foi elaborado dessa maneira, mas por objetivos de aprendizagem
e conteúdos. Assim, foi comentado que é preciso formar os professores para o
entendimento dessa diferença que será confrontada, inclusive, nos livros
didáticos.
•

Sergipe – Apontou-se que a questão mais crítica diz respeito à oralidade,

assim,

foram

pensadas

em

propostas

metodológicas

voltadas

ao

desenvolvimento da oralidade.
•

Mato Grosso do Sul – Pensou-se em uma formação que levasse em conta

todos os eixos organizadores, a partir da integração destes. Relatou-se que
estão sendo elaborados cadernos pedagógicos complementares para todos os
componentes, com o intuito de aprofundar aspectos que não encontraram
espaço no currículo. Nesses cadernos, foram elaboradas atividades para cada
ano, mostrando as habilidades e as competências trabalhadas.
•

Rondônia – Trabalhou-se os currículos na perspectiva de habilidades e

competência. Com relação à oralidade, pensou-se em propostas póscolonizadoras ou descolonizadoras. Comentou-se acerca da mobilização para a
formação que será realizada em junho; nesse sentido, foi feita uma pesquisa
para verificar entre os profissionais se há conhecimento das terminologias da
Base. Foi falado também sobre a necessidade de que a formação retome alguns
conceitos.
•

Espírito Santo – Relatou-se que foi completada a integração dos eixos,

primando-se por iniciar o processo reflexivo com relação às mudanças. Refletiuse que as ideias dos estados estão em diálogo, que suas questões se
relacionam. Sobre a parceria com as universidades públicas, comentou-se que,
no Espírito Santo, houve uma nota de repúdio à BNCC por parte da universidade
federal.
•

Alagoas – Apontou-se alguns problemas para a formação: Primeiro em

relação à oralidade, pois a maioria dos professores não fala inglês. Em seguida, abordou-se a interação entre os eixos e, por último, a própria resistência dos
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professores, que desconhecem a Base e não demonstram interessem em
conhecê-la. Falou-se da necessidade de quebrarem paradigmas para promover
as mudanças que a Base propõe.

Devido à necessidade de se cumprir toda a pauta, as mediadoras retomaram a
agenda da oficina, deixando que cada estado continuasse sua exposição ao final
do período.
A agenda proposta consistia na continuação do debate, por estados, acerca da
pauta formativa.

Plano de Formação

Iniciou-se o momento no qual os redatores conversariam entre seus estados
para elaborar uma pauta formativa, sobre como seria essa formação, escolhendo
uma das temáticas discutidas para aprofundamento. Os redatores, então,
dividiram-se em grupos para esta etapa.
Logo em seguida, as facilitadoras apresentaram o segundo template, solicitando
que os estados avançassem no planejamento e distribuindo os temas e
conteúdos da formação ao longo dos meses do ano. Apresentaram ainda outro
artefato para completarem como seria a formação, sua abertura, sua sequência
de atividades e seu fechamento/encaminhamentos.
Após um tempo para a discussão entre os estados, as mediadoras
encaminharam a oficina para que cada grupo fizesse a socialização de suas
discussões. Por questões de tempo, nem todos os estados apresentaram suas
reflexões.

Socialização
Roraima – Relatou-se que há parceria sem resistências com a universidade,
havendo apoio e disponibilidade de tempo. Nos municípios, percebe-se a
resistência do professor ao que é novo, especialmente por questões políticas. A
questão maior apontada é sobre como chegar a esse professor resistente.
Comentou-se a existência de um centro multimídia, o sistema de IPTV, para que
seja possível atingir municípios em que só se acessa por avião ou barco.
Percebeu-se que as trocas entre estados ajudam no direcionamento das
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próximas etapas do trabalho. Comentou-se a inclusão da literatura regional, com
autores que publicam nos três idiomas, pelo fato de o estado possuir três
fronteiras internacionais.
Acre – discutiu-se que uma das mudanças principais centraram-se na estrutura
da Base em relação à orientação curricular que tinham no estado. No Acre, foi
feita uma adaptação, um ajuste no novo currículo com relação às orientações já
existentes. Nesse sentido, comentou-se a necessidade de familiarizarem os
professores a essas mudanças. No plano de formação, foi colocado como
temática o currículo estadual de referência e a BNCC. Foi mantida a estrutura do
currículo de 2010, a qual os professores já estão familiarizados. Enfatizou-se
também que planejam fazer o professor ver onde se encontram as competências
e habilidades na estrutura do currículo, visando que os professores venham a
considerar as novas orientações do estado em seu planejamento pedagógico e
em suas práticas.
Paraíba – Abordou-se a importância da oralidade do currículo, trazendo
metodologias ativas, pois as novas teorias implicam uma mudança de
comportamento dentro da sala de aula. Falou-se da necessidade de ensinar o
aluno a usar a língua inglesa como ferramenta, o inglês como língua franca.
Pautou-se os planejamentos das formações sobre as metodologias ativas, com
atividades que também poderão ser usadas em outras disciplinas.
São Paulo – Refletiu-se que estavam no momento de pensar a formação de
formadores, que é mais complexa que a formação do professor, e que as
propostas não chegam direto nos professores, mas sim nos coordenadores e
gestores. Nesse sentido, abordou-se nos planejamentos as temáticas: língua
franca, o tratamento do erro, ênfase na oralidade, utilização da cultura digital,
propostas de formação que passem pelo EAD e práticas literárias.
Nesse momento, vários redatores de outros estados enfatizaram que também
incluíram literatura, inclusive literatura infantil, pensando nas diversas tipologias
e gêneros literários.
Sergipe – Refletiu-se a respeito de que uma formação continuada mais ampla
demanda um pouco mais de tempo do que o que está no cronograma, que se
assemelha mais a cursos de curta duração. Pensou-se em desenvolver nos
professores a capacidade de falar inglês e ensinar a falar inglês. Discutiu-se
sobre a responsabilidade da formação continuada para a oralidade, para que os
professores falem e ensinem inglês por uma perspectiva crítica. Abordou-se
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ainda algumas dificuldades relacionadas a tecnologias e, por fim, indagou-se ao
redator de São Paulo acerca do currículo desta cidade.
O redator de São Paulo respondeu à indagação sobre o currículo da capital
fazendo uma reflexão crítica a cerca deste, relatando que fora construído
baseado em outras versões da BNCC antes que a versão final fosse
homologada.
Distrito Federal – Comentou-se as diferenças entre o Distrito e os estados, tendo
um acesso mais fácil aos professores. A formação foi planejada com o foco nos
pressupostos teóricos de língua estrangeira nos currículos, mantendo objetivos
de aprendizagem e conteúdos no currículo distrital, sendo necessário que os
professores entendam esse aspecto para o relacionamento com os livros
didáticos, que serão pautados pela BNCC. Relatou-se que o currículo contempla
língua estrangeira, observando que a língua inglesa é obrigatória, mas que os
professores de espanhol também participaram da construção dos currículos e,
dessa maneira, foram diminuídas as críticas quanto à exclusão do espanhol.
Quanto à proficiência da língua, comentou-se que o Distrito conta com parcerias
de instituições estrangeiras ligadas às embaixadas.
Paraná – Apresentou-se, como questão maior, a temática da língua franca
recontextualizada, sendo esta uma perspectiva muito nova para os professores.
Abordou-se também a desterritorialização, pois o ensino da língua inglesa tem
por referência os Estados Unidos e a Inglaterra, como se não existissem outros
países cuja língua nativa seja a língua inglesa. Quanto à oralidade, foi lançada
uma pergunta: “Como fica a formação linguística dos professores no quesito
oralidade nas faculdades de educação à distância?”
Rio Grande do Sul – Pensou-se a formação para auxiliar os professores a
acolherem a Base, instruindo-os com relação à legislação. Assim, pretende-se
trabalhar a atitude dos professores com a BNCC. Discutiu-se também outras
temáticas do ensino, como a comparação dos conceitos de habilidades e
competências, a língua franca, a desterritorialização, o multiletramento, os cinco
eixos de língua inglesa e, por fim, as práticas sociais e o mundo digital.
Tocantins – Foi relatado que a discussão fora realizada em conjunto com o Rio
Grande do Sul, havendo, assim, muitas similaridades com este. Apontou-se,
como principal desafio, a formação de professores, pois, no estado, não há
muitos profissionais com propriedade na língua. Comentou-se, ainda, que não
terão o mesmo cronograma dos outros estados, sendo necessário pensar em
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uma formação rápida.

Após essa fala, a oficina do período da manhã foi finalizada pelas mediadoras.

Pauta: Planejamento e Formação
Sala 09 – AM, SE, SP, SC, GO, RN, TO, AC, PI, PR, MG, MS, PB,
AP
Mediador: Thomaz e Júlio
Apoiador: Carol (Todos pela Educação) e Isadora Caiuby (Movimento pela Base)

OBJETIVOS:
Analisar o tópico 4.3.4 do Guia de Implementação da Base e preencher os
quadros.

DINÂMICA DETALHADA:
•

Divisão da sala em estados (UF);

•

Discussão sobre a temática proposta;

•

Preenchimento dos templates:

3º template: definindo modalidades e recursos
4º template: delimitando as regiões de atuação

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
No terceiro dia de encontro, as atividades tiveram início às 8h45, e o facilitador
Thomaz expôs a dinâmica a ser realizada. Ainda haviam poucas pessoas na
sala, porém, na medida em que o tempo foi avançado, as pessoas foram
chegando. A dinâmica, portanto, tratava-se de dividir novamente a sala em
grupos por Unidades Federativas, realizar a leitura do item 4.3.4 do Guia de
Implementação da Base, sobre definição de modalidades e recursos, e
preencher os templates sobre os temas. Abaixo, seguem os principais
apontamentos de cada um destes grupos.

AMAZONAS
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•

Foi dito que, com relação à modalidade Educação de Ensino à Distância

e à Educação Tecnológica, já é possível implementá-la a partir do ano que vem.
Tanto o centro de mídias quanto o ensino a distância já são realidades possíveis
para o estado, e isso fará com que qualquer um tenha acesso às formações.
•

Foi dito que, em comunidades ribeirinhas, em razão da escassez de

profissionais, alguns profissionais cumprem múltiplas funções, o que gera um
entrave para que estes profissionais assumam mais responsabilidades, do ponto
de vista das formações.

RIO GRANDE DO NORTE
•

Foi dito que trazer pessoas de fora para fazer formações não é uma

estratégia interessante e que preferem trabalhar com a equipe que já existe.
•

Sobre as modalidades de formação para a equipe de gestão, a UF do RN

acredita que o melhor seria a formação semipresencial, sendo a equipe
proBNCC a responsável pela formação em regime de parceria.
•

Com relação à formação da equipe de formação, o curso poderia ser

realizado de modo semipresencial e seria realizado pela equipe proBNCC.
•

Houve discussão se o Secretário de Educação do estado participaria ou

não das formações. Dentro do grupo, houve divergências se este deveria ou não
participar das formações ou se seria importante uma formação especializada.
•

Para a formação das equipes gestoras da escola, foi dito que o foco

deveria ser a PPP, sendo que os coordenadores de etapa, em razão de estarem
mais apropriados do PPP, fariam a formação, com foco em administração.
•

Os membros do estado pensaram em duas modalidades de treinamento

para as equipes regionais: (i) por componentes e (ii) parte administrativa; essas
equipes posteriormente comporiam as equipes locais.
•

Foi colocada uma preocupação com recursos. O ideal seria que esses

valores fossem repassados direto ao município para que este pudesse gerenciar
os recursos.

GOIÁS
•

Em razão da ausência de outros participantes deste grupo, uma única

participante de Goiás dividiu as discussões com o grupo do Rio Grande do Norte.
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•

Sobre as modalidades de formação para a equipe de gestão, a UF de

Goiás acredita que o mais adequado seria a formação presencial e que deveria
ser a equipe proBNCC a realizá-la, em regime de parceria com os municípios.
•

Com relação à formação da equipe de formação, o curso poderia ser

realizado de modo semipresencial e ser realizado pela equipe central de
formação.
•

Foi levantada uma questão: o trabalho realizado com os professores não

pode ser o mesmo que o dos gestores, portanto, há necessidade de se pensar
em modelos de formação distintos.
•

Foi pensado que a formação dos gestores da escola deveria ser realizada

na modalidade presencial.
•

Foi pensado que a formação dos professores seria realizada no modo

semipresencial; tanto na formação de professores geral quanto por componente.

MINAS GERAIS
•

Novamente, o estado trouxe como impasse o número grande de

municípios e, consequentemente, o alto número de profissionais que deverão
ser capacitados. Ao todo, possuem 110 mil professores e 40 mil gestores
espalhados pelo território mineiro, além de muitos municípios pequenos.
•

Foi suscitada a possibilidade de contratação de uma assessoria de

formação que já realize este tipo de serviço.
•

A modalidade escolhida preferencialmente é a semipresencial, para todas

as formações.
•

Outro problema aventado pelo estado foi a organização das equipes.

Ainda não há equipes estruturadas para chegar nos locais.
•

O regime de colaboração com os municípios foi trazido como

possibilidade de superação do impasse, mas foram apontados entraves políticos
e entraves de continuidade para sua utilização.
•

Foi dito que a grande questão, para o estado de MG, é a necessidade de

montar uma equipe central forte, para, posteriormente, serem montadas equipes
regionais que cheguem nas diversas cidades do estado.
•

Para as equipes regionais, seria necessário que estas tivessem

dedicação exclusiva à organização e execução das formações.

PARAÍBA
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•

O grupo estava fazendo uma estimativa numérica de professores que têm

entre estado (10.229) e município, para pensar as formações.
•

A princípio, foi dito que as equipes regionais formariam os professores

das redes estadual e municipal. Também foi levantada a necessidade de que as
formações tivessem sentido para os professores, sendo o mais objetiva possível,
e que articulassem teoria e prática, pois, do contrário, os professores do estado
se desinteressariam.
•

Foi pensada em uma modalidade semipresencial, na qual os professores

tenham que desenvolver atividades práticas em suas escolas de origem, que
seriam computadas como carga horária do curso, como desenvolver sequências
didáticas.
•

Um impasse apontado foi que o estado da Paraíba possui 223 munícipios

e atualmente não há como arcar com custos da passagem para que os
professores venham para a capital realizar as formações, caso fossem todas
presenciais. Neste sentido, foi dito que a modalidade pensada tem por objetivo
utilizar-se positivamente desta carência de recursos para atingir os objetivos de
formação continuada de professores. Segundo a equipe, o curso semipresencial
possibilitaria uma relação maior entre teoria e prática.

MATO GROSSO DO SUL
•

Foi discutida pelo estado a ideia de adotar enquanto modalidade as

formações semipresenciais ou à distância para todas as formações do template.
•

Foi suscitada a possibilidade de utilizar-se das estruturas dos polos da

UAB (Universidade Aberta do Brasil) e IEs (Universidades Públicas) para
oferecimento dos cursos.
•

Foi dito que serão confeccionados certificados de participação para os

professores e que a instituição certificadora seria a Secretaria do Estado.

PARANÁ
•

O estado estava bastante adiantado quanto ao planejamento das

formações, tendo detalhado nos templates como estas se organizariam.
•

Foram apontadas como dificuldades: atingir a totalidade das pessoas e a

logística. O estado ainda não tem clareza sobre quem arcará com os custos das
passagens. Uma solução pensada para tanto seria se utilizar das macrorregiões
para baratear os custos, evitando os deslocamentos para a capital e focando a
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formação por regiões em polos.
•

Foi sugerido que o curso fosse ministrado em quatro dias, divididos em

duas salas, a princípio.

AMAPÁ
•

A opção do estado foi de realizar cursos presenciais de formação. Para a

formação de gestores e da equipe de formação, os responsáveis seriam a equipe
proBNCC.
•

Foi levantada a possibilidade de contratação de consultores para ministrar

as formações para as equipes gestoras das escolas.
•

Com relação à carga horária dos cursos de formação, a sugestão dada foi

de que seriam realizadas quatro formações por bimestre (32h).
•

Foi dito que os coordenadores seriam os responsáveis por formar os

redatores, que, por sua vez, seriam os formadores tanto dos professores em
geral como dos professores por componente.
•

Havia, no grupo, um impasse com relação à ideia de que o coordenador

pedagógico pudesse ministrar a formação sobre todos os componentes, uma vez
que careceria de especialização para tanto.
•

Contudo, apesar do impasse, a solução pensada foi de que os pedagogos

poderiam dar formações por componente, desde que dominassem os roteiros de
formação, mesmo não sendo das áreas de conhecimento. A sugestão é que os
pedagogos façam a gestão das formações, de maneira geral, mas serão os
professores (componentes) que ministrarão as disciplinas.

ACRE
•

Foi dito que já há, no estado, um modelo de formação consolidada e

continuada em regime de colaboração, entre estado e municípios. Neste sentido,
a proposta feita pelos membros do estado seria de fortalecer as equipes dos
municípios.
•

Uma sugestão foi que houvessem, nas equipes, duas pessoas como

referência para cada etapa de formação (Infantil, Fundamental I e Fundamental
II), mais um articulador da Seme e um articulador do núcleo de educação em
cada município.
•

Foi apontada também a necessidade de se aproximar os coordenadores

por etapas na elaboração do conteúdo das formações, em especial os
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responsáveis pelo ensino rural, EJA e pelo ensino dos indígenas.
•

Com relação à questão indígena, muito presente no território, foi dito que

o estado possui um referencial para a educação indígena e que nem sempre é
possível traduzir direto da BNCC. Assim, é necessário formular um documento
de referência que sirva como base para a elaboração dos currículos. Neste
quesito, os participantes apontaram como entrave a pouca elaboração que o
MEC possui sobre a questão indígena.
•

Foi dito também que, para o ano de 2019, há uma limitação de

continuidade relativa à transição de governo estadual. Assim, a atual equipe que
representa o estado precisará apresentar o trabalho para a equipe de transição.

TOCANTINS
•

Foi dito, pelos membros do estado do Tocantins, que estes estavam

bastante avançados com relação às formações. Já haviam estudado
previamente como fazê-las quando a base foi enviada para os coordenadores.
•

Um impasse apontado pelo grupo tratava da questão financeira para

custear estrutura e deslocamentos. Há representantes municipais que não
querem deslocar-se até Palmas para fazer as formações. Também foi dito que é
difícil uma só pessoa fazer a formação e dar conta de replicá-la nos municípios
e que isso precisaria ser repensado.
•

Como solução, o estado apontou para a utilização das regionais como

forma de aglutinar os professores por polos. Além disso, a ideia de combinar
formação presencial com formação online, para atingir mais pessoas, foi
suscitada.
•

Por fim, o estado decidiu que formaria os formadores presencialmente

para depois estes replicarem as formações nas regionais.

SERGIPE
•

Foi sugerida, pelo estado de Sergipe, a realização de quarenta encontros

ao todo, sendo dois por semestre, por regional. O modelo adotado seria o de
encontros presenciais e EAD. Por ser muito conteúdo, foi pensado que a
modalidade à distância poderia contribuir no aprofundamento daqueles
conteúdos não trabalhados em sala.
•

Outra proposta feita pelo grupo foi a de realização de reuniões semanais

de equipe de gestores de escolas, para organização constante dos cursos.
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•

Foi dito que seria importante montar um cronograma de estudos entre

uma aula presencial e outra, para garantir continuidade.
•

Foi dito que seria importante dispor de uma estrutura básica (plataforma

online) para garantir que todos usem a mesma estrutura.
•

Na equipe regional, a ideia é que se tenha um representante por cada

componente e um geral (gestão). O estado optou por fazer a formação dos
membros da regional de modo centralizado, para que possam posteriormente
replicá-la nos municípios.

PIAUÍ
•

Foi escolhida pelo grupo a mediação tecnológica para realização de

formações mensais e semanais. A princípio, seriam designados vinte formadores
por município mais um coordenador para serem formados pela Secretaria (com
participação da equipe proBNCC) e posteriormente replicarem a formação nas
regiões.

SANTA CATARINA
•

Foi dito que o estado já havia feito um edital interno com base nas

macrorregionais para contratação de formadores.
•

A princípio, a modalidade escolhida pelo estado seria de formações

presenciais para os 75 mil professores que compõem as redes.
•

Atualmente, o estado dispõe de uma previsão escassa de recursos e

custos para deslocamento e os valores dos seminários, o que inviabiliza a
realização de cursos maiores ou com mais estrutura.
•

A questão financeira é um problema e com menos dinheiro você forma

menos pessoas.
•

Foi mencionado pelo grupo que a falta de confirmação de recursos do

MEC para as formações seria um entrave.
Planejar a Formação – 2º Momento: Definir modalidades e recursos (Encontro
entre grupos)

OBJETIVOS:
Socializar entre os diferentes estados os debates realizados nos grupos por UF.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

Neste momento, os grupos foram divididos e agrupados por duplas de estados,
de acordo com a proximidade geográfica. A dinâmica proposta foi de que os
estados compartilhassem durante 20 minutos aquilo que pensaram para suas
realidades, respectivamente, e depois debatessem por 20 minutos.
Na prática, as conversas foram mais curtas e não respeitaram os tempos préestabelecidos para cada estado. Contudo, a dinâmica foi bastante proveitosa no
sentido de possibilitar a troca de experiências, semelhanças, divergências e
possíveis soluções para entraves que surgiram. Abaixo, segue um exemplo das
discussões realizadas entre dois estados.

AMAZONAS x MATO GROSSO DO SUL
•

Pela Coordenação do Mato Grosso do Sul, foi apresentada a proposta de

criação de polos de formação, na modalidade semipresencial e modalidade EAD.
Foi dito também que terão que pedir uma ajuda dos parceiros para viabilizar as
formações de formadores em ambos os estados.
•

Pela Coordenação do Amazonas, foi apresentada a proposta de realizar

cursos à distância e presenciais. Enquanto dificuldade, apontou-se para a
necessidade de se pensar a metodologia de formação dos professores e que
esta precisaria ser replicada pelos formadores, que, por sua vez, ministrariam
formações na modalidade presencial.
•

Foi dito pelo estado do Amazonas que há uma preocupação com a

execução das formações de professores e que há necessidade de que o MEC
auxilie mais neste sentido.
•

Pela Coordenadora do Mato Grosso do Sul, foi dito que sua preocupação

está relacionada com a mudança de foco do conteúdo para as habilidades, como
ela se dará na prática. Com relação à construção do currículo e ao movimento
da base, esta demonstrou que está contemplada. Acredita-se que, em seu
estado, 90% dos professores já tiveram acesso à BNCC.
•

Pela Coordenadora do Amazonas, foi dito que a realidade do estado é

bastante diferente. E que poucos professores têm conhecimento sobre a nova
BNCC, o que se assemelha à realidade da maioria dos outros estados.
•

Foram detectadas semelhanças entre os dois estados: há municípios no
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interior que não dispõe de infraestrutura para realizar as formações, por faltarem
recursos humanos ou professores por componentes curriculares. Contudo, para
ambos os estados, a mediação tecnológica aparece como uma solução possível.
•

Foram aventadas também preocupações com a questão das distâncias

geográficas como impeditivas para desenvolver formações concisas tanto pela
Coordenadora do Amazonas quanto pela Coordenadora do Mato Grosso do Sul.
•

Foi dito que a formação em cascata é preocupante, pois não daria conta

de chegar nas localidades. Há um receio de que as formações se tornem um
“telefone sem fio”. Foi justamente por detectar este entrave que a Coordenadora
do Mato Grosso do Sul manifestou a intenção de realizar a formação por polos
regionais. Assim, foi dito que, através das coordenadorias regionais, será
possível chegar mais próximo dos municípios.
•

Foi aventada pela Coordenação do Mato Grosso do Sul, a ideia de

parceiros para trabalhar com algumas questões: Instituto Ayrton Senna (para
trabalhar competências socioemocionais), Lemann etc. A ideia foi bem recebida
pela Coordenadoria do Amazonas, que compartilhou ter entraves com relação
às parcerias.
•

Pela Coordenadora do Amazonas, foi colocada uma preocupação com o

fato de o MEC e as instituições que fizeram parte da formulação da nova BNCC
não estarem dispostos a realizar parcerias para a realização dos cursos de
formação.
•

Ambos os grupos estão pensando nas equipes de redatores; não sabem

ao certo se vão continuar com todos os redatores ou se será necessário realizar
uma nova seleção para os formadores.
•

Pela Coordenadora do Amazonas, foi dito que, com relação aos

redatores, estes passarão por uma avaliação – perfilada – para que sejam
selecionados aqueles que têm mais capacidade de permanecer.
•

A avaliação de ambos os grupos foi de que a troca fora produtiva. Com

relação ao evento no geral, foi comentado que fora cansativo e repetitivo. Dos
pontos positivos: conseguir fazer um planejamento, um desenho institucional,
ajudou muito na visualização dos desafios do próximo ano.

Ao final, o mediador Thomaz pediu a palavra para realizar um encerramento. A
atividade encerrou-se às 12h.
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Sala 10 – RO, AL, RS, ES, MT, BA, DF, RR, PE, RJ, CE, PA, MA
Explicação da atividade daquele dia, que teria relação com a atividade do dia
anterior.
Sônia, de Pernambuco, relatou que este III Encontro havia sido mais produtivo
que os demais, e que a dinâmica do Aquário surtira efeitos.
Os facilitadores expuseram as atividades do dia.
Teve início (8h41) o planejamento da formação, por meio da definição de
modalidades e recursos. Os grupos preferiram se dividir por estado diretamente,
em vez de ler o tópico 4.3.4 do Guia de Implementação. A ideia era concretizar
as atividades que seriam desenvolvidas a partir do próximo ano.
Wesley apresentou a plataforma com identificação dos polos de formação em
cada Estado, baseado nas informações do Censo 2017. O material foi
apresentado e estava disponível on-line, cujo link foi encaminhado aos gestores.
Com dados mais específicos sobre a estrutura da escola (quantidade e formação
de professores, de computadores, se havia ou não banda larga etc.), foi possível
refletir sobre as necessidades do estado e a organização do modelo de formação
dos professores.
Teve início as conversas entre os grupos (9h06). Avaliou-se a necessidade de
encontros mensais presenciais e quinzenais à distância, ou seja, a frequência de
encontros. Discutiu-se o local onde seriam realizados os encontros. Havia
necessidade de um coordenador para cada etapa de ensino (Educação Infantil
e Ensino Fundamental), coordenadores para cada componente curricular;
coordenadores por etapa; e coordenadores de gestão regionais. Nesse sentido,
Isadora, do Movimento pela Base, orientou sobre como a equipe gestora da
escola poderia ter um trabalho de formação geral.

Havia alguns grupos que não estavam completos, sendo oriundos de estados
que não tinham estado presentes na sala no dia anterior. Esses grupos estavam
resolvendo questões exigidas pela Secretaria, por conta da proximidade de troca
de governo.
Estudou-se a logística da implantação do Programa de Formação. Estudou-se
sobre quais escolas cuja estrutura comportava professores participariam do
Programa de Formação. Discutiu-se se o primeiro encontro seria na capital, com
a vinda dos professores. Estava sendo considerada a questão orçamentária, o
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que poderia ser feito com os recursos disponíveis. Refletiu-se sobre a equipe
gestora das escolas. RS considera três pessoas por escola.
10 h às 10h48 – Saída para o coffee break.
10h48 – Novo template é entregue aos grupos: “Delimitando as regiões de
atuação”.
10h57 – Explicação: ressalvou-se que o template se referia a algo que já tinha
acontecido, pois os Estados já haviam delimitado suas regiões de atuação.
Sugeriu-se que todos retomassem o template roxo para, posteriormente,
apresentar troca entre estados nos últimos minutos da reunião matinal.
PA: destacou-se a dificuldade de localização territorial. Pretende-se criar núcleos
regionais para treinar profissionais. Os gestores vão para Belém e os redatores
vão até as regiões. Tudo dependerá do orçamento do Estado.
MT: já possui centros regionais estabelecidos desde a década de 1990. Embora
a estrutura esteja montada, afirmou-se que há dificuldade para implementar a
formação. Serão procurados profissionais que já trabalharam com formação
continuada para auxiliar no trabalho e se farão treinamentos na capital e nas
regionais. As regionais contam com local para realizar as formações. Tudo
dependerá do orçamento.
Sobre o envolvimento das universidades, afirmou-se que estão alijadas desse
processo porque não estão de acordo com a BNCC; que o MEC deu poder às
secretarias locais para implementar a Base e que as universidades, que sempre
conduziram as políticas educacionais, se afastaram; que a concessão de
financiamentos, por meio de bolsas, por exemplo, pode ser interessante para
aproximar a relação entre Educação Básica e formação universitária.
CE: possui forte articulação com a universidade, que foi chamada para elaborar
os currículos junto com professores da Educação Básica. O estado financiou a
participação das universidades por meio de bolsas. Essa estratégia, feita logo no
início, reduziu consideravelmente a barreira entre a universidade e a Secretaria
Estadual de Educação; tornou-se uma relação de parceria. Além disso, o estado
conta com estrutura já formada, muito antes da BNCC, de articulação entre
municípios e Secretaria Estadual, que era focada na formação de Língua
Portuguesa e Matemática. O estado contará com o apoio das universidades
(especialmente a Universidade Estadual do Ceará) para a formação dos
professores e elaboração de material pedagógico para orientar a formação.
Os estados de RJ, BA e ES estão com restrições orçamentárias, o que dificulta
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o planejamento. O RJ pretende articular com a Undime para alterar o número de
regiões (as da Undime destoam das regiões da Secretaria Estadual). Esses
Estados possuem dificuldade em desenvolver parcerias com as universidades,
o que pode ocorrer, caso recursos sejam injetados nas universidades, para que
colaborem no processo. A representante do RJ destacou que alguns estados do
Nordeste têm maior espaço para estabelecer cooperação com suas
universidades por razões culturais, cujo modelo dificilmente consegue ser
replicado em outras unidades da Federação. RJ destacou que há dificuldade de
compatibilização de carga horária dos redatores e demais profissionais
envolvidos.
Há dificuldade também em refletir sobre o modelo de implementação, em razão
da troca de governo.
11h48 – Fechamento. Síntese de alguns estados, que expuseram seus desafios
para todos:
•

SP – formação presencial para todos não é possível; pensa-se em um

modelo cascata, de formadores que formarão outros formadores; formação
presencial nas diretorias de ensino, para a gestão e por componente. A equipe
não consegue viajar por todo o Estado; destaca-se o papel do município.
•

RR – 15 municípios. Desafio com as escolas indígenas (62% das

escolas). Há problema de deslocamento dentro do estado. As formações serão
progressivas, indo para os centros de formação. Será realizada divisão de 15
regiões em 24 polos (a capital contará com 5 polos). Será usada a estrutura do
centro regional (Cefor e centros regionais). Também se fará treinamento à
distância. Há escolas que não têm energia elétrica e há dificuldade para acessar
a internet. O trabalho será feito, por isso, com muito material impresso. Para a
formação da equipe de gestão, pensou-se em formações mensais; no caso de
gestores pedagógicos – semanais e mensais, para atingir público maior.
Encontros semanais e mensais na formação por componente. Meta de dois anos
para conseguir formar gestores, coordenadores e professores. O trabalho será
feito com um cronograma.
•

ES – trabalho de expansão. Undime tem 11 coordenações regionais no

estado. Pretende-se uma organização que contemple a articulação de
coordenações regionais e superintendências regionais, a fim de que não exista
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dependência somente do estado para organizar a formação. Diálogo entre
Undime e Secretaria Estadual. Deseja-se levar essa parceria para a formação
de professores. Há reunião marcada com a equipe da pró-BNCC. No parecer da
CEE, consta a declaração de que deve ser mantido o regime de colaboração
firmado no momento da elaboração do currículo. Entende-se isso como positivo,
haja vista a troca de governo.
12h05 – Almoço.

Pauta: Estrutura do Projeto Pedagógico (3º, 4º e 5º
quadros) – Reflexão sobre a (re)elaboração do PP
Sala 08
Público: Coordenadores de etapa e articuladores de conselho
Facilitadoras: Erika (Acre) e Tathyana (Paraná)
Apoiadoras: Julia, Kelly Lima e Renata Ferraz
MEC: Gabriela Zelice, Lara Vilela, Juliana e Sandra
Registro: Segunda etapa do trabalho com a reelaboração do PP. As equipes
divididas por estados, logo que chegaram, começaram as atividades.
A facilitadora explicou como funcionaria o trabalho: os participantes deveriam
organizar quais pontos do PP deviam ser revistos/atualizados/articulados,
fazendo uma reflexão e um planejamento para orientação da revisão dos PPs
das escolas com base em documentos oficiais e aportes teóricos. No geral, os
grupos discutiram sobre documentos e leis que consideram importantes para
essa etapa de (re)formulação do PP. Discutiram também sobre como filtrar o que
consideram mais importante e quais questões norteadoras deviam ser
selecionadas. Os grupos ressaltaram que esse foi um momento importante para
refletir e filtrar o que consideram prioritário com relação à (re)formulação do PP.
TOCANTINS:
- Surgiram dúvidas com relação ao termo utilizado no template (proficiência),
mas uma apoiadora o esclareceu. Discussões sobre o regimento escolar
estadual e municipal: não há uma resolução no estado.
- Discutiu-se sobre matrículas e evasão, pensando em como garantir o acesso,
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a permanência e o sucesso dos estudantes.
- Um dos participantes ressaltou que o plano de ação deve ser coletivo.
GOIÁS: Houve discussões sobre quais documentos referentes ao estado
especificamente seriam relevantes para a contemplação e revisão do PP das
escolas.
- O grupo apresenta domínio com relação à legislação específica do estado e da
União.
- Discutiu-se sobre quais leis e documentos oficiais são imprescindíveis e
prioritários para começar a reformulação do PP. Uma das participantes acredita
que seria necessário rever todos, porém o grupo concordou que deve haver
prioridades e foco no que é “novo”; os professores devem rever todas as leis,
porém no momento a prioridade é se apropriarem das futuras formações e da
reformulação do PP.
- Apresentaram-se preocupações por parte do grupo com relação às mudanças
nos documentos oficiais, por exemplo, o das diretrizes.
ACRE:
- Discussão sobre documentos importantes a serem revistos e analisados para
a (re)elaboração dos PPs.
- Preocupação com as realidades escolares. Apontam-se problemas na hora da
(re)elaboração dos PPs nas escolas, pois os gestores acabam “copiando” tudo
sem de fato pensar no que é essencial e necessário; diante dessa realidade, os
conselhos e as secretarias formularam resoluções para que as escolas
construíssem de fato seus PPs.
Pauta: Estrutura do Projeto Pedagógico (6º quadro) – Reflexão sobre a
(re)elaboração do PP)
Horário: 10h30 às 12h30
O segundo momento do dia caracterizou-se pela continuação dos trabalhos
relacionados ao planejamento da (re)elaboração do PP. Novos templates foram
entregues, e os grupos, divididos por estados, continuaram a discutir/planejar
sobre as responsabilidades das funções, possíveis estratégias de alcance das
escolas e distribuição de ações das equipes de governança. Em diversos
momentos surgiram discussões sobre problemas pontuais que envolviam a
realidade de cada estado/município.
PIAUÍ:
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- As participantes tiveram de fazer um alinhamento quanto a alguns termos, pois
no estado há certas diferenças com relação a nomenclaturas, mas nada que
prejudicasse a proposta da atividade.
- Uma das participantes ressaltou que a atividade foi importante para começarem
a definir algumas prioridades diante da “chuva de ideias”.
- O grupo apresentou-se alinhado com relação aos documentos oficiais e às
necessidades de adequações dos PPs.
- Problematizou-se sobre como serão as formações e a distribuição das funções,
pensando em formar o professor que cuidará da formação dos demais
professores na escola. A proposta é realizar uma formação regional, que cuidará
da formação municipal. Pretende-se dividir as horas de trabalho em sala com as
horas de formação. Essas discussões emergiram do planejamento das ações.
- O grupo mostrou-se preocupado quanto ao feedback do trabalho que estão
realizando; perguntaram se alguém do MEC lhes diria se estão no caminho certo,
e uma apoiadora esclareceu que com certeza estão, pois não há ninguém que
conheça melhor a realidade do estado e dos municípios do que elas.
- A organização do calendário gerou muitas discussões, pois se pensa na
organização dos dias, nas ações de apoio aos municípios (Undime) etc.
Socialização
SÃO PAULO:
- Uma das participantes ressaltou que a discussão foi boa na parte da legislação;
ressaltaram que havia uma advogada no grupo.
- Acrescentaram o ECA e as DCNs. É necessário um estudo aprofundado da
LDB. Ainda há professores que não sabem do que o documento trata
(necessidade de conhecê-lo e se aprofundar nele).
- Propôs-se garantir que toda a comunidade escolar participasse do regimento.
- Propôs-se a construção efetiva do PPP pelos sujeitos da escola, com foco no
aluno.
RIO GRANDE DO NORTE:
- Acrescentaram o ECA e as DCNs e documentos que orientam o processo de
avaliação da aprendizagem, pois com a mudança de metodologia há
necessidade de repensar a prática avaliativa.
- Acrescentou-se a portaria de avaliação.
- Propôs-se o desenvolvimento de competências e o desenvolvimento integral.
- Refletiu-se sobre o material didático – se favorece o desenvolvimento das
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aprendizagens.
- Questionou-se sobre quais procedimentos metodológicos contemplam o
desenvolvimento de competências (para refletir sobre a reformulação do PP).
- Uma questão que surgiu de uma das integrantes do grupo foi: “Como o
conselho estadual vai entrar no processo de formação e qual é o papel dele?”
Respostas de diversos participantes:
- O conselho tem como princípio monitorar e avaliar; a luta é para que os
conselhos se unam e continuem na formação dos professores.
- O PPP será regulamentado pelos conselhos.
- Orientar e regulamentar como proceder.
- O conselho é um dos formadores.
- Página 33 do Guia de Implementação: “articular com órgãos municipais e
estaduais”, conforme leitura de uma participante sobre quais eram as funções do
conselho.
- Aprovar a organização curricular.
PIAUÍ:
- Ampliação/atualização do PP nas escolas.
- Propôs-se colocar princípios e valores, plano estadual, plano municipal, ECA,
documento orientador da rede, estatuto dos servidores, resolução estadual,
currículo do Piauí, direitos de aprendizagem.
- Recursos financeiros devem ser revistos no plano de ação. Monitoramento é
ineficiente e deve haver fortalecimento e avaliação dos professores, bem como
o envolvimento deles.
GOIÁS:
- Alinhar os propósitos da escola em relação ao que é estabelecido na BNCC e
nos documentos normativos do estado (alguns municípios já estão com o PP
reformulado).
- Propostas de reflexão de acordo com a organização dentro da proposta da
BNCC.
AMAZONAS:
- Propôs-se acrescentar a legislação do Conselho Estadual do Amazonas e as
leis do município que tiverem sistemas de ensino.
- Alinhar o PPP com a BNCC; mudança estrutural e de como pensar a educação,
o fazer pedagógico.
- Avaliação será completamente diferente para avaliar habilidades.
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- Mudanças mentais e comportamentais na maneira de se relacionar com o fazer
pedagógico.
TOCANTINS:
- Os pontos mencionados nas apresentações anteriores já contemplam as ideias
do grupo, porém destaca-se que é necessário apurar o olhar para as instituições
que têm Educação Infantil e Ensino Fundamental. Cada uma tem suas
especificidades, sendo necessário um olhar para essas diferentes realidades.

14:00 às 16:00
Pauta: Construção coletiva do planejamento
Sala 01 – São Paulo e Sergipe
Facilitadores: Alda e Maro

São Paulo
Planejamento dos gestores: em janeiro, construir a governança; elaboração de
uma agenda para ações iniciais. Fevereiro: elaboração e aplicação de um
diagnóstico para identificar as diversidades dos municípios quanto à quantidade
de formadores e espaços. Março: plano de ação para as redes, com base no
resultado do diagnóstico, comunicação com as redes para divulgação da agenda
de trabalho; formação da equipe de gestão regional com dirigente, secretário e
mais duas pessoas para uma primeira reunião. Em abril, constituição da equipe
de formação regional – formadores que serão multiplicadores. Em junho inicia a
formação desses formadores, que termina em novembro.
Articuladores: fevereiro: reelaboração de projetos pedagógicos. Maio: as escolas
fazem diagnósticos com as famílias, o espaço, sobre o que esperam etc. Junho:
promover uma assembleia com as comunidades para consulta e contribuições
da versão preliminar do projeto pedagógico, a fim de mostrar o que foi escrito e
o que poderia ser acrescentado ao documento. Julho: reescrita com base na
consulta. Agosto: finalização do projeto pedagógico com a equipe técnica.
Setembro: encaminhamento para validação do documento.
Redatores: janeiro: aguardar devolutiva do documento; realização de revisões e
adequações. Fevereiro/março: articulação, planejamento e plano anual.
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Logística, estrutura, recursos.
sociedade

e

aos gestores;

Abril: apresentação do documento para a
apresentação

e

formação

aos

gestores,

representantes dos municípios e diretores de ensino; elaboração do plano
formativo. Compartilhar o percurso da construção do currículo (feito no longo
prazo, com contribuições); recebimento de subsídios para a formação.
Junho/julho: formação por componente. Agosto: feedback das formações,
replanejamento; avaliações e novas ações.
Feito o cronograma, no quadro, junto com as apresentações, retomaram-se as
discussões e, em seguida, todos voltaram ao quadro para um ajuste coletivo.
Uma gestora foi até o quadro e junto à sua equipe de estado iniciou os ajustes:
foram acrescentadas novas atividades.

Dezembro: currículo paulista, equipe de formação com foco na (re)elaboração
do projeto político pedagógico.
No ano seguinte:
Janeiro: coletar agendas (SEE/Undime); definir uma comissão de planejamento.
Fevereiro: diagnóstico qualitativo e quantitativo (Guia Edutec); Comissão de
Diagnósticos (articuladores + analistas + SEE).
Março: junto ao plano de ação, intervalo de ações (início e fim).
Abril: formação para gestores; levantamento do perfil dos responsáveis.

Sala 02 – Roraima e Goiás
Facilitador: André Herzog
Facilitador: Augusto Gutierrez

Destaca-se que a intenção da oficina foi consolidar os trabalhos realizados
coletivamente para esboçar o planejamento unificado pelas ações de Roraima e
de Goiás. A metodologia contou com a divisão dos estados para o
preenchimento dos instrumentais já iniciados no período da manhã. O painel já
estava disponível para a colagem do que fosse construído.
Nos subgrupos, os gestores (coordenadores estaduais, articulador de regime de
colaboração, analista de gestão), articuladores de conselho, coordenadores de
etapa e redatores (por componente), escreveram em tarjetas as principais ações
pensadas para o planejamento de 2019. Transcorridos os 30 minutos e as
discussões, todos foram convidados a pensar no alinhamento que sairia daquela
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tarde, com a intenção de compartilhar as ideias dos dois estados.

O preenchimento das ações subdividiu-se por planejamento da gestão,
reelaboração do Planejamento Pedagógico (PP) e Pautas formativas. De um
modo geral, no planejamento da gestão de Roraima foi pensado o papel da
governança,

com

o

desenvolvimento

dos

respectivos

fluxogramas

e

organogramas, antes da discussão com dirigentes estaduais e municipais.
Assim, registrou-se a produção dos materiais para as formações e para as
divulgações, além dos cronogramas e calendários.
Na reelaboração do PP, o grupo de Roraima reforçou os estudos e a análise de
dados e a mobilização das redes de ensino para formar equipes técnicas (Equipe
central). Entenderam a necessidade de redes para a reunião de orientação
técnica das ações e definição do período de formação dos gestores e
coordenadores; dentre os momentos de formação, contam com mais um dia “D”
nas escolas.
A reelaboração do PP de Goiás visou enfatizar as dez competências gerais
previstas pela BNCC, preocupando-se com a formação integral do estudante e
com a aplicação das metodologias ativas na escola.
As pautas formativas de Roraima contaram com a ênfase na mobilização dos
secretários de educação. Pensaram na elaboração do Programa de formação e,
quanto aos próximos passos, nos momentos de comunicação para a criação das
equipes de gestão e formação regionais; projetaram webconferências para
implementar o programa de formação. Reforçaram a articulação com as redes
federais, estaduais, municipais e privadas. Organizaram reuniões para
sistematização com os comitês; idealizaram estudos e formações para
alinhamento dos trabalhos, além de monitoramento, acompanhamento e
avaliação das ações dos programas de formação. Destacaram-se:
1)

a formação nos polos por região;

2) a discussão e o estudo com os redatores e especialistas;
3) a articulação e sistematização das ações do plano de trabalho.
Entenderam o processo avaliativo com seminários como importante ferramenta
pra ouvir os professores para ouvir os professores, o que resultará na produção
e sistematização dos relatórios. Para Roraima, a concepção de criança apareceu
como indispensável à ação de apresentação do documento curricular do estado,
ao protagonismo juvenil e às competências e habilidades por área de
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conhecimento, ao lado das metodologias ativas e visando o desenvolvimento
infantil à luz das DCNEIs e da BNCC.
Nas pautas formativas, Goiás destacou as frentes de formação e identidade com
enfoque multicultural (educação campesina, indígena, escola de fronteiras e
regular); a concepção de currículo e formação da prática profissional (Psicologia
histórico-cultural; multiculturalismo; estudos culturais e Sociologia infantil).
Os campos da experiência e interfaces (Arte e Educação Física) foram
apontados como concepções relevantes que envolvem a rediscussão nas
formações:

1)

Estudos e planejamentos – equipe de currículo central.

2)

Estudar as concepções da DC – GO. EI, EF, Alfabetização,

“Goianidades”, Integração entre saberes, educação goiana.
3)

Módulo 1: Organização curricular na perspectiva, competências e

habilidades.
4)

Estudo das concepções de ensino e aprendizagem de área. Componente

curricular na perspectiva do DC – GO.
5)

Módulo 2: Metodologias ativas; planejamento de aulas na perspectiva de

competências e habilidades.
6)

Concepções: infâncias, crianças, aprendizagem e desenvolvimento:

direitos.
7) Campos de experiências. Módulo III: Especificidades dos componentes e
áreas/etapa.
8) Produtos de materiais (pautas); organização da ação pedagógica.
9) Módulo 4: Avaliação a partir da perspectiva de competências e habilidades.

Os estados registraram mais convergência, sobretudo no formato das projeções
para o ano, respeitando os tempos de recesso e férias escolares. De modo geral,
pensaram na necessidade de monitoramento das ações, com cuidado para a
quantidade de pessoas disponíveis para realizar a formação. Os principais
desafios para a formação continuada decorrem da adoção de políticas que
transformem o enfoque no momento da formação. Diante desses desafios,
apresentam o diálogo e a gestão democrática como alternativa, pois pensam que
todos podem sugerir e apontar ideias que contribuam para a implantação da
BNCC. Ao final da oficina, os participantes demonstraram cansaço e preferiram
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não preencher os templates finais com o registro do que foi discutido. Ainda
assim, perceberam a importância de levar as discussões para os estados, de
modo que alguns fizeram o registro das produções em seus notebooks pessoais.

Sala 03 – Minas Gerais e Piauí
Mediador: Soraia e Marina
Como última pauta do III Encontro de Implementação da BNCC, reuniram-se
novamente a equipe gestora, coordenadora e redatores do estado do Piauí para
que cada equipe, de forma sintética, apresentasse e alinhasse os próximos
passos de planejamento da implementação.
Sob orientação da facilitadora Soraia, todas as equipes do estado do Piauí foram
organizadas em formato de U, de modo que todos pudessem se ver.
Após serem orientados sobre a organização da oficina, os membros de cada
equipe receberam folhas e canetas para que registrassem tópicos importante a
serem apresentados aos demais colegas.
Cabe salientar que as informações registradas pelas equipes foram anexadas a
um painel fixado em frente ao U do estado, durante a apresentação por grupos.
Uma dificuldade ocorrida durante a atividade foi conciliar o grande volume de
falas em paralelo durante as explanações, uma vez que a sala também foi
compartilhada com as equipes do estado de Minas Gerais.
Os próximos passos foram segmentados em três grandes grupos: planos de
gestão, planos pedagógicos e pautas formativas (das diferentes áreas: educação
infantil, ciências humanas, exatas e naturais).
Quantos ao plano de gestão, um dos primeiros passos é definir a governança da
equipe após mudança de governador, receber relatórios das equipes para alinhar
períodos de formação e, assim, ser possível definir um cronograma anual de
organização de recursos humanos, estruturais e econômicos.
A equipe de gestão também considerou importante realizar, em caráter
emergencial, diagnósticos com as escolas afim de incluir suas demandas no
cronograma mencionado anteriormente. Todavia, devido ao período de
encerramento do ano letivo, mencionaram que, provavelmente, que o
diagnóstico só se encerraria em janeiro de 2019.
Foi mencionada, também, a importância de alinhamentos entre redatores e
formadores regionais para definição do formato das formações e do
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monitoramento da implementação da base.
Quanto ao plano pedagógico, as secretarias estão programando o alinhamento
visando uma ressignificação dos documentos norteadores (currículo e plano
pedagógico) no que diz respeito à estrutura e ao histórico afim de preparar as
gestões escolares para a reelaboração dos planos pedagógicos, princípios e
ferramentas avaliativas, planos de aula etc.
As equipes de pauta de formações específicas por segmento de área do
conhecimento, de modo geral, definiram que os temas importantes da formação
dos formadores regionais são os seguintes: apresentação niveladora da BNCC
e do novo currículo do estado; aulas e avaliação destacando habilidades e
competências e não conteúdos com formato tradicional. Os grupos das
diferentes áreas concordaram que essa formação deve ocorrer in loco (nas
escolas) por meio de oficinas e vivências que fundamentem os professores na
execução do trabalho pedagógico de acordo com a base.

Sala 10 – Bahia e Mato Grosso
Debater (i) planejamento de gestão, (ii) reelaboração do projeto pedagógico (PP)
da escola e (iii) pautas formativas.
Explicação sobre a construção do planejamento. Foi realizada a divisão entre os
dois estados: BA (próximo ao painel do slide) e MT.
Os grupos da Bahia e Mato Grosso questionaram sobre o uso da sigla PP
(projeto pedagógico), em vez de PPP (projeto político-pedagógico). Foi explicado
pela representante da Fundação Lemann que PP (projeto pedagógico) é a sigla
utilizada pela LDB. No entanto, os estados afirmaram que PPP é a sigla utilizada
pela Plano Nacional de Educação e pelas resoluções locais. A representante da
Fundação explicou que a nomenclatura varia conforme o estado, por isso
optaram pela sigla mais abrangente.
Em seguida, distribuíram-se folhas coloridas aos grupos, para serem
preenchidos com itens relativos ao planejamento. Recomendou-se inserir uma
ação em cada folha. Formaram-se pequenos grupos entre os membros dos
próprios estados, para facilitar o trabalho. Dividiram-se em áreas do
conhecimento e se organizaram para colocar as folhas na linha do tempo afixada
na parede.
14h55 – Os grupos se reuniram para discussão.
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MT: Otimização da estrutura que já se possui; pensar em uma organização que
contemple Undime, UNCME, Seduc e escolas particulares. Necessidade de
formar equipe técnica.
BA: André convidou três representantes para falar sobre cada um dos tópicos:
(i) planejamento de gestão, (ii) reelaboração do projeto pedagógico (PP) da
escola e (iii) pautas formativas.
O foco será, inicialmente, em diagnósticos e em políticas de formação de
professores que já existem, a serem impulsionados em janeiro. Em fevereiro,
pretendem planejar a formação, definir a equipe territorial, mapear os temas e
definir cronograma. Tratou-se sobre o processo de governança. Foi combinada
uma reunião entre o grupo em janeiro, na Bahia, para se discutir melhor os
aspectos. Considerou-se importante que os professores que participarem
recebam certificados.
O cronograma da Bahia foi feito levando em conta as previsões orçamentárias.
Pretende-se orientar os municípios, que farão muitas perguntas sobre a
necessidade de atualizar o PPP. Entende-se que o momento é de avaliação
institucional para diagnosticar e aguardar a modificação do PPP. O estado
sugere colocar “datas macro” para facilitar o relacionamento com os municípios,
a fim de evitar conflitos por conta do curto prazo. Pensa-se em uma estratégia
para dialogar com os envolvidos, considerando que o próximo ano será de troca
de mandatos. Entende-se que a proposta de planejamento ainda precisa ser
muito discutida.

PLANEJAMENTO
Bahia
Pretende-se executar a formação, a partir de fevereiro, com gestores,
conselheiros e equipes gestoras das escolas. O estado diverge sobre a
participação em fóruns de educação.
15h53 – André questionou à equipe da BA quais seriam os frutos do encontro.
Síntese - Bahia
•

Agradeceram por terem sido ouvidos.

•

Gostaram da metodologia; acharam a dinâmica positiva.

•

Menos angustiante que os outros eventos.

•

Deviam ter feito esse debate antes.

•

Saíam um pouco mais confortados.
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Síntese - Mato Grosso
Pretende-se implementar uma semana pedagógica. Houve um debate sobre
como seria a formação da equipe gestora. Optou-se por apresentar os
componentes. O estado apresentou planejamento mais focado, esmiuçando os
componentes e temas dos eventos de formação.
Pretende-se realizar capacitação linguística on-line (língua inglesa) e
estabelecer rede de contato entre os professores participantes.
Os gestores do componente curricular História sugeriram apresentar curso que
foque nas particularidades históricas do estado para a formação de professores.
Afirmou-se ser necessário apoio/parceria para a formação de professores da
rede.
Acerca do componente curricular Ciências, destacou-se ênfase nas mudanças
curriculares e nas metodologias ativas.
Prosseguiu-se com o debate e concluiu-se que serão desenvolvidos cursos em
módulos.
15h58 – Encerramento

Sala 12 – Ceará e Pará
•

Este foi um momento em que todos os segmentos ou grupos do estado

consolidaram o trabalho realizado e planejado por cada um. O objetivo foi
construir um planejamento unificado de ações do estado.
•

Foi fixado um painel na parede contendo todos os meses do ano, e cada

componente colou nele as macroações planejadas para todo o ano de 2019.
•

No grupo do Pará surgiu um estranhamento em relação à proposta e à

pauta do dia: o grupo achou-as repetitivas, especificamente o grupo de
planejamento da gestão. Foi um desconforto nítido. Foi possível observar
também um comportamento de certa resistência em realizar as atividades
propostas pelas facilitadoras.
•

Pará: foi surpresa para a equipe que fará a reelaboração da Proposta

Pedagógica que essa responsabilidade seja dela. O planejamento geral do
estado está nitidamente dividido por blocos de componentes: não há sintonia
entre as áreas para a aplicação do plano de ação em 2019. Cada componente
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apresentou o que pensa, mas de forma isolada. Não há uma figura central que
amarra as ideias e reforça o engajamento dos demais participantes do estado.
•

Pará: existe um planejamento feito anteriormente, na Unama, para a

formação continuada no estado. Houve uma falta de entendimento entre os
componentes se o planejamento feito no encontro vai adiante ou se seguirão a
macroestrutura do planejamento anterior feito internamente no evento na
Unama. Foi levantada a questão de que a estrutura de planejamento trazida pelo
MEC ao encontro não contempla a estrutura inicial que existia no estado; há
pessimismo de alguns integrantes do grupo de que a estrutura do MEC não vai
funcionar com a BNCC. Outros integrantes apontaram que as duas estruturas
podem se somar, desde que a questão seja analisada de forma clara.
•

Pará: a componente de Educação Infantil não concordou com a

nomenclatura “Projeto Pedagógico”. Ela acredita que é, sim, um Projeto Político
Pedagógico e que a retirada do termo “político” inviabiliza o conceito correto da
nomenclatura e a sua essência.
•

Pará: cada componente apresentou um caminho diferente e não houve

consonância entre as construções. Eles se recusaram a encerrar a atividade
tentando refinar ainda mais o que foi construído e interligar as partes. A equipe
de coordenação se propôs a construir um plano único após o evento em reuniões
entre eles ainda em janeiro.
•

Pará: apenas um dos componentes propôs o início do trabalho com o

estudo e a imersão na BNCC e nas competências e habilidades para depois
seguir com o currículo específico de cada um. O curioso é que o estado relatou
que não há o conhecimento e o entendimento comuns da BNCC pela rede,
sobretudo pelos professores; contudo, o grupo não se preocupou em iniciar as
formações com a imersão no documento e em suas diretrizes gerais. Outro fator
de atenção foi que o “dia D” da Base nas escolas ocorreria apenas em meados
do ano, e não no início como observado no planejamento de outros estados.
•

Pará: a conversa de apresentação do painel foi muito rápida, apenas

expositiva e não reflexiva. O grupo finalizou cerca de 30 minutos antes do
planejado para encerrar.
•

Ceará: neste grupo, houve maior sintonia entre os redatores dos

componentes e mais coesão entre a equipe de gestão. Muitos módulos das
formações, segundo o grupo, se sobrepõem uns com os outros no planejamento
anual e há falas que impulsionam o entendimento do que é comum sobre os
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módulos e como utilizar isso de forma sustentável e homogênea nos âmbitos
estadual e municipal.
•

Ceará: ao contrário do que foi proposto pelo Pará, aqui o plano de ação

iniciou com o estudo e a imersão na BNCC para que toda a rede possa falar a
mesma língua, promovendo um entendimento comum sobre o documento e as
habilidades e competências explanadas. Após esse processo, cada um partiria
para as abordagens específicas de cada componente.
•

Ceará: houve uma figura central de gestão que amarrou e engajou a turma

na sistematização das reflexões.

Sala 08 – Acre e Paraná
Facilitadoras: Erika (Acre) e Tathyana (Paraná)
Apoiadoras: Julia, Kelly Lima e Renata Ferraz
MEC: Gabriela Zelice, Lara Vilela, Juliana e Sandra
Registro: A princípio foi possível registrar um pouco da organização de cada
estado e posteriormente o registro se concentrou no Paraná. Os estados se
dividiram em grupos de Planejamento de Gestão; os responsáveis foram os
coordenadores estaduais, articuladores de regime colaborativo e analistas de
gestão. O grupo Reelaboração do PP foi composto por coordenadores de etapa
e articuladores de conselho. O grupo Pautas Formativas foi formado por
redatores. Cada grupo realizou a organização de uma etapa do plano de ação
do estado.
ACRE: Os participantes fizeram um alinhamento, pois o estado já tem seus
documentos articulados com a BNCC. Os PPs se adaptaram de acordo com a
orientação curricular que contemplava a BNCC. Uma das participantes ressaltou
que foi feita uma consulta pública para o novo currículo, e que este é único para
todo o estado.
Reelaboração do PP: Utilizou-se o mesmo planejamento de atividades
anteriores para o plano de ação do estado.
Planejamento de Gestão: Utilizou-se o mesmo planejamento de atividades
anteriores para o plano de ação do estado.
Pautas Formativas: Fez-se a articulação com planejamentos anteriores.
- Pensou-se na formação do currículo e na concepção que este carrega.
- Problematizou-se sobre os conteúdos.
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- Levantou-se a preocupação com o letramento e a investigação científica.
PARANÁ:
Reelaboração do PP: Utilizou-se o mesmo planejamento de atividades
anteriores para o plano de ação do estado.
Pautas Formativas: Fez-se a problematização sobre as concepções de aluno,
escola e conteúdos adotados pelas escolas e profissionais da Educação.
- Problematizou-se sobre as metodologias de ensino para cada conteúdo
específico.
- Quais eram os instrumentos de avaliação.
- Conceitos de Matemática, Português, Geografia etc.
- Discriminação entre os termos “PP” e “PPP”.
- Estrutura e organização do documento.
Socialização
PARANÁ: Evidenciou-se a preocupação com os recursos financeiros e
humanos, e com a logística no tocante à formação dos professores. O grupo
presente ressaltou o medo com relação ao novo governo.
- Destacou-se um problema recorrente, com relação ao técnico formador acabar
arcando com as despesas dos professores de cuja formação vai tratar, devido à
falta de recursos financeiros.
- Apontou-se como ideal que cada técnico se aproprie de apenas uma área e
assim proceda à formação dos professores (o professor passaria pelos diversos
técnicos).
- Em um primeiro momento, é essencial que a formação seja presencial.
- Problematizou-se que mesmo a EAD demanda recursos; a EAD precisa ter
fóruns, links e tarefas, requerendo um espaço de compartilhamento.
Planejamento de Gestão: A base (pessoal ali presente) forma grupos de
multiplicadores, que distribuem as informações nas escolas.
Reelaboração do PP: No estado é utilizado o PPP.
- Há o dia “D” para formação de gestores e entrega do cronograma.
- Há discussão e debate com a comunidade (realizado pelos gestores).
Pautas Formativas: Técnicos da secretaria estadual serão formados para o
repasse (as especificidades ficam a cargo de cada formador).
- Ressaltou-se que primeiro tem de haver dinheiro para o funcionamento do
plano. A equipe de gestão e planejamento teve dificuldades de se organizar
devido à complexidade desse processo.
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- Apontaram-se a logística e o financiamento como problemas.
- A carga horária é um desafio (proposta de EAD, sem excluir a formação
presencial).
- Cada departamento tem suas especificidades.
- Surgiu a discussão sobre repensar a equipe de formadores, pois os técnicos
podem não dar conta.
- Sugeriu-se a formação para todos: estado e municípios (sendo ou não da rede).
- Sugeriu-se a distribuição de um cronograma e informações gerais a todos, além
do esclarecimento de como será o trabalho.
- Necessita-se aumentar o número de formadores – cada município deve
formular um banco de dados com o perfil de cada candidato, para seleção.
- Ressaltou-se que não há recursos, e o estado terá de arcar com as despesas.

Ao final, o grupo fez uma avaliação sobre o evento, e os principais pontos
mencionados foram:

- Foi um momento importante de planejamento e alinhamento.
- Foi um momento importante de fortalecimento do próprio grupo.
- O compartilhamento com outros estados foi importante.
- Falta de um especialista para tirar dúvidas.
- Atividades repetitivas e que pouco contribuíram.
- Pouco tempo de compartilhamento com o grupo do próprio estado.
- Falta de organização.
- Ausência do MEC.
- A falta de recursos preocupa.
- Mudança de governo preocupa.

Sala 09 – Amazonas e Santa Catarina
OBJETIVOS: Construção coletiva do Esboço de planejamento da Formação
Continuada nos estados.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
O facilitador Thomaz iniciou as atividades do período da tarde apresentando a
dinâmica a ser realizada. Foram organizados dois grupos por estados (AM e SC),
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como na tarde anterior, compostos por todos os membros das Equipes Estaduais
(31 pessoas), sendo elas : Coordenadores Estaduais (2); Coordenadores de
Etapa (3); Analistas de Gestão (1); Articuladores de Regime de Colaboração (1);
Articuladores de Conselho (2) e Redatores (22).
O objetivo do encontro seria sistematizar as ideias aventadas nos últimos dois
dias para a construção coletiva de um esboço de planejamento da formação
continuada em cada estado para 2019.
Após a divisão dos grupos, a apoiadora Isadora apresentou a dinâmica das
tarjetas e deu início às atividades. A sala foi organizada em “U” no sentido das
paredes e foi dada a cada grupo uma série de “post-its”, para serem colados em
um grande papel “craft”, contendo as principais propostas de ações para o ano
de 2019.

AMAZONAS
Apresentação do planejamento com início em janeiro de 2019 em três níveis:
planejamento da gestão, reelaboração do PP e pautas formativas.
No aspecto planejamento de gestão, pretende-se, a partir de janeiro: fortalecer
a equipe de governança, realizar diagnóstico dos municípios, planejar formações
e realizar diagnósticos dos formadores. Em fevereiro, pretende-se organizar os
materiais para as formações, acompanhar a organização das equipes por
município e definir o cronograma de formações. Em março, pretende-se executar
o recurso do PAR, formar os redatores, consolidar parcerias e orientar os
articuladores via centro de mídias. Em abril, pretende-se formar os gestores e
equipes regionais de formação, iniciar formação de professores e monitorar a
formação. Em maio, planeja-se executar a formação de professores, seguir no
monitoramento da formação e avaliar e replanejar as formações.
Para junho e julho, pretende-se realizar as formações nas três modalidades
(presencial, EAD e por mediação tecnológica) seguidas de monitoramento,
avaliação e, se necessário, replanejamento. De agosto a novembro, planeja-se
replicar estas formações continuadas nas três modalidades, seguidas de
monitoramento, avaliação e replanejamento, caso necessário.
No nível da reelaboração do PP, pretende-se, a partir de janeiro, elaborar
material informativo sobre a reelaboração dos PPs e demais documentos das
escolas, elaborar cronograma para formação das equipes do macrossistema e
equipes escolares das redes de ensino. Pretende-se também, ainda em janeiro,
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realizar orientações com as equipes das secretarias de educação (SEDE) sobre
o realinhamento de documentos escolares (PPs). Em março, planeja-se
promover o dia “D” para os debates sobre a reformulação dos PPs, em
consonância com o currículo escolar. Em abril, planeja-se realizar formação para
as equipes intermediárias sobre o realinhamento dos documentos escolares e,
em junho, realizar o acompanhamento das atividades de realinhamento dos
documentos escolares nas escolas.
No nível das pautas formativas, pretende-se, a partir de março, planejar e
elaborar as formações, bem como elaborar materiais para estas. Em maio,
pretende-se difundir a estrutura da BNCC com todos os componentes (1º
momento)

para

posteriormente apresentar

e

vivenciar estratégias

de

metodologias ativas e específicas de cada componente (2º momento), o que
ocorrerá em junho. Em julho, em um 3º momento, pretende-se compreender as
estratégias de avaliação (externas e internas). A partir de agosto e até novembro,
sugeriu-se replicar a mesma estrutura das pautas formativas nos polos regionais.
Do ponto de vista da Educação Infantil, foram apresentadas metas para dialogar
com as pautas formativas. Desta maneira, a partir de março, foi sugerido dialogar
com a Educação Infantil e suas concepções, em abril e maio, socializar os
direitos de aprendizagem, a partir de junho, compreender os campos de
experiência e objetivos da aprendizagem. Em agosto, realização de
planejamento e, de setembro em diante, realizar instrumentos de registro.

SANTA CATARINA
Todos os participantes discutiram conjuntamente o planejamento. Foram
elencados três níveis de planejamento;: planejamento da gestão, reelaboração
do PP e pautas formativas. Em razão de ter acompanhado a dinâmica do estado
do Amazonas, as resoluções do planejamento de Santa Catarina ficaram
prejudicadas.
Ao final, houve um fechamento realizado pelo mediador Thomaz pela apoiadora
Isadora. A atividade se encerrou às 15h45.

Sala 06 – Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro
Facilitador: Gabriel
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Equipe do Rio Grande do Sul
No primeiro momento dessa atividade, as equipes estaduais foram divididas em
dois sub grupos, um de redatores e outro de gestores, unindo coordenadores
estaduais, coordenadores de etapa e articuladores analistas.
A discussão relatada aqui é sobre o encontro dos redatores, que
estiveram pela manhã do dia 14 de dezembro debatendo a pauta formativa em
salas específicas de seus componentes curriculares. Solicitou-se a este coletivo
que compartilhassem as discussões da manhã, pensando em como articular
uma pauta formativa estadual que desse conta das necessidades de todas as
disciplinas.
A primeira ponderação foi um questionamento voltado a todo o grupo:
como vamos fazer uma formação? Quantos encontros? As formações serão
regionalizadas?
Em seguida, sugeriu-se uma estrutura de formação que considerasse o
acolhimento dos professores e uma abordagem que, de início, explicasse a
estrutura da BNCC. Destacou-se a necessidade de falar em multiletramento.
Questionou-se que, antes de planejar os temas, era preciso pensar qual seria a
organização dessa formação, a importância de considerar a regionalização.
Ponderou-se o papel dos relatores, “o que nós podemos fazer?”. Em
seguida, ponderou-se a dificuldade de correr o grupo todo com um pequeno
grupo de redatores e especialistas e a necessidade de uma formação de
multiplicadores. Esses questionamentos trouxeram uma dúvida de outro redator:
“Quem seriam os multiplicadores? Professores ou corpo técnico da Secretaria
de educação do estado? O grupo indicou que o ideal seria que fossem
professores da rede estadual com carga horária reduzida.
Outro ponto que surgiu na discussão foi a importância do grupo de
redatores construírem o referencial que irá nortear a multiplicação e como essa
tarefa tem que indicar ações práticas aos professores, “como fazer” nas palavras
dos

redatores.

Nesse

momento,

os

redatores

também

manifestaram

preocupação em organizar um calendário para a formação, ainda que alguns
tenham discordado de que esta fosse uma tarefa do grupo de redatores, e sim
da equipe gestora.
Resgatou-se das discussões da manhã e do dia anterior o esforço das
equipes para identificarem os principais pontos que perpassam a proposta da
BNCC. Manifestou-se preocupação em planejar uma formação que atraia o
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professor e seja um instrumento de formação continuada e de aprendizado, para
que essa formação não chegue como uma exigência, mas sim como uma
novidade de fato.
Destacou-se, também, a importância de discutir na formação a
especificidade e a perspectiva do componente curricular dentro da base. “Como
o professor poderá entender que existem novidades e que o jeito que ele trabalha
não dá mais?”. Como essas mudanças se expressam na base através das
habilidades e competências? Essas perguntas surgiram para tentar mostrar
desafios comuns a todas as áreas e que podiam organizar a formação, ou, nas
palavras dos redatores: “Quem fizer essa formação em qualquer área precisa
conseguir mostrar essa relação.”
A redatora de Matemática buscou resgatar a discussão da manhã para
sugerir aos colegas uma organização da pauta formativa. Exemplificou
mostrando que a discussão entre seus pares de componente curricular pensou
numa formação com foco no letramento matemático como fio condutor para os
temas do ano todo. Ressaltou, também, a necessidade de, num primeiro
momento, alinhar o referencial teórico comum da base para as diversas áreas e,
ao longo do ano, relacionar esse referencial com a ideia de letramento
matemático. Sua contribuição motivou os redatores a pensarem num caminho
para a pauta formativa. Um colega sugeriu que se considerassem as seguintes
premissas: retomar legislação e retomar os conceitos básicos no primeiro
momento;isso deveria perpassar todos os níveis.
De forma semelhante, o redator de Língua Portuguesa apontou que os
conceitos norteadores do seu componente curricular eram os gêneros literários
e como trabalhar esses gêneros perpassava todos os anos do Ensino
Fundamental. Outro redator enfatizou a necessidade de uma formação
específica, ressaltando a importância de fazer a base chegar na sala de aula, no
dia a dia do professor.
Sugeriu-se, num esforço coletivo de síntese, que a formação de
professores se desse em três momentos. Um primeiro, para debater as
mudanças na legislação e a organização da nova BNCC e seus contornos gerais.
Um segundo momento para discutir metodologias ativas e formas de abordar
habilidades e conteúdos, e um terceiro momento para as especificidades de cada
componente. Essa dinâmica formaria os multiplicadores para cada região.
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Destacou-se a preocupação se esta dinâmica dava conta de formar
multiplicadores para cada área e, também, o tamanho da formação desses
multiplicadores. Quanto tempo levaria esse processo? Quantos encontros
seriam necessários e quanto tempo levaria para chegar a cada escola?
Um redator levantou outra polêmica para a discussão, quando apontou
que o maior problema não são os anos finais do Ensino Fundamental, em que
os professores já conhecem os conteúdos, mas os anos iniciais, em que os
professores não são especialistas nas áreas e teriam que fazer uma formação
completa para entender as mudanças. Nos anos finais, no entanto, há
necessidade de problematizar metodologia, práticas de estudo, etc.
Essa ponderação veio ao encontro de outra que dizia que “não adianta
um professor que entende de metodologia ativa e não sabe o que fazer com isso,
ou seja, trabalhar um ou mais conteúdos a partir dela”.

Segundo momento: equipes estaduais completas

Rio Grande do Sul
Após o primeiro momento de socialização entre redatores e gestores
separados em dois grupos, solicitou-se que as equipes estaduais montassem
juntos um calendário de trabalho para organizar uma pauta formativa. Com ajuda
de um grande painel e alguns post it coloridos, cada equipe distribuiu pelos
meses do ano as tarefas que haviam pensado.

Primeiro calendário: Coordenador Estadual - Undime (Gestores):
Janeiro: sugeriu-se fazer vários alinhamentos; organizar critérios para selecionar
formadores e material para formação; chamar a comissão estadual de educação
para o planejamento das formações continuadas.

Fevereiro: instituir as equipes de formação e monitoramento; realizar a primeira
reunião com os formadores (o primeiro grupo são os redatores); convidar
parceiros que poderão apoiar financeiramente, nos setores público e privado.

Março: realizar a primeira formação presencial das equipes regionais, atendendo
às 30 coordenadorias que chamarão os municípios. Não definiram, nesse
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momento, o número de participantes; realizar o primeiro seminário estadual de
currículo, congregando as equipes regionais.

Abril: formações de equipes municipais, a partir do trabalho dos multiplicadores
regionais.

Maio: realizar web conferências; feedback das formações presenciais; reunião
com as equipes de monitoramento (composição a definir).

Junho: realizar uma segunda etapa das formações presenciais e da plataforma
de EAD, para que haja troca entre as equipes municipais e regionais; divulgação
de boas práticas regionais e municipais.

Julho: atividades na plataforma EAD e monitoramento.

Agosto: organizar as equipes regionais e municipais de formações presenciais
nas escolas.

Setembro: realizar nova web conferência absorvendo as novas equipes;
reuniões de gestão e monitoramento.
Outubro: finalização e entrega das publicações.

Segundo calendário: Reelaboração do PP: Conselho Estadual de Educação
(Gestores)
Janeiro: reunião de gestores e dirigentes municipais; 30 coordenadores e 27
regionais UDIME.

Diversas reuniões de formações ao longo do ano.

Outubro: os documentos de todas as regionais tem de estar na coordenação
para conclusão dos documentos regionais e municipais.

Terceiro calendário: Pautas formativas - Redatores
Fevereiro: finalizar a composição das equipes que formarão multiplicadores.
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Março: encontro de todas as equipes e aplicação dos instrumentos de
diagnósticos e planejamentos.
Abril e Maio: encontros entre multiplicadores e formações regionais.

Ao fim das apresentações dos calendários de cada grupo, buscou-se unificar as
propostas, o que se deu através da proposta do primeiro calendário do grupo
gestor, em que sugeriu-se formas de seguir o planejamento.

Sala 04 – Paraíba e Amapá
Mediador: Valéria e João
Apoiador: Renata

Este foi o momento de rever os cronogramas pensados, consolidar o trabalho
realizado por todos os grupos do estado. O objetivo foi o de construir um
planejamento preliminar unificado de ações.
Atividade: Formar os seguintes grupos por estado:
- Gestores (coordenadores estaduais, articulador de regime de colaboração,
analista de gestão) – 10 min. de apresentação.
- Articuladores de conselho e coordenadores de etapa – 10 min de apresentação.
- Redatores por componente – 5 min cada componente, total 45 minutos.
Cada grupo escreveu, em tarjetas, as principais ações pensadas para o
planejamento de 2019. Elas foram organizadas em uma linha do tempo.
Posteriormente, foi feito um ajuste coletivo do cronograma tendo uma visão geral
do ano.
• Paraíba:
- Ciências:
Janeiro – triagem para conhecer o perfil dos professores.
Quatro temas: A abordagem centrada no aluno – o ensino de Ciências na
perspectiva do letramento científico – metodologias ativas e avaliação à luz da
BNCC e do currículo estadual.
- Geografia:
1– Geografia à luz da BCNN – conteúdos da Geografia associados à estrutura
da BNCC – competências e habilidades.
2– raciocínio geográfico – preceito básico na geografia na BNCC, que trabalha
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com análise geoespacial.
3 – Categorias de análise da Geografia – fundamentarão teoricamente o
currículo.
4 – Novas tecnologias e a linguagem cartográfica – as novas tecnologias de
informação geográfica.
- Matemática:
- Progressão de conteúdos e campo aditivo e multiplicativo.
- Resolução de problemas.
- Álgebra.
- Letramento matemático.
- Seminário geral em que serão apresentadas as experiências exitosas dos
participantes.
- Língua Portuguesa:
- BNCC e currículo PL – estrutura e organização, habilidades, competências e
direitos de aprendizagem, eixos e campos de atuação.
- Inserção e integração das mídias no ensino de LP.
- Inserção da semiótica como objeto de conhecimento.
- Literatura enquanto prática social e de linguagem.
- Educação Física:
- Proposta curricular da Paraíba e a BNCC, fundamentação teórica, princípios e
direitos – metodologia: avaliação, quadros.
- Conteúdos – brincadeiras e jogos e esportes – metodologia: avaliação, plano
de aula.
- Conteúdo – ginásticas, danças – metodologia: avaliação, plano de aula.
- Conteúdo – luta, práticas corporais de aventura – metodologia: avaliação, plano
de aula.
- Arte:
- Quatro linguagens.
- Estrutura do currículo – linguagens e os direitos de aprendizagem de cada
linguagem – artes visuais, dança, música e teatro.
- Dimensões da arte – 7.
- Metodologias e estratégias.
- Planejamento, progressão e especificidades locais (PPP).
- Coordenadores de conselho:
Pensaram no passo a passo de como orientar a elaboração ou reelaboração dos
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PPP.
- Coordenador e articulador:
Renovação do pacto de regime de colaboração entre a Undime e o Consed –
Propor um novo pacto para as formações do município.
- Participar da elaboração do plano para as formações.
- Definir a equipe de formadores.
- Realizar uma formação para a equipe de formadores.
- Organizar o calendário de formações presenciais nas regionais.
- Três formas: Formações para as equipes da secretaria para tratar sobre os
currículos; 150 municípios; formação para gestores para tratar do PPP – 223
municípios; formação para os professores das redes públicas e privadas 223
municípios por componente.
- Organizar a logística da formação, acompanhar e avaliar as formações
• Amapá:
Planejamento de gestão – Janeiro e fevereiro
- Fortalecer a relação com as universidades, rede privada.
- Envolver câmara técnica.
- Realizar diagnóstico de quais são as dificuldades dos professores por meio de
um questionário online – ter a visão da carga horário voltada ao pedagógico, pois
algumas redes têm 20 horas enquanto outras têm 40 horas.
- Termo de compromisso – será uma assinatura entre o diretor e a secretaria
municipal ou estadual.
- Trabalhar na rotina que se quer estabelecer na escola – onde o professor vai
se dedicar presencialmente uma vez na semana na escola para o estudo da
BNCC.
- Monitoramento do que está acontecendo na escola e nas formações – fichas
para avaliar se estão entendendo, relato de experiência, relato de como foi,
trocas entre escolas que estão e as que não estão funcionando.
Reelaboração do Projeto Pedagógico:
Janeiro e fevereiro:
- Orientações e estudos que estão levando do encontro da BNCC em Brasília.
- Planejamento da elaboração ou reelaboração do PPP junto às secretarias
estaduais e municipais de educação e conselho municipal e estadual.
Março e abril:
- Encontro formativo com secretários estaduais, municipais, gestores escolares,
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coordenadores pedagógicos, tendo como temática a elaboração e reelaboração
dos PPP.
Maio:
- Palestras para a sensibilização da comunidade escolar – mês D.
Junho:
- Grupos de trabalho.
- Processo de elaboração e reelaboração nas unidades escolares.
Setembro e outubro:
- Monitoramento, entrega dos PPP e devolutiva para a escola.
Novembro e dezembro:
- Avaliação nas secretarias.

Os grupos fizeram uma dinâmica para fechamento do trabalho, onde cada um
que desejou foi ao meio do círculo para dizer suas considerações finais. As
pessoas estavam muito satisfeitas com o encontro, disseram que voltariam com
uma bagagem muito grande, relataram que algumas questões precisavam ser
ajustadas, porém as questões mais pesadas foram trabalhadas muito bem;
partiriam para casa muito satisfeitos com a condução; foram feitas reclamações
com a questão de logísticas e não sabiam muito bem para quem reclamar, mas
a questão pedagógica estava de parabéns; durante alguns momentos estavam
com muitas dúvidas, mas as discussões foram muito proveitosas e o trabalho até
o momento fora muito bem feito, voltariam com a perspectiva de que ainda há
muito a ser percorrido; acharam a metodologia muito legal de trabalho;
valorização pelo MEC dos professores, trazendo os professores “nota 10”;
observaram que o cronograma elaborado por todo o estado ficou muito alinhado.
Encerramento Paraíba:
Fizeram um agradecimento aos mediadores: Valéria e João – que fez se
divertirem, foi dito que saíram mais leves de um trabalho de imensa
responsabilidade; que estavam ali muito mais pela responsabilização pela
educação do que pela recompensa financeira; que sentiam-se felizes pela
aprovação do currículo; agradeceram àqueles que sairiam da equipe, ao MEC;
e reforçaram que o futuro do Brasil depende dos professores e que desejavam
que estes acordassem todos os dias motivados a dar o melhor de si.

Sala 11 – Rio Grande do Norte e Rondônia
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No período da tarde, a sala foi dividida em dois espaços, cada um reservado a
um dos estados. Foi instruído para que fizessem a construção de um
planejamento unificado das ações do Estado. Cada estado passaria o primeiro
momento dividido em grupos. Após a discussão entre si, cada um desses grupos
deveria compartilhar suas ações, colocando-as em um grande cronograma
disposto em um papel. Assim, esperava-se que cada estado pudesse ter uma
visão geral do cronograma de formação para realizar os ajustes necessários.

Após os momentos em que os grupos debateram, a relatoria acompanhou o
compartilhamento do cronograma do estado de Rondônia. Segue abaixo o que
cada grupo deste estado relatou.
Planejamento de Gestão – Foi exposta, como ideia formativa, a utilização do mês
de janeiro como diagnóstico para entender quais recursos de formação são
necessários para o ano. Compreendeu-se que as equipes formativas regionais
são essenciais para a propagação do trabalho de reformulação curricular.
Pensou-se em sete grandes polos para que as esquipes gestoras atuem na
formação de equipes regionais, com formações bimestrais, para que, em um
mês, aconteça a formação das equipes regionais e, no segundo mês, estas
possam aplicar a formação em suas equipes. Planejou-se o mês de julho para
reprogramação e avaliação das ações, dando continuidade ao calendário em
agosto. As equipes regionais serão trazidas para as capitais para relatarem a
experiência dos polos e avaliarem se as expectativas foram atingidas. Pensouse na elaboração de mecanismos para terem canais de comunicação entre as
equipes regionais e os municípios. Pretende-se ainda contratar consultores para
aprimorar o modelo de formação. Por fim, comentou-se que o trabalho efetivo
com o documento curricular começará em 2020.
Projeto Pedagógico – Discutiu-se que a primeira ação relacionada aos PPPs
(Projetos Políticos Pedagógicos) seria de analisar, criar ou atualizar as
legislações de acordo com o documento curricular atual, revisando as normativas
das secretarias municipais e estaduais, para serem atualizadas. Foi comentado
que, antes de elaborar o PPP, é importante verificar se há amparo legal,
avaliando a criação de legislações. Os meses de março, abril e maio serão
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dedicados às realizações das oficinas de reelaboração dos PPPs, com
conclusão para o mês de julho e finalização dos PPPs nas escolas. A etapa
posterior será centrada no acompanhamento e avaliação dessas elaborações.

Redatores:
•

Matemática – Discutiu-se que a primeira oficina, em fevereiro e março,

será centrada na resolução de problemas, trabalhando este tópico segundo as
perspectivas atuais dos documentos. Nos meses de abril e maio, pretende-se
trabalhar com relação às competências gerais e específicas, visando a
compreensão desses aspectos nos planos de aula. Para julho e agosto,
planejou-se a abordagem do tópico álgebra, que agora é abordado desde as
séries iniciais, o que gera preocupação nos professores.
•

Ciências da natureza – Planejou-se, para os meses de fevereiro e março,

trabalhar a estrutura do currículo com relação às habilidades e às competências,
para que os professores consigam visualizar as progressões. O tema seguinte,
para março e abril, será centrado na elaboração dos planos de aula com foco
nas habilidades e competências, para desenvolvê-las, e não no conteúdo em si.
Para as formações nos meses de abril, maio, junho e julho, pensou-se nos
processos e métodos de investigação científica, projetos de pesquisa,
observação e análise de dados. Dentre os outros temas citados foram:
metodologias ativas para o ensino de Ciências, aulas práticas experimentais,
estudos dirigidos, projetos de pesquisa e trabalho em equipe.
•

Ciências Humanas (História e Geografia) – Planejou-se para o início das

formações, nos meses de março e abril, trabalhar o histórico e os fundamentos
do documento curricular, seus marcos legais, as transições de etapas e as
competências gerais e específicas. Para maio e junho, escolheu-se trabalhar os
conceitos fundamentais do documento curricular, os conceitos de Geografia e
História, bem como o trabalho com as unidades temáticas. Para agosto e
setembro, as temáticas das formações serão as metodologias e as práticas em
Geografia e História: planejamento, sequências didáticas, metodologias ativas.
Para outubro e novembro, pensou-se em abordar as avaliações, criando
instrumentais para auxiliar as avaliações dos alunos.
•

Área de Linguagens (Arte, Educação Física, Língua Portuguesa e Língua

Inglesa) – Planejou-se, para janeiro e fevereiro, trabalhar as premissas da BNCC
por meio de um trabalho de mobilização e socialização, bem como a estrutura
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curricular, a capacitação técnica, as competências, as habilidades e
desdobramentos destes últimos dentro de cada área. Para março e abril,
pensou-se nas estratégias pedagógicas. Em maio e junho, planejou-se
discussões acerca do mote: Que cidadão queremos formar? Para julho e agosto,
pensou-se abordar as perspectivas educacionais, sobre como trabalhar os
componentes em relação às tecnologias digitais. Os meses de setembro e
outubro serão centrados em reflexões acerca dos materiais didáticos. Para
novembro e dezembro, pensou-se em focar nas especificidades locais, que
também têm suas especificidades nos componentes e também na elaboração
dos PPPs. Ressaltou-se, por fim, que se trata de um planejamento flexível.
•

Educação Infantil – Foi feito um planejamento preliminar bimestral,

elencando-se um grande conjunto de temas a serem trabalhados. Em fevereiro
e março, planejou-se trabalhar os fundamentos pedagógicos dos currículos e
suas concepções. Em abril e maio, pensou-se na organização curricular por
campos de experiência, como ser realizado na prática, abordando esses
aspectos nas formações. Julho e agosto: organização do trabalho pedagógico e
suas proposições – planejamentos, sequências didáticas e a autoria das
propostas das crianças. Planejou-se também abordar, nas formações, a gestão
escolar, de modo a abranger a escola como um todo.

Após a exposição desses grupos, observou-se e registrou-se o cronograma em
papel e passou-se a discutir maneiras de encaminhar, organizar e adequar esses
planejamentos, ressaltando-se a necessidade de revisar, sistematizar e
rediscutir esses planos. Debateu-se os próximos passos, esboçando-se
propostas de trabalho e ações para serem realizadas ainda em dezembro de
2018. Abordou-se a possibilidade de agrupamento de temas que são comuns
em diversos conteúdos, as dificuldades de acesso e deslocamentos para as
formações nas áreas críticas do estado e a possibilidade de se trabalhar por meio
de plataformas digitais.
Finalizou-se discutindo questões práticas dos gestores relativas à datas para
reuniões na semana seguinte, tentando articular um modo para que houvesse a
participação de todos neste novo realinhamento do planejamento geral, que foi
esboçado no encontro.
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3.

Registro do processo de elaboração dos currículos

estaduais
O caminho da construção dos currículos
A BNCC – Etapa Educação Infantil e Ensino Fundamental foi homologada no
final de 2017. A partir daí, os estados e municípios começaram a trabalhar na
construção de seus currículos. Neste processo, envolver municípios e estado,
juntos, com o apoio do MEC, faria toda a diferença. E foi isso que o regime de
colaboração proposto pelo ProBNCC possibilitou. Da experiência, o resultado é
que, até dezembro já eram quase 20 currículos aprovados rumo à
implementação. Um dos atores principais nesse processo foram os
coordenadores estaduais, dois em cada estados: um representando o Consed e
outro representando a Undime.
O primeiro estado a ter o currículo aprovado foi o Mato Grosso do Sul cujo
coordenador do Consed é o professor Helio Queiroz Daher. Ele conta que o
estado começou a se articular com os municípios para que o currículo fosse
construído ainda em 2017 – antes mesmo da aprovação da versão final da BNCC
–, a partir de elementos que vinham no documento desde a primeira versão. Foi
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constituída uma comissão estadual, que determinou a criação de um núcleo de
apoio à implementação da BNCC. Este núcleo foi responsável pela confecção
do regime de colaboração.
“Esse regime foi feito, inicialmente, em uma tratativa com os prefeitos, seguida
de uma visita técnica em cada regional do estado. Nessas visitas, nas reuniões
das regionais, a gente convidava cada secretário de educação para apresentar
a ele a proposta do que seria a escrita do currículo sul-mato-grossense”, relata.
E este foi o segredo para que, no primeiro semestre de 2017, o Mato Grosso do
Sul conseguisse 100% de adesão dos municípios. Quando o documento foi
homologado, em dezembro de 2017, já existia uma equipe de redatores formada
e pronta para construir o currículo a muitas mãos, sendo metade desta equipe
formada por professores do estado e outra metade por professores do município.
Sobre ter sido o primeiro estado, Helio Daher confirma que é um orgulho sim,
mas ressalta que o mais importante é o trabalho conjunto que tem acontecido
nas parcerias dos encontros possibilitados pelo MEC e que o processo não é
uma corrida, pois todos têm a ganhar: “A gente não tem interesse nenhum em
dizer ‘ah fomos o primeiro e tal’, mas acho que o mérito do estado foi ter iniciado
o processo bem antes. Antes do próprio Ministério da Educação instituir o
ProBNCC, nós já tínhamos um núcleo de implementação instalado, já tínhamos
um veículo próprio para esse núcleo, para trabalhar”.
O coordenador no Mato Grosso do Sul lembra que o processo dos redatores é
um capítulo à parte na construção dos currículos no regime de colaboração, já
que os professores de sala de aula vivenciam uma nova experiência,
inesquecível, que, certamente, mudará a forma como atuam em sala de aula.
Para ele, a troca entre esses professores, vindos de diversas áreas, foi essencial:
“Isso garantiu a coesão do documento, um diálogo entre os componentes
curriculares, o que para nós era importante, para que os componentes não
desenvolvessem o trabalho separados. Então História falou com Geografia, que
falou com Artes, que falou com Língua Portuguesa. Isso garantiu essa coesão e
a visão do professor da sala de aula na escrita do documento. Então, é dessa
maneira que a gente conseguiu construir”.
Um processo longo também traz percalços e dificuldades. Uma delas foi a
desinformação, outro trabalho de formiguinha que precisou ser feito pela equipe,
conforme relata o coordenador: “Convencer que era um processo importante,
que não era um programa de governo e sim de estado, que já fora proposto há
muito tempo e que a gente precisava implementar. Então, essas foram as
grandes dificuldades que nós tivemos. Mas foi muito tranquilo de resolver,
através do diálogo, mostrando para todo mundo que o estudante é um só, não
importa em qual rede ele esteja, e que a política nossa tem que ser a política da
educação, independente de cor de partido”.
Ao lado de Helio, o trabalho da coordenadora pela Undime foi essencial.
Emanuelina Martins Cabral conta que o regime de colaboração, além de
essencial para o andamento do trabalho, foi um grande aprendizado pelo
envolvimento dos diversos atores: “Acho que é a aceitação de fazer um
documento em conjunto, de trabalhar em conjunto, rede municipal, rede
estadual, instituições privadas – que também foi inserida. Então, é uma
coletividade de pessoas adversas. A gente precisou sentar na mesma mesa,
porque o nosso objetivo é único: garantir os direitos de aprendizagem dos nossos
alunos”. Uma frase dela resume a importância da caminhada com o mesmo
objetivo: “O aluno é único. Não tem aquele aluno de rede tal, rede tal. É o aluno.
O aluno é o aluno e precisa aprender”.
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No mesmo dia em que cerca de mil educadores se reuniam em Brasília, entre
coordenadores estaduais, redatores, facilitadores e a equipe MEC, para um
encontro do ProBNCC, visando o compartilhamento das experiências, mais um
currículo foi aprovado, dessa vez em Minas Gerais. Maria Virgínia Morais Garcia,
coordenadora estadual pela Undime, em Minas, terminou o segundo dia do
evento em comemoração: “Para nós, de Minas Gerais, foi um desafio muito
grande, porque a gente tem o maior estado em número de municípios do Brasil,
853 municípios, e a gente ficava pensando assim: Como que nós vamos atingir
esses 853 municípios?”. Desafio vencido, pois, no dia da aprovação do currículo
no estado, já havia 98% dos municípios com adesão ao currículo referência de
Minas Gerais, e o trabalho foi de parceria para atingir esse número: “E,
realmente, isso foi um trabalho de esclarecimento, de mostrar a importância
desse trabalho para a gente conseguir as adesões. Acho que vamos chegar ao
100%. Essa é a expectativa, se Deus quiser”.
Para Geniana Guimarães Faria, coordenadora estadual pelo Consed, um desafio
foi vencido e agora há outro pela frente: o da implementação. “Então esse, agora,
é o nosso maior desafio, fazer esse desenho dessa nova governança, dessa
organização de organograma, para que, realmente, a gente consiga chegar nas
14 mil escolas, juntando aqui as duas redes, com mais de 200 mil professores
para serem formados. Então, o nosso desafio agora é pensar nessa estrutura”,
conta. Para se ter sucesso também nesta etapa, o regime de colaboração
precisa permanecer: “O regime de colaboração precisa ser cada dia mais
pensado, bem feito e estruturado. Então continua. O estado tem uma estrutura
hoje de formação, tem escola de formação. Então, é a partir deste ponto que nós
estamos nos estruturando para conseguir atingir todos os municípios”.
Pernambuco já tinha um currículo do Ensino Fundamental vigente, mesmo antes
da aprovação da primeira etapa da BNCC, mas faltava o da Educação Infantil.
Ana Coelho Selva, coordenadora pelo Consed, conta como aconteceram os
trabalhos: “A partir da primeira versão da BNCC, o estado de Pernambuco já
fizera a articulação entre o estado e a Undime, e a gente começou a fazer as
discussões sobre a BNCC e contribuições”. Ela conta que a equipe trabalhou
primeiro com a escola, com todos os professores, inclusive no Dia “D” da BNCC,
para fazer essa discussão, já com vias para a construção do currículo, e depois
foi feito um trabalho forte de consolidação e seminários regionais para discutir já
essa primeira versão do currículo, que foram seis seminários regionais com mais
de 2.200 professores participando: “Aí, a partir dos seminários regionais e da
plataforma online, que a gente teve também contribuições, a gente fez a segunda
versão. E a gente fez um seminário também presencial de validação com 500
professores”.
E, novamente, o regime de colaboração fez toda a diferença: “Foi um trabalho
grande que a Undime teve, inclusive de articulação com todos os municípios. E
o que a gente garantiu? Que nos seminários regionais todos os municípios
participassem. Então, a gente fez seminários regionais com presença de 100%
dos municípios. De toda forma chegou, naquele município, aquela discussão via
plataforma. Então foi um esforço hercúleo do estado e da Undime, o estado via
as suas gerências regionais, a Undime via todo o seu trabalho com as suas
articulações”.
Para Ana Selva, a preocupação é com o crescimento da educação no estado.
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Ela conta que, inclusive, Pernambuco envolveu também as escolas particulares:
“Acho que essa é uma grande lição para a gente. E da importância disso para a
continuidade do processo de formação. Na hora que a gente tem bons
formadores que estão atuando no estado, que estão atuando no município, a
gente consegue, mais facilmente, chegar na escola”.
Para Sônia Regina Diógenes Tenório, coordenadora estadual pela Undime em
Pernambuco, como muitos municípios não são sistemas e trabalham articulados
diretamente com a rede estadual, a construção desse documento norteia toda a
educação do estado: “Até porque nós, municípios, somos responsáveis por toda
a Educação Infantil, só que aliados ao estado, que tem o pessoal de formação.
Nós também trabalhamos em parceria constante”. Ela ainda completa que a
parceria entre estado e município só tende a fortalecer a educação dos
estudantes, porque o estudante não é visto como sendo da rede municipal ou da
rede estadual: “Nós vemos o estudante pernambucano, porque quando a gente
trabalha com a Educação Infantil e os Anos Iniciais, esse estudante, nos Anos
Finais, vai para a rede estadual. Então, eu acho que o trabalho tem que ter a
continuidade e a parceria”.
Parceria que traz resultados, mas que precisa ser mantida para garantir a
continuidade dos processos, com a implementação dos currículos e a formação
dos educadores. E mais, no próximo ano, ainda começa a construção e
implementação do currículo do Ensino Médio, que teve a BNCC desta etapa
aprovada e homologada em dezembro de 2018.
Muitas histórias foram construídas junto com cada currículo. Diferentes desafios,
com um objetivo comum: levar igualdade para a educação brasileira.

O início
“Bem, o processo de construção do currículo aqui, no Amazonas, ocorreu em
parceria com todas as Secretarias Municipais de Educação, por meio de
articuladores indicados pelas Secretarias. Então, todos os municípios
participaram desta elaboração. Primeiro, foi feito um alinhamento do currículo
que o estado já tinha com a Base Nacional Comum Curricular. Daí, nós enviamos
para todos os municípios. Eles fizeram uma análise e aí fizeram as suas
sugestões, para a elaboração. No dia 3 de agosto, nós lançamos a primeira
versão e, no dia 5 de novembro, nós a entregamos para o Conselho de Estado
da Educação”.
Sillete Lyra – AM
“Envolvemos a Universidade, o Conselho Estadual de Educação, os conselhos
Municipais de Educação, a Undime, Consed, os professores das redes
municipal, estadual e privada. Realizamos, inicialmente, os estudos sobre o
documento base da BNCC e, em seguida, a revisão do currículo existente no
estado. O passo seguinte foi realizar oficinas com os professores, escuta ativa e
seminários regionais.”
Robson Ferreira – PB
“Foi realizado um estudo, tipo estado da Arte, dos currículos existentes no
Paraná, entre estados e municípios. Realizamos uma primeira versão baseada
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nesse estudo, com muitas reuniões entre os redatores. Essa primeira versão foi
colocada em consulta pública e obteve mais de 75.000 contribuições, os
profissionais da educação puderam contribuir também, por meio de seminários
presenciais, e durante discussão da semana pedagógica no início do segundo
semestre de 2018. As contribuições foram analisadas e registradas de acordo
com critérios preestabelecidos. Com isso, chegamos à versão consolidada.”
Cassiano Roberto Nascimento Ogliari – PR
“Nós montamos um comitê gestor. Esse comitê é composto por 19 instituições
lá do nosso estado. E os redatores vinham para cá, recebiam a formação, e nós,
à medida que íamos aprofundando o conhecimento, iniciamos a construção do
documento curricular do Estado de Rondônia. Fizemos ali... após finalizar a
questão mais da escrita, iniciamos o processo de formação. Aconteceu o
encontro em Porto Velho, onde nós também tivemos, como Undime – era o polo
da Undime – e também o encontro da rede estadual, porque eles trouxeram toda
a equipe para a capital e fizeram a formação.
E aí, nós tivemos um total de, mais ou menos, mil e poucos participantes nesse
encontro, mil e trezentos. Não posso precisar agora, mas foram acho que mil e
trezentos. E, depois, nós fomos para os polos. O meu estado tem 52 municípios
e uma extensão geográfica muito longa, muito grande. É um espaço... Por
exemplo, nós temos distritos que estão distantes de seus municípios, 400
quilômetros. Então, assim, é bem grande a nossa extensão geográfica lá.”
Lucicléia Lima de Sousa – RO
“O processo de construção do currículo — a gente chama de documento
curricular para Goiás — foi iniciado com a montagem da estrutura de
governança, que começou com a governança nacional e, em seguida, com a
governança estadual. Nós criamos uma comissão estadual, que era deliberativa,
uma consultiva e uma comissão operacional, que é composta pelo coordenador
estadual da Undime, que sou eu. A outra coordenadora pelo Consed,
representado pela Secretaria da Educação de Goiás. Em seguida, um articulador
da parte da BNCC, que é da Undime, e um analista, que é do Consed. Esse
grupo faz essa coordenação superior e, em seguida, nós temos as coordenações
da Educação Infantil, Coordenação do Fundamental, da Alfabetização,
Coordenação da Segunda Fase, e nós temos os redatores por disciplina, por
componentes. Esse grupo passou a se encontrar, em primeiro lugar, a ler os
documentos, no caso, a BNCC. E começou a produzir um esboço do documento.
Em paralelo, nós montamos 40 Regionais, no estado, que eram compostas pela
estrutura estadual existente, que agregava aqueles municípios e a estrutura da
Undime, que também agregava os mesmos municípios. Essas regionais também
foram incumbidas de lerem os documentos curriculares dos seus próprios
municípios e, em junho, nós entregamos a primeira versão do documento.”
Marcelo Ferreira da Costa – GO
“Iniciamos com a organização do comitê executivo, equipe de assessoria técnica,
comissão estadual e constituição da equipe de redatores, a partir daí,
organizamos encontros presenciais para alinhamento da escrita do Referencial
Curricular. Para engajar os municípios, fizemos um questionário online, no qual
procuramos saber a condição do município, se era sistema de ensino ou rede,
se conhecia a BNCC, se tinha participado do Dia “D” da BNCC e qual conteúdo
tinha como sugestão para inclusão no Referencial Curricular, para situarmos a
condição de cada município.”
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Marli Regina Fernandes da Silva – PR
“Começamos com a parceria firmada entre a Seduce e a Undime Goiás. Criamos
Grupos de Trabalhos (GTs) para a Etapa da Educação Infantil e por
Componentes Curriculares formados por professores das redes públicas e
escolas particulares de diversas instituições de ensino de Goiás, da educação
básica e do ensino superior, que discutiram e contribuíram na escrita da versão
inicial, escrita inicialmente pelos redatores.”
Abadia de Lourdes da Silva – GO

Regime de Colaboração
“Quanto aos desafios do regime de colaboração, acredito que nós passamos
pelos mesmos que todos os estados passaram. Foi difícil para fazer as
Secretarias de Educação entenderem que era um regime de colaboração e não
de obediência. Então, nós passamos por isso, infelizmente. Mas aí, com muita
conversa, nós chegamos a um entendimento. Certo? E, hoje, a gente vê esse
trabalho com união, todo mundo lutando e se preparando com o mesmo objetivo,
que é conduzir esse documento para todas as escolas, para que se unifique,
realmente, a educação dentro do estado.”
Sillete Lyra – AM
“O currículo foi construído para todos os estudantes, para todas as escolas
públicas e para instituições privadas do Estado de Goiás. Por parte da Seduce,
tivemos o privilégio de termos exclusividade para esse trabalho, e isso foi super
importante para o processo, porque a equipe se envolveu profundamente,
trabalhando diariamente na construção do documento curricular de Goiás. Quero
deixar registrado o nosso local de trabalho ‘a Sala 20’, do Ensino Fundamental
da Seduce. Os membros da Equipe, indicados pela Undime Goiás, embora não
tivessem exclusividade, não deixaram a desejar, conseguiram conciliar de forma
brilhante a construção do documento com outras atividades das suas redes. O
trabalho de equipe fluiu muito bem entre a nossa coordenação e os membros da
equipe, fizemos um time de brilhantes, nos tornamos equipe, parceiros,
colaboradores uns com os outros e a grande maioria também amigos. Foi e está
sendo um grande aprendizado.”
Abadia de Lourdes da Cunha – GO
“Pela necessidade que os municípios têm para construção de sua proposta
curricular. É muito mais prático trabalhar em colaboração quando os custos são
minimizados e os resultados ampliados. Seria mais difícil e pouco eficiente um
trabalho isolado. Um diferencial da Paraíba foi ouvir as comunidades tradicionais:
quilombolas, indígenas, ciganas, a educação do campo e educação especial
para atender à todas as demandas no sentido de construir um documento que
tivesse a ‘cara’ da Paraíba.”
Robson Ferreira – PB
“Para nós, tem sido um dos grandes desafios atender e chegar a todos os
rincões, assim, do estado. Nós temos conseguido isso justamente por conta do
regime de colaboração e dessa parceria estabelecida.”
Lucicléia Lima de Souza – RO
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Consulta pública
“Em consulta pública, nós tivemos mais de seis mil contribuições. Eu falo seis
mil porque não foi só o que estava na plataforma, mas nós tivemos contribuições
presenciais, nós tivemos várias outras. Então, somando, dá um total de quase
seis mil. E isso porque foi diante das circunstâncias, nós estávamos no período
eleitoral e não podíamos fazer muitas ações, que nós tínhamos pensado juntos,
nós achamos que foi bem relevante a contribuição. E teve a participação de
todos. Teve legitimidade do trabalho.”
Lucicléia Lima de Souza – RO
“A escrita do documento se iniciou com encontros presenciais, inserção na
plataforma, apresentação da versão preliminar em seminário, onde foram
colhidas sugestões e abertura de consulta pública, no mesmo período das
formações continuadas nas escolas. Compilação das sugestões, 75.300,
aproximadamente, e escrita da versão final, onde houve justificativa para cada
sugestão de aceitar por que sim, se não aceita por que não.”
Marli Regina Fernandes da Silva – PR
“Após essa primeira fase, o documento curricular de Goiás foi apresentado em
plenária realizada no CEE com a presença dos conselheiros e da Comissão
Estadual de Implementação da BNCC em Goiás (formada por diversas
instituições educacionais), onde foram obtidas diversas contribuições que deram
origem à primeira versão do DC-GO, que foi apresentada à comunidade
educacional de Goiás por meio da Consulta Pública (que recebeu mais de 560
mil contribuições) e nos 40 Seminários Regionais (com participação de mais de
17 mil professores). Após análise das contribuições obtidas na Consulta pública
e nos seminários regionais, foi entregue, ao CEE, a 2ª versão, no dia 19 de
outubro. No CEE, o documento curricular de Goiás passou por duas audiências
públicas e por consulta pública disponibilizada na página do CEE, da Seduce e
da Undime Goiás, sendo aprovado por unanimidade de votos, no dia 6 de
dezembro de 2018.”
Abadia de Lourdes da Silva – GO
“Essa primeira versão foi colocada, então, em agosto, final de agosto e início de
setembro, foi submetida à consulta pública. Pessoas de todo o estado puderam
contribuir com esse documento. As colaborações que foram feitas, através da
plataforma disponibilizada pelo MEC, foram acrescidas ao documento que,
agora, foi entregue, em novembro, no dia 6 de novembro, ao Conselho Estadual
de Educação.”
Marcelo Ferreira da Costa – GO

Desafios futuros
“E que as secretarias municipais consigam desenvolver, no processo de
implementação e de formação, os três grandes pilares que vão fazer esse
currículo funcionar, que são: o documento curricular, os documentos curriculares
lá na escola em si, o acompanhamento escolar, a estruturação do
acompanhamento dos componentes curriculares, das habilidades, das
competências, para verificação da proficiência dos alunos.”
Marcelo Ferreira da Costa – GO
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“As próximas ações serão as de fazer chegar o engajamento dos municípios e a
garantia de que chegue até às escolas a logística de formação para envolver
todos os professores. Nós pensamos em unir nossas forças mesmo, trabalhar a
questão do regime de colaboração. Agora, dessa vez, nós queremos firmar com
os nossos gestores, no caso, porque não dá para fazer um trabalho se o
governador e os prefeitos não assinarem, não entenderem. Na verdade, existe
um trabalho para ser feito, e o nosso aluno não pertence a nenhuma dessas
redes. Então, o nosso foco mesmo é na aprendizagem dos nossos alunos. Hoje,
nós queremos atingir os professores.”
Lucicléia Lima de Sousa – RO
“Fazer com que o documento curricular de Goiás seja discutido em cada escola
e, em paralelo, a (re)elaboração dos projetos pedagógicos tendo como norte o
documento curricular de Goiás, da BNCC. Acredito que a parte mais complexa
está por vir, que é a formação continuada de professores e gestores e a
elaboração de materiais didáticos. Em Goiás, já realizamos três reuniões para
discussão do grande projeto de formação continuada que teremos para 2019;
nosso objetivo é que, ao finalizar o ano de 2019, todo professor goiano conheça
profundamente o nosso currículo e que tenha condições de colocá-lo em prática
em 2020.”
Abadia de Lourdes da Cunha – GO

Ensino Médio
“Para o Ensino Médio, é possível seguir a mesma logística da Educação Infantil
e do Ensino Fundamental. Constituição dos grupos de trabalho, equipe de
redatores, seminários, consulta pública. Penso que é possível seguir os mesmos
passos trilhados.”
Marli Regina Fernandes da Silva – PR
“A Undime fica à disposição para participar do processo de implantação da Base
no Ensino Médio, até porque vários municípios têm sistemas. Quando se faz a
lei de sistemas para o município, o município pode implementar Ensino Médio
em âmbito municipal. Tendo em vista que isso é possível e tendo em vista que
a segunda fase tem que fazer a conexão com o Ensino Médio, a Undime entende
necessária a sua presença na constituição, na implementação da Base Nacional
Curricular Comum, do Ensino Médio. E se coloca à disposição, como fez nesse
início de trabalho, para colaborar e construir educação de qualidade para o
Brasil.”
Marcelo Ferreira da Costa – GO
“O Ensino Médio vai nos demandar um pouquinho mais de cuidado, porque ele
tem uma mudança também de tempo e espaço, estrutural. Com Educação
Infantil e Ensino Fundamental, foi muito mais uma reorganização de formas, de
habilidades e competências. O Ensino Médio vai nos pedir um pouquinho mais.
Ele vai pedir uma reestruturação de tempos e espaços dentro das próprias
escolas. Nós temos municípios que têm apenas uma escola de Ensino Médio,
por exemplo. Então, isso é um desafio para a gente pensar nesses itinerários
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formativos. Então, para isso, nós vamos precisar de um pouquinho mais de
tempo. Mas a gente espera fazer também nessa perspectiva de colaboração com
os municípios.”
Geniana Guimarães Faria – MG
“A Undime fica à disposição para participar do processo de implantação da Base
no Ensino Médio, até porque vários municípios têm sistemas. Quando se faz a
lei de sistemas para o município, o município pode implementar Ensino Médio
em âmbito municipal.”
Lucicleia Lima de Sousa – RO
“A experiência é muito importante. O formato que nós fizemos, colaborativo, em
regime de colaboração – colaborativo no sentido de todos os professores, de
pais, das escolas privadas, sindicatos, conselhos –, esse formato que foi utilizado
pode muito bem, e deverá, ser utilizado pelo Ensino Médio.”
Marcelo Ferreira da Silva – GO
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Anexo 2
Relatório dos ajustes referentes à inserção
do Ensino Médio nas ferramentas de apoio à implementação da
BNCC (Módulo Download, Módulo Documento Curricular,
Módulo Consulta Pública)
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Relatório executivo
Macroatividade 11 – Disponibilização de ferramenta on‐line que permita a seleção e a
organização de conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a elaboração de
propostas curriculares locais
Janeiro a março de 2019

1. Introdução
Este relatório apresenta o status do desenvolvimento da ferramenta on‐line de apoio à
implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), referente aos meses de janeiro a
março de 2019. Nesse período realizaram‐se adaptações nas três aplicações – Download da
BNCC, Documento Curricular e Consulta Pública – a fim de inserir a etapa do Ensino Médio.
Destaca‐se que, em paralelo as adaptações, foi realizado um trabalho de padronização na
navegação das ferramentas, de forma a dar uma identidade única nas aplicações e com o site
da BNCC.
A FCAV seguiu no atendimento aos chamados do suporte de forma sistemática, através da
ferramenta Zendesck. No relatório anterior foram entregues os scripts utilizados ao longo do
período de atendimento.
A seguir serão apresentados, uma a uma as adaptações realizadas nas aplicações.

2. Download da BNCC
A fim de possibilitar o Download da BNCC para a Etapa do Ensino Médio, foram necessárias as
seguintes ações:




Desenvolvimento e habilitação da etapa do Ensino Médio para download
Desenvolvimento do banco de dados para planilha de download do Ensino Médio
Ajuste do texto introdutório na aplicação: “No Ensino Médio, as competências e
habilidades estão organizadas do 1º ao 3º ano. Os filtros possibilitam o download por
áreas do conhecimento e por componente (no caso de Língua Portuguesa) para esse
bloco de anos.”

Essas atividades foram concluídas em janeiro de 2019 e disponibilizadas no site da BNCC.

3. Documento Curricular
Os ajustes realizados na aplicação Documento Curricular, foram as seguintes:
3.1.
Coordenador Estadual – o coordenador de etapa assumirá a função do Coordenador
Estadual. Ajustes necessários:
3.1.1.

Criação de Etapa – para criar a etapa de Ensino Médio

3.1.2.

Características da proposta – inserção do Ensino Médio
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3.2.
Coordenador de Etapa – coordenador de área assumirá a função do Coordenador de
Etapa. Ajustes necessários:
3.2.1.
Criar grupo de trabalho – manter apenas Áreas do Ensino Médio e componente de
Língua Portuguesa – esse campo passará a não ser obrigatório, para os casos da criação de um
grupo de trabalho de itinerários formativos (que não possui habilidades relacionadas a ela).
Excluir anos.
3.3.

Redator – não haverá alterações no nome do perfil. Ajustes necessários:

3.3.1.

Aba BNCC comentada ficará desabilitada enquanto não houver conteúdo para isso

3.3.2. Aba de Análise seguirá o modelo do download com as habilidades no quadro, com as
mesmas colunas: contemplado; código da habilidade do documento curricular; descrição da
habilidade.
Ao final desse relatório encontra‐se o protótipo com a identificação das alterações realizadas
nas telas. Esses ajustes foram entregues em fevereiro de 2019.

4. Consulta Pública
Apenas a etapa 5 – importar aprendizagens – da aplicação Consulta Pública sofreu ajustes, para
abarcar, também, a etapa do Ensino Médio. Ao final desse relatório encontra‐se o protótipo com
a identificação da alteração realizada na tela. Esse ajuste foi entregue em fevereiro de 2019.
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1. PERFIS: COORDENADOR ESTADUAL
1.1. Tela: “Características do Documento Curricular” > Ação “Criação / Edição do
Documento”
Descrição: Nesta tela o usuário poderá definir o escopo do Documento Curricular,
selecionando inclusive a etapa de Ensino Médio, que será produzido pelos demais atores. Os
demais componentes/recursos da tela não sofrerão alterações.
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2. PERFIS: MEC, ADMIN, COORDENADOR ETAPA, REDATOR
2.1. Tela: “Características do Documento Curricular” > Ação “Visualizar
Características do Documento Curricular”.
Descrição: Nesta tela os usuários poderão consultar as configurações do Documento
Curricular, bem como o escopo definido para a etapa de Ensino Médio através da opção
selecionada no filtro “Informe sua rede”. Os demais componentes/recursos da tela não
sofrerão alterações.
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3. PERFIS: ADMIN, MEC
3.1. Tela: “Grupo de Trabalho” > Ação “Pesquisar e Visualizar Grupos de Trabalho”
Descrição: na tela de busca por Grupos de Trabalho os usuários contarão com a inclusão de novo filtro para pesquisa de Grupos de Trabalho que foram
previamente configurados com o escopo voltado à etapa de “Ensino Médio”. Os demais componentes/recursos da tela não sofrerão alterações.
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4. PERFIS: COORDENADOR ESTADUAL
4.1. Tela: “Grupos de Etapa” > Ação “Criação / Edição do Grupo de Etapa”
Descrição: Na tela de criação/edição do Grupo de Etapa o usuário poderá definir o escopo das
áreas/componente do Ensino Médio que irão compor o documento curricular de sua região e
que deverão ser elaborados nos Grupos de Trabalho associados, somente quando previamente
selecionado a etapa de EM nas Características do Documento Curricular (Coordenador
Estadual).
IMPORTANTE: A seleção de “Áreas/Componente” não serão obrigatórias, portanto, caso o
usuário não selecione nada, os redatores poderão apenas subir os arquivos (aba “Documentos
de Referência” ou “(Re)elaboração”). Os demais componentes/recursos da tela não sofrerão
alterações.
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5. PERFIS: ADMINSTRADOR, MEC, COORDENADOR ETADUAL,
COORDENADOR ETAPA, REDATOR
5.1. Tela: “Grupos de Etapa” > Ação “Visualizar Grupo de Etapa”
Descrição: Na tela de consulta dos Grupos de Etapas viculados ao“Ensino Médio”, os usuários
verão os filtros que definem o escopo do Documento curricular. Os demais
componentes/recursos da tela não sofrerão alterações.
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6. PERFIS: COORDENADOR ETAPA
6.1. Tela: “Grupos de Trabalho” > Ação “Criação / Edição do Grupo de Trabalho”
Descrição: Na tela de criação/edição do Grupo de Trabalho o usuário poderá selecionar as
áreas/componente disponíveis para a etapa de Ensino Médio, somente quando previamente
selecionado a etapa de EM nas Características do Documento Curricular (Coordenador
Estadual) e através do Grupo de Etapa (Coordenador Estadual). Os demais
componentes/recursos da tela não sofrerão alterações.
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7. PERFIS: ADMINISTRADOR, MEC, COORDENADOR ESTADUAL, REDATOR (DEMAIS GRUPOS)
7.1. Tela: “Grupos de Trabalho” > Ação “Visualizar Grupo de Trabalho”
Descrição: Nesta tela os usuários visualizarão os Grupos de Trabalho configurados com escopo para a etapa de Ensino Médio, podendo consultar a ficha
cadastral (ícone “i”) ou verificar as produções realizadas no documento curricular do Grupo (ícone “olho”). Os demais componentes/recursos da tela não
sofrerão alterações.
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8. PERFIS: ADMINISTRADOR, MEC, COORDENADOR ESTADUAL, COORDENADOR ETAPA, REDATOR (DEMAIS
GRUPOS)
8.1. Tela: “Grupo de trabalho” / “Documento Curricular” (ícone “olho”) > Aba “Análise” > Ação “Visualizar Documento”
Descrição: Neste tela os usuários poderão conferir as produções realizadas no Documento Curricular do Grupo de Trabalho selecionado (Os arquivos
postados em “Documentos de Referência” e “(Re)elaboração”, bem como os textos produzidos para as habilidades na aba “Análise”). Os demais
componentes/recursos da tela não sofrerão alterações.
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9. PERFIS: REDATOR
9.1. Tela: “Documento Curricular” > Aba “Análise” > Ação “Criação / Edição do Documento Curricular”
Descrição: Nesta tela os usuários poderão subir arquivos através das áreas “Documentos de Referência” e “(Re)elaboração”, já na aba análise será possível
redigir os textos para as habilidades e classificá-los conforme sua aderência com a BNCC, compondo assim o Documento Curricular voltado para a etapa de
Ensino Médio. Os demais componentes/recursos da tela não sofrerão alterações.
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1.1. Tela: “Consulta Pública” > Ação “Criação / Edição da Consulta Pública” (Etapa5)
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importados do Documento Curricular (aba “Análise”) em sua Consulta Pública, inclusive
selecionando a opção Ensino Médio no campo “Etapas”. Os demais componentes/recursos da
tela não sofrerão alterações.

Página 3 de 3

Anexo 3
Caderno de práticas
versão HTML5
Storyboards
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Relatório executivo
Macroatividade 13 (Eixo 3)‒ Produção editorial de cadernos de práticas, situações de
aprendizagem e projetos para apoio à implementação de propostas curriculares

Os cadernos de práticas visam apoiar a (re)elaboração e a implementação dos currículos nas
diferentes redes brasileiras. A FCAV curou práticas advindas do Prêmio Professores do Brasil,
indicadas pelo MEC. Essa curadoria organizou as práticas em quatro cadernos, um para cada
etapa – Educação Infantil, Anos Iniciais Ensino Fundamental, Anos Finais Ensino Fundamental e
Ensino Médio. Eles foram entregues em dezembro de 2018 e, ao longo dos meses de janeiro e
fevereiro, eles foram modelados em formato de storyboards para serem inseridos em um
ambiente virtual desenvolvido exclusivamente para o MEC.
Após a elaboração dos storyboards esse conteúdo foi publicado no ambiente virtual, em formato
joomla a fim de atender as demandas tecnológicas do MEC.
Este relatório apresenta esses storyboards elaborados a partir da curadoria dos Cadernos de
Práticas.
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STORYBOARDS - CADERNO DE PRATICAS
CADERNO DE PRATICAS – EDUCAÇÃO INFANTIL
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“Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável
do processo educativo. Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da
família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências,
conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar –
especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos
(familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e a comunicação.
Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades
entre a instituição de Educação Infantil e a família são essenciais. Além disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando
com a riqueza/diversidade cultural das famílias e da comunidade.”
(BNCC, 2018, p. 36) [link para abrir em nova aba: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/BNCC 19dez2018 site.pdf ]
Ouça o podcast sobre a Educação Infantil.
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TAGS: educação infantil, competência 1, competência 2, competência 3, competência 4, competência 5,
competência 6, competência 7, competência 8, competência 9, competência 10, podcast.
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[3]> >Créditos
Professor(a) responsável:
Escola:

[4]
Cards fechados + texto 1
coluna

Escola Municipal Deputado Euvaldo Diniz Gonçalves, Areia Branca (SE).

[4.1]Imagem: CP_EI_001

Edilma Silva Santos.

O que foi feito
Todas as histórias que eu contava para a minha turminha tinham de ser
dramatizadas, pois, além das brincadeiras, essa era a forma de abordagem
preferida dos alunos. Nesse processo, passei a trazê-los para dentro das
interpretações, utilizando o recurso como forma de conectá-los às histórias e
gerar maior interesse pelas atividades.
[4]
[4.1]CP_EI_001
[4.2] CP_EI_002
[4.3]CP_EI_003
O resultado foi imediato. Bastava eu dizer que iria contar uma história, e já se
ouvia: “Chame eu, tia!”. Outros diziam: “Eu quero ser tal personagem!”.
Então, mesmo que fosse uma história com poucas personagens, eu precisava
criar outras para ter a participação de todos. Muitas vezes, era necessário
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[4.2] Imagem: CP_EI_002
[4.3]Imagem: CP_EI_003

propor acordos com os alunos que se destacavam mais, para que eles
deixassem os demais também participarem.
Nunca as dramatizações aconteciam numa única aula. Normalmente,
duravam em torno de uma semana. As atividades que os alunos mais
gostavam acabavam sendo repetidas ao longo do ano.
Para desenvolver a dramatização da história popular[4.4] “O Macaco e a
Viola”, solicitei aos alunos que se candidatassem aos papéis e que atuassem
de maneira fidedigna em relação a cada personagem.
Primeiramente, contei a história, desenhando as cenas no quadro. Depois,
chamei as crianças para representarem. Fizemos isso várias vezes durante os
primeiros meses do ano letivo.
Nessa dramatização, às vezes, eu não contava a história pelo início. Pulava
algumas partes e passava para uma cena específica.
Nas situações em que eu, por esquecimento, deixava de fazer, no quadro, o
registro sobre os “donos” das personagens, logo os alunos, sempre atentos,
vinham me lembrar.
E, quando algum deles estava ausente, logo alguém se manifestava: “Fulano
faltou hoje, tia! Eu faço o papel dele!”
Outro fato interessante era a facilidade que as crianças tinham para usar
qualquer coisa em substituição a um objeto necessário para a peça. Pegavam,
por exemplo, um pincel grande para ser o facão do homem da carroça, um
monte de lápis para a lenha ou ainda uma das mochilas como cesto.
Nessas apresentações, as crianças utilizavam a própria fala, sem ter de
decorar o texto escrito por mim. Falando tudo do jeitinho delas, conforme as
palavras vinham à cabecinha.
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[4.4] inserir texto no
tooltip:

MACHADO, Ana Maria.
Histórias Brasileiras, vol. 1.
São Paulo: Companhia das
Letrinhas. 2002.

Além de trabalhar a coordenação motora, usei outros recursos para o ensino,
como sequência lógica, dinheiro, instrumentos musicais, alimentação e
conhecimentos sobre os diferentes animais e seus hábitos. Também abordei
o tempo, falando sobre os períodos do dia: manhã, tarde e noite.
Quando percebi o maior interesse dos alunos pelas dramatizações de “O
Macaco e a Viola” e de “Os Três Cabritinhos”, combinei com os alunos
apresentá-las também para as outras turmas. Foi uma euforia só. O auge foi a
apresentação que fizemos da peça “O Macaco e a Viola” na festa do Dia das
Mães.

[4.5] Abrir link em outra

aba:
http://portaldoprofessor.me
c.gov.br/fichaTecnicaAula.ht
ml?aula=7676

Nesse ponto, começamos a planejar os figurinos e o material de que iríamos
precisar para a apresentação. No dia da festa, as outras crianças ficaram
admiradas com a atuação dos alunos, com a maneira com que se
expressavam, cheios de desenvoltura e talento.
Dias depois da apresentação para as mães, o aluno que representou o
macaco reclamou que um primo dele, também aluno da escola, embora de
outra turma, o havia apelidado de “macaco”.
Naquele momento, resolvi falar sobre bullying na escola, chamando também
a atenção desse primo, e explicando a ele que aquela não é uma prática
saudável para a vida das pessoas. Assim, lá se foi mais uma história.
[5]
Como fazer:
Este projeto foi realizado em três etapas.
[5.1]>> Etapa 1 – Leitura de Histórias em Sala de Aula
O objetivo foi aproximar a turma das narrativas, fazendo com que os alunos
conhecessem o repertório, e discutir os gêneros literários envolvidos no
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[5] Abas vertical + texto 1
coluna

processo. Abordei ainda questões sobre a cultura regional e o ambiente de
vivência dos alunos, e seus conhecimentos sobre a fauna e a flora locais.
Vale destacar que o projeto foi realizado numa escola rural, cujas vivências
estão muito próximas do ambiente e do trabalho na roça e nas lavouras.
[5.2]>> Etapa 2 – Dramatização das Histórias
Este foi momento em que os alunos puderam se apropriar das personagens e
do enredo das histórias selecionadas. A etapa foi uma oportunidade para que
trabalhássemos a expressão oral, a criatividade e a imaginação dos alunos.
[5.3]>> Etapa 3 – Apresentações
Por fim, realizamos diferentes apresentações das histórias selecionadas e
ensaiadas pela turma.
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[5.1]>> Aba 1
[5.2]>> Aba 2
[5.3]>> Aba 3

TAGS: Literatura infantil; Dramatização; Interação; lúdico
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Habilidades trabalhadas:
EI01EO01; EI01EO06; EI01ET03; EI01ET04;
[3]>>Colapsado
[3]>>Créditos
Professor(a) responsável:
Agda Pereira Marinho.
Escola:
Centro Municipal de Educação Infantil São Francisco de Assis, Ribeirão
Cascalheira (MT).
[4] Texto 1 coluna
[4]
O que é
O trabalho consistiu na aplicação do método montessoriano, com a seleção, a
preparação e a utilização dos recursos didáticos disponíveis na instituição,
além de outros confeccionados pela professora. O objetivo foi apresentar às
crianças uma variedade de proposições em seu período inicial na creche.
As experiências desenvolvidas contribuíram significativamente para a
adaptação e a aprendizagem das crianças, tanto no ambiente escolar quanto
fora dele, promovendo a parceria com a família e consolidando o
protagonismo dos bebês e o seu desenvolvimento social e humano.
[5]
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[5.1]CP_EI_006
[5.2] CP_EI_007

[5]
Imagem 3 colunas

[5.3]CP_EI_008

[5.1]Imagem: CP_EI_006

Como fazer:

[5.2] Imagem: CP_EI_007
[5.3]Imagem: CP_EI_008

O trabalho assumiu o enfrentamento do desafio de adaptação e promoção de
interações entre as crianças desde o primeiro dia na creche.
Foram duas as etapas de trabalho:
1) Diagnóstico.
Nessa fase, analisamos as crianças durante a realização de atividades
coletivas e individuais. Observamos que algumas crianças deixadas na
sala de aula choravam, ficavam estressadas e mordiam colegas. Outras
não queriam participar das atividades do dia e rejeitavam a
mamadeira e as refeições. Percebemos, portanto, pouca interação
dessas crianças com os colegas da turma e com as professoras.
De certa forma, minha maior dificuldade era saber lidar com essa
diversidade de comportamentos e, ao mesmo tempo, desenvolver uma
prática pautada no desenvolvimento integral das crianças.
2) Adequação da rotina.
3) A segunda etapa consistiu na de adequação da rotina de acordo com
as ideias de [5.4]Maria Montessori. Segundo ela, na faixa etaria de um
a dois anos, a ê nfase e na educação dos sentidos e do movimento, o que
significa incluir nas atividades elementos que sirvam de estímulo para
os cinco sentidos (visão, audição, tato, paladar e olfato) e para o
desenvolvimento da coordenação motora ampla e fina.
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[5.4] inserir texto no
tooltip:
MONTESSORI, Maria
Tecla Artemesia.
Pedagogia científica: a
descoberta da criança.

No decorrer da experiência, a criança é liberada para brincar movida pela
curiosidade natural, num ambiente preparado para que os estímulos sejam
apropriados ao desenvolvimento cognitivo, psicomotor e socioafetivo. Ao
final, percebe-se uma significativa melhora de adaptação e aprendizagem.
Montessori afirma, ainda, que as crianças tê m uma poderosa tendê ncia a
repetir atividades que ocupam sua atençã o, e e essa repetiçã o que promove
independência, coordenação, concentração e comportamento calmo.
Dentre os momentos significativos na escola, tivemos algumas atividades
prazerosas, como o uso de brinquedos e livros sensoriais, a realização de
brincadeiras ao ar livre, o banho nas bonecas e o circuito dos carrinhos.
Os bebês amaram os brinquedos e gostaram de fazer caminhadas,
explorando o ambiente externo. Também aproveitaram bastante as aulas de
artes e as atividades de motricidade fina.
Durante as atividades individuais, tive o cuidado de criar um clima agradável
e motivador. O objetivo foi fazer com que cada criança se sentisse mais livre
para desenvolver a escrita e seu protagonismo, e realizar descobertas
pessoais, sem que eu apontasse erros ou acertos.
Busquei parceira com a instituição e com as famílias, na busca de uma
solução imediata para a adaptação ao CMEI.
Em casa, as famílias deveriam criar pequenas tarefas para seus bebê s. A
equipe pedagógica se dispôs a ajudar, dando o suporte necessário para a
compra de materiais pedagógicos e a execução do trabalho.
O diálogo com as famílias se dava no momento da chegada ou da saída das
crianças. Quando não havia tempo, a comunicação acontecia por meio de
recadinhos escritos e entregues ao final do expediente. Os assuntos eram os
mais variados, como empréstimo de brinquedos da instituição para as
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Tradução Aury Azélio
Brunetti. São Paulo:
Editora Flamboyant, 1965.

crianças mais carentes e solicitação para que trouxessem bonecas para a
escola.
Essa parceria contribuiu bastante para o desenvolvimento das crianças.
Algumas delas não queriam fazer nada em sala de aula. Em casa, contudo,
faziam várias coisas sozinhas.
Para analisar a experiência, utilizei a avaliação contínua e processual, visando
obter melhores resultados. Como recurso, utilizei o registro no caderno de
campo e as fichas de acompanhamento individual.
De modo geral, as expectativas de aprendizagem fluíram de forma
satisfatória. As brincadeiras ao ar livre, as aulas de artes, o uso de brinquedos
montessorianos e a promoção do protagonismo infantil foram metodologias
imprescindíveis na execução da proposta, em que a mudança de rotina e a
adequação das práticas desafiadoras possibilitaram a motivação e a interação
escolar.
[6]
Como fazer
O período de adaptação é fundamental para a aprendizagem e o
desenvolvimento. Dessa adaptação, dependem a consolidação de uma relação
[6] Tarja + texto
de confiança, num ambiente seguro e acolhedor, e a construção das condições
[6.1] Abrir link em outra
adequadas para que os bebês possam interagir e explorar o ambiente com
página
autonomia.
Por isso, é importante selecionar previamente materiais que tenham mais
potencial para a exploração autônoma dos bebês.
Uma dica importante é continuar observando os bebês em suas atividades,
uma vez que eles aprendem, desenvolvem-se e mudam seus interesses, o que

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

pode levar a alterações no processo escolar.
Também é importante seguir essas dicas na adaptação da jornada das
crianças na creche ao longo do ano. Muitos fatores podem exigir novas
adaptações, como a conquista de uma maior autonomia (quando os bebês já
podem andar), a chegada de colegas novos ou mudança de alguma
professora.
Nesses casos, a sugestão é sempre equilibrar as adaptações de ambos os
lados: as crianças vão se habituando aos novos tempos e espaços
institucionais e a escola, por sua vez, vai se adequando às necessidades e aos
novos desejos dos bebês em desenvolvimento.
É importante que as famílias façam registros sobre a primeira experiência
dos bebês fora de casa. A confecção de painéis ou álbuns com fotografias das
crianças ao longo do tempo ajuda na construção da narrativa e da memória
das crianças. Possibilita às famílias também compartilharem os cuidados com
os bebês e se manterem informadas a respeito dos processos de
aprendizagem e desenvolvimento.
Video
TAGS: Adaptação; Interação; Exploração de ambientes; família-escola
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• [2.6] “Poemas para Brincar”, de José Paulo Paes (Editora Ática).
• [2.7] “Le com Cre”, de José Paulo Paes (Editora Ática).
• [2.8] “Olha o Bicho”, de José Paulo Paes (Editora Ática).
• [2.9] “Um Passarinho me Contou”, de José Paulo Paes (Editora Ática).
• [2.10] “Fardo de Carinho”, de Roseana Murray (Editora Lê ).

(A edição da Nova
Fronteira está esgotada)
[2.2] inserir texto no
tooltip:

EI03EF03; EI03EF08; EI03EO02; EI03EO03;

JORGE, Elias. Quem lê com
pressa tropeça. Belo
Horizote: Lê, 2012

[3]>>Crédito

[2.3] inserir texto no
tooltip:

Habilidades trabalhadas:

Professor(a) responsável:
Carlene Alves Cardoso.
Escola:
EMEI Monteiro Lobato, Parauapebas (PA).
[4]
O que é:
Sarau literário, com recitação de poesias, organizado pelas crianças.
Como fazer:
Levei as crianças para a sala de leitura e mostrei a elas alguns livros de
grandes nomes da poesia. Os alunos folhearam o material e, com ele,
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JORGE, Elias. Caixa mágica de
surpresas. São Paulo: Paulus,
2017

[2.4] inserir texto no
tooltip:

LALAU. Uma cor, duas cores,
todas elas. Ilustrações:
LAURABEATRIZ. São Paulo:
Companhia das Letrinhas,
1997

[2.5] inserir texto no
tooltip:

LALAU. Bem-te-vi e outras
poesias. Ilustrações:
LAURABEATRIZ. São Paulo:
Companhia das Letrinhas.
1994

puderam imaginar as mais diversas situações de leitura.
CP_EI_010
[5]De forma lúdica, com uma pitada de brincadeira, recitei algumas poesias.
Os olhinhos das crianças brilharam de encantamento, confirmando que eu
estava no caminho certo.
Elas elegeram a poesia de que mais haviam gostado para ouvir a leitura mais
uma vez. Decidiram por um texto do poeta José Paulo Paes.
Selecionada a poesia, dei início ao projeto. Tudo foi feito com muita
dedicaçã o e muito carinho, pensando, principalmente, em estimular aquelas
crianças e toda a turma para que participassem de situaçõ es reais de leitura,
oralidade e escrita, que são linguagens fundamentais para a inserção do
indivíduo na sociedade.
O passo seguinte foi uma roda de conversa para que compartilhássemos a
apresentação e a justificativa do trabalho, bem como as etapas, a duração e o
produto final.
Deixei claro que a participação de todos seria de grande importância para
cada etapa. Expliquei também as oportunidades de aprendizagens e qual
seria o produto final, que teria a participação da comunidade.
O projeto foi desenvolvido em 15 etapas, com duas rodas de leitura de
poesias por semana, conforme a rotina escolar. Essa divisão teve como
objetivo a construção progressiva dos saberes das crianças em relação às
práticas de leitura e à função social da leitura, incluindo também outras áreas

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

[2.6] inserir texto no
tooltip:

PAES, José Paulo. Poemas
para brincar. São Paulo:
Ática, 2016

[2.7] inserir texto no
tooltip:

José Paulo Paes. Lé com cré.
São Paulo: Ática, 2016

[2.8] inserir texto no
tooltip:

José Paulo Paes. Olha o bicho.
São Paulo: Ática, 2011

[2.9] inserir texto no
tooltip:

José Paulo Paes. Um
passarinho me contou. São
Paulo: Ática, 2008

[2.10] inserir texto no
tooltip:

MURRAY, Roseana. Fardo de carinho.
Belo Horizonte: Lê, 1989

do conhecimento.
De início, fiz um breve levamento das hipóteses de aprendizagem na leitura e
na escrita. A continuidade do trabalho teve como princípio o respeito ao jeito,
ao tempo e à necessidade de cada criança.
Uma das maiores dificuldades enfrentadas foi o número reduzido de livros no
acervo da escola. Busquei, então, soluções para a sequência do trabalho.
Fiz empréstimos de livros para que as crianças tomassem contato com eles
no sistema de rodízio. Estabelecemos um modelo de controle, anotando os
nomes das crianças e solicitando que trouxessem os livros de volta no dia
combinado para que outros coleguinhas fossem contemplados.

[3]>>Colapsado

Assim seguiu ate que todos tivessem acesso aos livros do projeto. Enviei um
bilhete às famílias para que colaborassem na leitura e na preservação dos
volumes. Organizei ainda o "Cantinho da Leitura", disponibilizando livros e
cópias em xerox de poemas de outros autores.
Ao longo das semanas, garanti a leitura de poesias de forma dinâmica, lúdica
e divertida. Cada texto era apresentado da maneira mais encantadora
possível, para que as crianças tivessem vontade de ouvir, ler e aprender.
Com a regularidade na leitura das poesias, as crianças ja conseguiam
memorizar algumas. Com isso, podiam declamar os textos para os colegas da
sala ou até mesmo de outra classe.
Na sequência, organizei rodas de leitura e rodas de conversas que
funcionavam como ensaios e como meio de encorajar as crianças para a
apresentação no Sarau Literário. Elas declamavam umas para as outras, na
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[4] Texto 1 coluna

sala de leitura ou em outras salas, e ate mesmo nas "Sextas Culturais" da
escola, como convidadas. Também recebíamos outras crianças.

[5] Texto + imagem 50%
Imagem: CP_EI_010

[6] CP_EI_013
A turma pôde escolher duas poesias para o sarau. Ajudei fazendo a leitura de
alguns textos e abordando pontos importantes que deveriam ser levados em
consideração na escolha das poesias.
Duas vezes por semana, os alunos participaram de leituras de poesias,
declamações, escrita, atividades artísticas para ilustrações de poesias e para
o "Cantinho da Leitura". Com isso, criou-se um ambiente propício aos leitores
de poesias.

[6]
imagem 50% à direita

Tivemos ainda o momento da preparaçã o para o sarau. Mostrei vídeos de
crianças declamando poesias, para que as nossas observassem a relevância
daquela situação comunicativa e também percebessem alguns elementos da
apresentação, como a postura, a vestimenta, a entonação, o entrosamento e a
forma de apresentação.
A turma também foi filmada para que observassemos o que ja estava bom e o
que precisava ser melhorado. As próprias crianças decidiram quais ajustes
seriam necessários para fazer uma boa exibição.
Foi incrível ver como o sarau mobilizou a turma. As crianças mais desinibidas
formaram pares com as mais introvertidas e, com isso, construíram um
ambiente de segurança e confiança, evitando, por exemplo, que aquelas com
alguma dificuldade tivessem de enfrentar maiores riscos.
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Imagem: CP_EI_013

[7]
Outras ideias para colocar em prática
As poesias, assim com as parlendas, as brincadeiras cantadas e as adivinhas,
compõem um repertório de textos que podem ser memorizados pelas
crianças para brincarem com as palavras.
Esse é um recurso muito interessante para que elas iniciem sua jornada de
investigação sobre o sistema de escrita alfabético e as práticas sociais de
leitura e de escrita.
Instigadas a aprender mais sobre como se lê e como se escreve, as crianças
observam atentamente a ocorrência da escrita em seu entorno.
Uma iniciativa interessante para alimentar a curiosidade é a organização de
coletâneas individuais de poesias, para que as crianças possam, pouco a
pouco, ao longo das semanas, construir seus próprios livros. Elas podem,
inclusive, ilustrar as páginas, utilizando diferentes materiais para desenhar e
pintar.
A coletânea traz como benefício o fato de estar disponível às crianças sempre
que elas quiserem, de forma autônoma, investigar as escritas.
Como elas, nesse momento, já saberão os textos de cor, poderão se arriscar
na busca pelo ajuste fino entre o falado e o escrito, observando as
características e regularidades do sistema de representação da escrita.
Dessa forma, poderão observar o funcionamento da escrita num contexto
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[7] Tarja + texto

especial, como o sarau, no qual a declamação de poesias se torna algo de
grande sentido para elas.

TAGS: Literatura infantil; sarau; Gêneros textuais; Autonomia; Formação de leitor;
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EMEB Silva Freire, Cuiabá (MT).

[4] imagem (100%)
Imagem: CP_EI_015

[4]
CP_EI_015
[5]
Como fazer:
[5.1]>>1ª Etapa:
Neste projeto começamos falando sobre o livro [5.1.1] "Bugrinho que Menino
e Esse?", de Silva Freire, patrono de nossa escola.

[5] Texto + Abas vertical

No livro, o personagem conta que sua cabeça fervilhava de ideias, como se
fossem pipocas estourando na panela. As crianças ouviam a história e
perguntavam sobre alguns trechos, querendo saber sobre os diversos
personagens do livro.

[5.1.1] abrir texto no
tooltip:

Com o uso do computador e da história do bugrinho digitalizada, as crianças
reescreveram a história, introduzindo outro personagem e outras ideias.
[5.2]>>2ª Etapa:
Retomei o assunto das ideias "pipocas". De início, pensamos em levar os
alunos para a cozinha da escola, mas isso não seria algo muito diferente para
eles, pois já tinham visto como fazer pipoca em casa. Com a ajuda de
parceiros da escola, conseguimos uma pipoqueira profissional de vidro,
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[5.1]>>Aba 1

FREIRE, Daniela. Bugrinho
que menino é esse? Cuiabá:
Entrelinhas, 2008. Biografia
de Silva Freire escrita por
Daniela Freire, filha do poeta,
e ilustrada por Marcelo
Velasco.

[5.2]>>Aba 2
[5.3]>>Aba 3
[5.4]>>Aba 4

então, todo o processo foi observado com mais segurança.

[5.5]>>Aba 5

Li a receita, pegando os ingredientes que estavam em cima da mesa. Depois,
uma criança colocou o milho de pipoca dentro do recipiente e ligamos o
equipamento. Quando a pipoqueira começou a estourar, todos observaram e
ficaram curiosos. Repetimos o processo várias vezes, sempre associando o
processo da pipoca se formando a uma ideia se formando em nossa cabeça.
Encerramos a aula comendo as pipocas.

[5.6]>>Aba 6

[5.3]>>3ª Etapa:

[5.7]>>Aba 7

[5.3.1] abrir link em outra
aba:

Com o auxílio do aparelho de som, trabalhamos as músicas "Pula, Pula
https://www.youtube.com/
Pipoquinha”, do personagem de animação [5.3.1] Bob Zoom e [5.3.2]"Pipoca", watch?v=MgG13r2fVOw
sucesso da apresentadora Xuxa. Com muita dança, pulos e alongamentos,
todos demonstraram o processo que faz o milho se tornar pipoca.
Voltamos, então, à mesa para representar as pipocas com massinha de
modelar.
[5.4]>>4ª Etapa:
Cada criança desenhou numa folha sulfite tudo o que tínhamos visto e que
ainda queríamos fazer durante as aulas: brincadeiras, atividades, jogos,
músicas etc.
Em seguida, fui passando de mesa em mesa observando e perguntando sobre
os desenhos. Alguns eram evidentes, mas eu queria ouvir as histórias das
crianças. Recolhi os desenhos. Algumas crianças foram mais rápidas. Parecia
que a ideia fervilhava em suas cabeças, como a de Bugrinho. Esperei que
todas terminassem tranquilamente.
Levei para a sala uma caixa com a imagem da cabeça de pipoca em referência
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[5.3.2] inserir texto no
tooltip:
PIPOCA. Autoria: Álvaro
Socci e Cláudio Matta. 1994.

a imagens do livro. Depois, pedi a todos os alunos que amassassem as folhas.
Fizeram isso meio desconfiado. Falei que aquelas eram as ideias, e que elas
iriam para a panela para "pipocarem".
A panela permaneceu em cima de uma mesa para que todos olhassem e se
lembrassem de que teriam de sortear uma ideia pipoca por aula.
[5.5]>>5ª Etapa:
No dia seguinte, vivenciamos a ideia pipoca de uma menina: fazer um
piquenique embaixo da árvore da escola, comendo bolo de chocolate e
tomando suco de caju. No dia seguinte, depois da acolhida, a turma ja
mostrava interesse em saber se iríamos realizar o combinado.
Então, saímos e lanchamos embaixo da árvore. Ao final, voltamos para a sala
e, logo, sorteamos a ideia pipoca seguinte: fazer uma teia de aranha.
[5.6]>>6ª Etapa:
A sala de aula se transformou numa imensa teia de aranha. Na casa da
menina que propôs a atividade, havia muitas teias de aranha. Sempre que
deitava na cama, ela se imaginava andando com a musiquinha da [5.6.1]
"Dona Aranha".
Nessa atividade, tive a ajuda da professora de Educação Física, que fez uma
teia com barbantes enrolados nos pés das cadeiras da sala. Colocamos ainda
música no aparelho de som.
Os alunos passaram por cima e por baixo, arrastando-se, engatinhando.
Todos queriam ser a aranha da vez. Nessa atividade, observei o avanço que a
minha turma tinha alancado, a interação entre as crianças e a comunicação
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[5.6.1] abrir texto como
MODAL
Cantiga de roda. Vídeo
disponível no site oficial da
Galinha Pintadinha:

https://www.galinhapintadi
nha.com.br/videos/

para ajudar os colegas a atravessarem para o outro lado.
Ao final da aula, fizemos outro sorteio; a ideia que saiu foi a de brincar no
parquinho.
[5.7]>>7ª Etapa:
Para a brincadeira, a gente se dividiu por brinquedos, alternando-se entre o
balanço e o escorregador. Depois de tudo, já na classe, registramos a
atividade em desenho livre.
[6]
SAIBA MAIS
Tal proposta foi desenvolvida a partir de um livro. Mas é interessante pensar
que, independentemente de termos ou não o livro no acervo da escola, as
ideias pipocam nas cabeças das crianças, e elas podem ser convidadas a
participar das decisões sobre o planejamento dos dias na condição de
protagonistas.
Isso é muito importante porque, por meio dessa ação, é possível aprender a
participar mais ativamente e a decidir sobre o uso do próprio tempo.
O planejamento das ações serve, em primeiro lugar, para que pensemos
sobre como podemos usar melhor o tempo, considerando preferências, mas
também o coletivo e a vontade de partilhar experiências.
Pensada dessa forma, essa proposição deixa de ser um projeto pontual, com
duração predeterminada e passa a se configurar como uma estratégia de
gestão do cotidiano partilhada com as crianças, como forma de assegurar
participação com protagonismo nas atividades e no planejamento dos dias.
Para organizar essa proposta, é preciso ter na sala um calendário grande, no
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qual as crianças possam registrar as propostas que serão desenvolvidas ao
longo dos dias, e uma agenda com o que precisa ser providenciado para a
execução do plano definido pelo grupo.
A agenda pode ser feita pelas crianças, que ditam os textos à professora. Aos
poucos, elas próprias podem assumir a tarefa, escrevendo partes das listas ou [6] Tarja + texto
nomes de atividades, utilizando, para isso, suas próprias hipóteses de escrita.
Ao mesmo tempo em que ajuda as crianças na organização dos dias, a agenda
vai se oferecendo como um suporte para a documentação do processo
evolutivo das escritas.
A agenda pode ser acompanhada de um diário coletivo para o registro, com a
professora como escriba, do desenrolar das propostas. Trata-se de um
recurso interessante para apoiar a memória das crianças e auxiliá-las na
construção de suas narrativas de vida.

TAGS: Literatura infantil; Leitura e escrita; Interação; Autonomia; Brincadeiras;
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[3]>>Créditos
Professor(a) responsável:
Kiaria Cavalcante Da Silva.

[4] Texto 1 coluna

Escola:
Creche Renato Lucena Nóbrega, João Pessoa (PB)
CP_EI_017
[4]
O que é:
O boiã o e uma piscina inflavel que serve como instrumento para apresentar
livros, brinquedos e algumas bolinhas coloridas, favorecendo a interaçã o das
crianças com os livros, que ficam à disposiçã o durante a realizaçã o das
contaçõ es de historias. Com isso, tem-se um ambiente aconchegante, que
transmite a sensação de segurança e oferece o direito de exploração.
[5]
Como fazer:
As etapas do trabalho foram, inicialmente, a investigaçã o e a avaliaçã o da
turma, levantando o que, de fato, os alunos ja sabiam e o que ainda nã o
sabiam. A turma do berçario I e esperta; superadas as dificuldades no
período da adaptação dos bebês, notamos avanços em seu desenvolvimento.
Quando entram na instituição, os bebês têm entre seis meses e um ano e três
meses de idade. Portanto, ainda não falam, têm pouco equilíbrio e reduzida
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[5] Texto 1 coluna +
imagem 100%
Imagem: CP_EI_017

coordenação motora. Nesse contexto, é importante desenvolver a oralidade, a
atenção, a interação com o professor e a turma e a curiosidade em explorar e
conhecer o novo.
As etapas seguintes do projeto foram encadeadas de acordo com as
dificuldades encontradas nas crianças. A interação foi promovida pela
curiosidade delas em querer explorar os diversos livros, brinquedos e
materiais lúdicos.
Durante a contaçã o de historia, atuei em parceria com as minhas ajudantes
de sala de aula. Com apoio delas, percebi que as crianças se sentiam seguras.
Trabalhamos os seguintes aspectos: criatividade, percepçã o visual e auditiva,
expressã o oral, movimentos, gestos e equilíbrio (quando o bebê entra e sai do
boião).
Um dos momentos significativos foi a interação e a atenção que foram sendo
construídas apesar das dificuldades iniciais. Outro momento significativo foi
ver as crianças desenvolverem a linguagem oral, pela fala e pelos gestos.
As estratégias utilizadas foram, inicialmente, mostrar os brinquedos e as
bolinhas coloridas, para, em seguida, deixar as crianças manusearem os
livros e os brinquedos. Apos essa interaçã o, procurei fazer contaçõ es de
história com os bebês dentro do boião literário, onde eles observavam os
livros e os materiais lúdicos.
[6]
CP_EI_018
CP_EI_019
CP_EI_020
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[6]
Cards aberto + texto 1
coluna
[6.1]>>Card 1
Imagem: CP_EI_018
[6.2]>>Card 2
Imagem: CP_EI_019
[6.3]>>Card 3
Imagem: CP_EI_020

A partir dessas estratégias, trabalhei vários aspectos da diversidade, dentre
eles:
[6.1]>> saber conviver com o próximo, respeitando o seu tempo, seu limite e
as diferenças;
[6.2]>> desenvolver a socialização, em que bebês trocavam objetos e livros;
[6.3]>> produzir e explorar materiais didáticos que valorizassem o
companheirismo e as diferenças, visando a uma convivência sadia e
prazerosa.
[7]
Fizemos algumas adaptações no início do projeto. Os obstáculos foram
contornados com muita paciência, em busca dos ajustes necessários.
Os momentos mais significativos foram os de desenvolvimento dos bebês,
quando eles passaram a interagir, a mostrar objetos e figuras e a falar
pequenas palavras.
Confesso que, nos primeiros dias do projeto, senti um pouco de dificuldade
com a leitura e a contaçã o de historia no Berçario I, com os bebê s dentro do
boião literário.
Isso porque eles estavam tão interessados em explorar os livros, os
brinquedos e as bolinhas coloridas que não conseguiam prestar atenção nas
histórias. Eles queriam olhar e explorar, mexer em tudo o que estava dentro
do boião, jogar os brinquedos e os livros pelo chão, subir e descer.
Passei, então, a separar alguns livros. Coloquei uns dentro do cantinho da
leitura e outros deixei no boião. Também separei algumas bolinhas e alguns
brinquedos.
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[7] Texto 1 coluna

Percebi alguns bebês com dificuldades em prestar atenção, com incapacidade
de se adaptarem e com propensão ao choro. Mas tambem vi outros ja
plenamente adaptados, começando a falar e sem chorar. Notei ainda que a
diversidade de conhecimentos da turma era grande. Por isso, precisaria
adaptar as contaçõ es de historias.
[8]
Outras ideias para colocar em prática
Depois da etapa inicial de exploração da diversidade de materiais, é
interessante organizar, no boião, materiais específicos, visando aprofundar o
direito dos bebês de aprenderem e se desenvolverem, por meios cada vez
mais sofisticados de exploração dos objetos.
Isso pode ser feito separando as sessões de exploração de brinquedos por
tipos de objetos, como livros e materiais não estruturados para apoio ao jogo
heurístico.
Os brinquedos e os demais materiais podem ser explorados autonomamente
pelas crianças, mesmo porque a piscina inflável adaptada como ambiente de
exploração possibilita a interação em pequenos grupos com segurança.
Já a exploração dos livros deve ser acompanhada pelos adultos, a fim de dar
aos bebês um bom modelo de formas socialmente aceitas de exploração do
livro, que é algo bem diferente do que ocorre com os demais brinquedos.
A escolha do acervo de exploração deve levar em conta não somente sua
durabilidade, mas, principalmente, a qualidade literária.
É importante oferecer livros que contemplem narrativas, que sejam
ricamente ilustrados e que ofereçam às crianças elementos para recontarem
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[8] Tarja + texto

as histórias.
Outra dica importante é sempre disponibilizar, para o manuseio dos bebês e
das crianças bem pequenas, os livros que acabaram de ser lidos pelo
professor ou professora, assegurando, assim, um contexto mais favorável à
imitação imediata.
Por fim, recomenda-se que, organizada dessa forma, de acordo com
diferentes categorias de materiais, a leitura seja explorada, no mínimo,
diariamente, uma vez que as narrativas das histórias têm papel importante
no desenvolvimento da fala, da escuta, do pensamento e da imaginação,
campos de experiências fundamentais para o desenvolvimento da linguagem
nessa fase da vida.

TAGS: Literatura infantil; Interação; Linguagem oral; Linguagem corporal;

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Professor(a) responsável:

[4] Texto 1 coluna

Suellen da Costa Simões.
Escola:
CEINF Paulo Siufi, Campo Grande (MS)

[4]
O que é:
Projeto de incentivo à leitura e valorizaçã o da cultura sul-mato-grossense,
contextualizando experiê ncias proximas da realidade das crianças de trê s
anos, tornando mais prazerosos e significativos os momentos de interação e
ampliando seus conhecimentos sobre os assuntos abordados.

[5]
imagem 3 colunas

[5]
[5.2]CP_EI_022
[5.3]CP_EI_023
[5.4]CP_EI_024
Como fazer:
Fizemos um levantamento de autores que poderiam colaborar com o projeto.
Nossa visão era de que deveria ser algo que, realmente, despertasse o
interesse da turma. Encontramos nas obras da escritora Mara Calvis uma
leitura prazerosa, que atendia à faixa etaria e apresentava, sobre a nossa
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Imagens:
CP_EI_022
CP_EI_023
[CP_EI_024

terra, conhecimentos de forma lúdica e envolvente.
Desenvolvemos, então, um projeto de investigação e de leitura de histórias
para que crianças pequenas conhecessem a forma de viver, pensar e agir e o
universo de valores, costumes e comportamentos de outras culturas, a fim de
estabelecer relações com seu grupo social.
O projeto "Dê Asas à sua Imaginaçã o: Mara Calvis" criou momentos de
incentivo à leitura pela valorizaçã o dos escritores do Mato Grosso do Sul e
tambem pelo estímulo à linguagem oral das crianças, num trabalho de
construção do hábito de ouvir e de sentir prazer nas rodas de leitura.
Também orientamos as crianças em relação ao cuidado que deveriam ter ao
manusear os livros.
Realizamos ainda rodas de leitura para conhecer as obras da autora,
confeccionamos jogos sobre os temas, criamos dramatizações, incentivamos
as crianças a registrarem a experiência em desenhos, pinturas e colagens e
promovemos seu contato com paisagens do Mato Grosso do Sul, por meio de
passeios.
O ponto alto do projeto foi a realização da "Mostra Cultural", momento em
que todas as turmas divulgaram suas produções para familiares e a
comunidade. A avaliação do desempenho foi individual, por meio da
observação e da elaboração de relatórios pelo professor.

[6]
Tarja + texto

[6]
Outras ideias para colocar em prática
Para o desenvolvimento de um projeto similar, é importante que sejam feitas
referências às características da cultura local, relacionando-as às
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experiências de vida das crianças.
Se a ideia é fazer, por exemplo, que as crianças pesquisem e explorem
características da paisagem e dos modos de viver dos povos do Mato Grosso
do Sul, uma forma de iniciar a investigação é convidar à escola pais e avós,
para contarem suas histórias de vida na região.
Esses encontros podem ser registrados em textos produzidos pelas próprias
crianças e ditados à professora, visando à criação de um portfólio ou de um
caderno de pesquisa.
Pode ser interessante solicitar às famílias que emprestem objetos,
instrumentos musicais, CDs, fotografias das paisagens e dos animais e outros
tipos de referências da cultura sul-mato-grossense.
Pode-se pensar, ainda, na criação de um cenário para que as crianças
brinquem com objetos, roupas, imagens e outros elementos da cultura local,
ampliando as fontes de pesquisa e exploração.
Inspiradas nos materiais coletados e no painel da sala, as crianças também
terão elementos para construir novos materiais e acessórios para suas
brincadeiras de faz-de-conta relacionadas à temática do projeto.

TAGS: Literatura infantil; Interação; Cultura regional; Socialização;
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CMEI Odila Simões, Vitória (ES).

[4] Texto 1 coluna

CP_EI_026
[4]
O que é:
Este projeto surgiu do desejo de possibilitar às crianças meios para maior
socialização. Para tanto, utilizamos as "palavras mágicas" e atitudes afetivas,
de modo a transformar em convivência harmoniosa e saudável ações
agressivas e egocêntricas que tanto causavam desconforto à turma.
Convivendo com as crianças do Grupo 5 (faixa etária entre quatro e cinco
anos), percebi o quanto é difícil para elas cumprirem os combinados de
convivência e compartilharem brinquedos e outros objetos.
Algumas crianças não conseguem harmonizar seu ponto de vista com o de
colegas. Precisam ainda entender o que é delas, o que é do outro e o que é de
todos.
Segundo [4.1] Jean Piaget, essas atitudes egocêntricas são naturais,
especialmente nessa faixa etária, pois as crianças não são capazes de
entender e perceber que as outras pessoas têm interesses, crenças e vontades
diferentes das delas.
Na sala de aula, há situações e conflitos que precisam ser trabalhados de
forma mais eficaz. É fundamental buscarmos novos caminhos que levem a
família, a escola e a comunidade a assumirem seu verdadeiro papel no
processo.
[5]
[5.0]
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[4.1] inserir texto no
tooltip:

PIAGET,J. Le jugement
moral chez
l'enfant. Paris:Presses
Universitaires de France,
1969.

Como fazer:
Iniciei o diagnóstico de aprendizagem por meio das rodas de conversas e das
atividades de escrita e desenho. Realizei também vários encontros com as
famílias para saber um pouco mais sobre a história de cada criança.
O potencial da turma estava em sua predisposição para construir novos
[5] Timeline HORIZONTAL
conhecimentos. Da mesma forma, havia maturidade na oralidade e percepção
[5.0] TXT 1coluna fixo
sobre a importância do bem comum.
dentro da área da timeline
O trabalho foi realizado em duas etapas. Veja a seguir como seu deu o
desenvolvimento do projeto:
[5.1]>> Etapa 1 – Autoestima ("Quem sou Eu"):

[5.1]>>Texto 1 + imagem
Imagem: CP_EI_026

CP_EI_026

[5.2]>> Texto 2 + imagem

Na primeira etapa, priorizei os significados e a história dos nomes de cada
criança. Para isso, enviei pesquisa que deveria ser realizada em casa. Após o
retorno, li as respostas para toda a turma. Alguns pais, além de responderem
o que eu havia solicitado, mandaram um recadinho carinhoso para que fosse
lido aos filhos.

Imagem: CP_EI_027

Na sequência, fiz um painel com as crianças, que funcionou como um convite
à interação, aguçando a curiosidade da turma em torno das histórias dos
nomes. Realmente as palavras têm poder! As primeiras "palavras mágicas"
surgidas foram os próprios nomes das crianças.

Imagem: CP_EI_029

Trabalhei também com histórias, desenhos e reflexões sobre as emoções das
crianças: suas tristezas, suas alegrias e suas raivas. Pude, assim, conhecer um
pouco mais a fundo cada criança.
Nessa etapa, a turma já apresentava bastante interesse pelas atividades
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[5.3]>> Texto 3 + imagem
Imagem: CP_EI_028
[5.4]>> Texto + imagem
5.4.1] abrir texto no
MODAL:
Dany Júnior. Palavrinhas
mágicas

https://www.youtube.com/
watch?v=l0j7H6KCY7k

propostas. Apresentei às crianças música[5.4.1] "Palavras Mágicas", da
apresentadora Eliana. Cantamos, dançamos, refletimos e trabalhamos a
escrita e o significado das palavras mencionadas na música.
Propus que fôssemos numa rua da comunidade para oferecermos a todos que
passassem um "bom dia" bem afetivo. Era uma forma de as crianças sentirem
a emoção do outro diante da iniciativa. Todas toparam na hora!
Aproveitei o momento para introduzir a palavra “abraço” e seu significado
para a vida da gente. Usando essa palavra, produzimos recadinhos
carinhosos para que uma das crianças entregasse ao pai, que morava em
Minas Gerais.
Criamos também uma nova versão para a história [5.4.2]"A Dona Baratinha",
priorizando os valores primordiais à vida humana e que têm sido esquecidos.
A história é bastante conhecida pelo trecho “Quem quer casar com a senhora
baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha”.
Com as nossas mudanças, a música ficou assim: “Quem quer casar com a
senhora baratinha, que tem fita no cabelo e amor nesta caixinha (coração)”.
Na nova versão, a baratinha se casa com um animalzinho que usa "palavras
mágicas" ao lidar com os outros animais. A história reconstruída foi
apresentada para toda a escola e para as famílias das crianças.

[5.4.2] inserir texto no
tooltip:

BARRO, João de. A história da
dona Baratinha. Ilustrações:
Avelino Guedes. São Paulo:
Moderna, 2005.

Com essa nova versão, refletimos também sobre a nossa capacidade para
mudar circunstâncias e histórias, e também as perspectivas de vida.
[5.2]>>Etapa 2 – "Eu e o Outro"
CP_EI_027
Nessa fase, apresentei às crianças o maravilhoso conto africano[5.2.1]
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[5.2.1] abrir texto no
MODAL:

Caso narrado pela jornalista
e filósofa Lia Diskin durante
o Festival Mundial da Paz,

"Ubuntu". Esta seria a nossa "palavra mágica". A história encantadora nos
ajudou a refletir sobre a união e o bem comum. Desenhamos e dramatizamos
o conto. Mais adiante, descobri que uma mãe da turma havia criado com o
filho uma poesia com o tema “Palavras Mágicas”. Pedi a ela que gravasse a
poesia e me enviasse por áudio no WhatsApp, para que eu mostrasse à turma.
O efeito positivo causado pela poesia foi evidente! Aproveitei o trecho “Não
sou melhor que ninguém e ninguém é melhor que eu” para reforçar a
autoestima das crianças.
A história africana também foi um exemplo de experiência com a leitura.
Além de estimularmos a cooperação, a união e a solidariedade, refletimos
sobre outros povos e sua riqueza cultural.
Pedi, numa atividade para casa, que as crianças contassem a história para as
famílias e que a interpretassem com o seu desenho. No dia seguinte, uma mãe
veio me perguntar: “Que história é essa de Ubuntu?” Percebi em sua fala que
precisávamos trabalhar com mais intencionalidade as questões raciais para
diminuir atitudes preconceituosas.
Foi nessa etapa que conhecemos, numa reportagem de TV, a história de uma
trocadora de ônibus da cidade de Cariacica. Ela havia sido homenageada por
um passageiro por sua alegria e pelas palavras animadoras e de ânimo que
oferecia às pessoas no ônibus durante todo o dia. O passageiro postou a foto
da trocadora numa rede social e escreveu sobre a importância de termos
pessoas assim em nossa vida.
A publicação foi tão curtida e tão comentada que chegou à rede de TV,
gerando uma reportagem. Mostrei o conteúdo às crianças. Elas ficaram
bastante animadas com a atitude da trocadora, que chamava a todos de
"príncipes" e "princesas" e usava muitas “palavras mágicas” no dia a dia de
trabalho. Começamos a refletir sobre como são os príncipes e as princesas do
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ocorrido em Florianópolis,
em 2006, Ver:
https://ensinarhistoriajoelza
.com.br/ubuntu-o-que-aafrica-tem-a-nos-ensinar/

mundo real.
[5.3]
CP_EI_028

[5.3.1]abrir texto no
MODAL:
BANDEIRA, Pedro. Palavras

Também apresentei à turma a poesia [5.3.1]"Palavras Mágicas", de Pedro
mágicas. Disponível em:
Bandeira. Após a leitura, começamos a memorizá-la. Ela seria utilizada num
http://www.bibliotecapedro
espetáculo para toda a escola e para as famílias da turma, com o tema, é claro, bandeira.com.br/textos.php
“Palavras Mágicas”.
Começamos a apresentação tirando um coelho (criança) da cartola, que
interagiu com o mágico (a professora) e leu a poesia de Pedro Bandeira, com
toda a turma acompanhando oralmente.
Logo após, outra criança e sua mãe declamaram a poesia criada em casa. Em
seguida, tivemos a apresentação da nova versão da história "A Dona
Baratinha", e, por fim, toda a turma apresentou a música "Palavras Mágicas",
com uma coreografia.
No dia a dia, continuamos vivenciando os usos das "palavras mágicas" e
refletindo sobre seu papel no estabelecimento da harmonia nos
relacionamentos entre as crianças.
Consegui também entrar em contato por telefone com a trocadora de ônibus.
Contei sobre o nosso trabalho e a convidei para uma visita à escola. Os grupos
4, 5 e 6 produziram cartinhas carinhosas para a nossa homenageada.
Fizemos uma grande festa! Tivemos poesias, músicas, abraços, presentes e
bolo! Também brincamos de ônibus, com a trocadora de “verdade”! E
quantas palavras mágicas ouvimos naquela aula! As crianças curtiram cada
instante.
A atividade serviu ainda para que pensássemos sobre as diferenças entre os
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príncipes e as princesas dos contos de fadas e os dos dias atuais,
relacionando-os com as atitudes das crianças. Citei algumas situações de
conflito e de falta de cordialidade no dia a dia da sala de aula.
Houve, inclusive, o caso de um menino que havia batido num colega na hora
do almoço. Quando perguntei ao agressor se era assim que queria ser
príncipe, ele me respondeu: “Olha, tia, esse negócio de ser príncipe é muito
difícil! Eu não quero ser sapo e nem príncipe, eu quero ser normal!”. O
semblante dele não era de rebeldia e, sim, de alguém em conflito interno em
relação ao que era certo e errado.
[5.4]
CP_EI_029
Na hora da saída, a criança disse ao meu ouvido: “Eu quero ser príncipe, não
quero ser normal!”.
Isso nos faz entender que as reflexões são fundamentais para que as crianças,
no tempo devido, mudem seus comportamentos, não por imposição, mas,
sim, por entendimento e vontade própria.
Avaliando ainda esta questão, penso que as crianças precisam de muitos
estímulos, modelos adequados e elogios sempre que fizerem o que é
esperado. A aprendizagem não vem de um dia para o outro.
Desta forma, o uso das “palavras mágicas” começou a fazer parte da rotina da
sala de aula nas interações uns com os outros e em seus lares.
[6]
Mais adiante, numa nova roda de conversa, surgiu o seguinte
questionamento: “Como eram as crianças antigamente?” “Elas usavam as
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'palavras mágicas'?”.
Sugeri, então, que visitássemos uma idosa da comunidade para
conversarmos sobre o assunto. Fomos até a residência da vovó Anita. Esse foi
mais um momento marcante para a turma.
Elaboramos previamente algumas perguntas para ela sobre como era vida
uns 70 anos atrás. Mais uma vez, percebi o interesse de todos pela atividade
proposta. Concentraram-se nas perguntas e, na visita, mantiveram-se
bastante atentos às respostas da idosa. No meio da conversa, uma das
crianças pediu a palavra e disse à vovó Anita: “Você é uma princesa!”.
Na visita, cantamos, demos abraços, fizemos apresentações e ouvimos o
relato da vovó Anita. Quantos conhecimentos as crianças adquiriram naquele
encontro!
Essa foi uma atividade extremamente produtiva! Saímos dos muros da escola
e pudemos comparar a diferença da vida de hoje com a de “ontem”, por meio
de uma atividade simples e prazerosa.
A visita também evidenciou os diferentes níveis de desenvolvimento e
aprendizagem das crianças. Essa informação se mostrou importante para que
as novas atividades levassem em consideração o potencial de cada aluno.
O uso das "palavras mágicas" se tornou constante em nossa rotina, por
possibilitarem uma reflexão sobre a importância de agirmos de forma afetiva
uns com os outros, dando o nosso melhor.
O projeto contribuiu para que as crianças vivenciassem atividades
prazerosas e significativas, importantes como estímulo à mudança de
comportamento. Com a evolução do trabalho, as crianças se tornaram
capazes de dividir espaços e objetos, ouvir o outro, esperar a vez, usar
palavras cordiais e demonstrar atitudes de afeto.
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Em nossas experiências, ouvimos muito também sobre diferenças de vida na
roça e na cidade. Fiz, inclusive, um recorte no trabalho, para que
trabalhássemos o passado e o presente, a vida na roça e na cidade e,
principalmente, a vida no morro, que é a realidade das nossas crianças. Para
isso, apresentei algumas obras do artista plástico carioca Heitor dos Prazeres,
cujas obras trazem cenas da vida no morro.
6 TXT 1 COLUNA

TAGS: Convivência; Interação; Literatura infantil; Comunidade; Identidade; Linguagem oral; família-escola
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[3]>>Colapsado
[3]>>Créditos
Professor(a) responsável:
Mighian Danae Ferreira Nunes.
Escola:
Creche Casulo Zaide Daltro Dias, São Francisco do Conde (BA).
CP_EI_031
[4]
O que é:
O projeto buscou aproximar bebês e crianças das produções culturais da
população negra dos bebês, tornando-as parte da prática educativa.
Nesse sentido, nossas ações estiveram sintonizadas com iniciativas de vários
setores do "Movimento Negro", que priorizam a educação como importante
ferramenta para a inserção da população negra em variados espaços da
sociedade brasileira (Rodrigues, 2004).
Como fazer:
A aprendizagem dos bebês no trabalho com a capoeira abrangeu aspectos
corporais, lúdicos, artísticos, estéticos e musicais. Além disso, envolveu a
oralidade, a história da população negra e a história local.
Percebemos na capoeira uma linguagem potente para propiciar aos bebês
conhecimento de si mesmos e sobre o mundo.
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[4] Imagem 100% + texto
1 coluna
Imagem: CP_EI_031

Os bebês sentem o mundo a partir do corpo e, por isso, devem ser
estimulados a viver essa experiência de modo pleno e prazeroso (Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil – DCNEI, 2009).
De acordo com a legislação brasileira, as metas de aprendizagem da
Educação Infantil, não devem ter caráter avaliativo (DCNEI, 2009).
Assim, buscamos apresentar a capoeira a partir num contexto de experiência
pedagógica, reconhecendo sua importância para a história da população
negra.
[5]
O trabalho foi realizado em quatro etapas, para que conseguíssemos abordar
todos os conhecimentos associados à capoeira.
[5.1]>> Etapa 1

[4.1] inserir texto no
tooltip:
BRASIL. Ministério da
Educação. Secretaria de
Educação Básica. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil. Brasília:
MEC/SEB, 2010.

• Roda de conversa sobre a capoeira.
• Apresentação do pandeiro, instrumento utilizado na capoeira e de grande
importância na marcação das cantigas e do jogo.
• Exibiçã o de vídeos com movimentos basicos e crianças jogando capoeira.
• Produção de desenhos sobre a capoeira.
• Realização do jogo de capoeira livre. Essa atividade não havia sido prevista
no planejamento, mas, ao verem os vídeos, as crianças começaram a jogar
capoeira entre elas, recriando os movimentos a partir de sua própria
consciência corporal. Estes momentos passaram a acontecer diariamente na
hora destinada à musica e ao movimento.
[5.2]>> Etapa 2
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[5] ABAS HORIZONTAIS
[5.1]>> ABA 1
[5.2]>> ABA 2
[5.3]>> ABA 3
[5.4]>> ABA 4

• Escuta de cantigas de capoeira na roda de conversa, que teve o mesmo
formato do de uma roda de capoeira.
• Visitas de um professor de capoeira acompanhado de crianças mais velhas.
• Apresentação do berimbau.
• Confecção de pandeiro e de berimbau com materiais reciclados.
• Realização de atividades pedagógicas que estimulassem a observação do
tempo rítmico das músicas da capoeira.
• Visita de um pai de bebê (professor de capoeira).
• Contaçã o da historia [5.2.1]"O Herói de Damião em A Descoberta da
Capoeira", de Iza Lotito.
• Exposiçã o de instrumentos e roupas de capoeira para as crianças.
[5.3]>> Etapa 3
• Confecção de caxixi.
• Ensaios abertos para a apresentação das crianças na "Mostra Cultural" da
Secretaria de Educação, com a participação de familiares.
• Confecçã o de moldes das crianças jogando capoeira para a produçã o de um
painel.

[5.2.1] inserir texto no
tooltip:
LOTITO, Iza. O Herói de
Damião: a descoberta da
Capoeira. Ilustrações: Paulo
Ito. São Paulo: Girafinha,
2006

[5.4]>> Etapa 4
• Audição da música [5.4.1]“Oh, Berimbau”, do grupo Olodum.
• Apresentação da roda de capoeira para a creche.
• Apresentação das crianças na mostra cultural do [5.4.2] Projeto Voarte,
organizado pela Secretaria da Educação.
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[5.4.1] inserir texto no
tooltip:
OH, BERIMBAU. Autoria: Pierre
Onassis E Germano. 1992.

• Apresentaçã o de relato de experiê ncia na 1ª Semana de Pedagogia dos
Malê s, em abril de 2018.
[6]
Outras ideias para colocar em prática
O trabalho com as diferentes linguagens pode ser bastante ampliado nesse
contexto no qual as crianças são convidadas a explorar objetos musicais,
vídeos, instrumentos etc.
É fundamental garantir a elas tempo para explorarem mais autonomamente
todos os materiais e descobrirem, por conta própria, recursos e
possibilidades, antes de sua apresentação pelo professor, por um capoeirista
ou por outro parceiro mais experiente.
O mesmo se pode dizer sobre a exploração das imagens e dos elementos
estéticos sobre a cultura negra e a prática da capoeira. É importante ampliar
as referências visuais, evitando desenhos prontos ou estereotipados, que
tendem a valorizar o lado folclórico mais do que a presença cultural do negro
e do capoeirista em nossa cultura.
Deve-se assegurar ainda que as apresentações sejam espontâneas,
valorizando as interpretações das crianças sobre os gestos da cultura da
capoeira.
Dado que o contato das crianças com as questões étnico-raciais será
permanente nessa proposição pedagógica, é importante que o professor
esteja atento, que tenha escuta para as percepções e para as respostas das
crianças sobre a diversidade racial. Assim, por suas atitudes, por seu próprio
exemplo, terá condições de mostrar às crianças atitudes de respeito e
valorização das diferentes culturas.
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[5.4.2] abrir texto no
MODAL:

Projeto VoArte: nas asas da
Arte Educação. Secretaria da
Educação de São Francisco
do Conde (BA). Disponível
em:
http://saofranciscodoconde.
ba.gov.br/voarte/

[6] Tarja + texto

[7.2] Inserir link para abrir
em outra página:
http://portaldoprofessor.
mec.gov.br/fichaTecnicaA
ula.html?aula=22766

Também é possível desenvolver um projeto com brincadeiras e brinquedos
indígenas [7.2]

TAGS: Esportes; Linguagem corporal; Linguagem oral; Música; Capoeira; Identidade cultural;
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Escola:
Centro de Educação Infantil Primeiros Passos, Novo Progresso (PA).
[4]
O que é:
O projeto consistiu na leitura de obras literárias infantis vivenciadas pelas
crianças na família e na Educação Infantil. Nessa experiência, houve a
alternância do sujeito mediador da leitura: criança ou professora, na
instituição escolar, e pais e parentes no contexto do lar.
Como fazer:
Todos os anos, inserimos no planejamento anual projetos relacionados à
leitura, como forma de as crianças desenvolverem esse hábito desde
pequenas.
Como a leitura e o caminho mais importante para chegar ao conhecimento, e
necessário que as crianças se familiarizem com os livros desde o primeiro
ano de vida.
Todo bebê nasce apto à fala, um processo natural do desenvolvimento
humano. No entanto, ninguem nasce leitor. Para que isso aconteça, e preciso
incentivar o gosto pela leitura desde a creche.
O projeto de leitura “Sacola Viajante – Literatura Infantil” teve início a partir
da minha inquietação, que, como professora, sempre observei resistência e
falta de interesse dos alunos nos momentos de leitura de textos literários.
Pela importância do tema, o projeto também foi estendido aos pais, para que
ajudassem em sua concretização.
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[4] Texto 1 coluna

[5] CP_EI_033

[5] Imagem 50% + txt

Durante três meses, a "Sacola Viajante" seguiu para a casa dos alunos. Ela
continha livros de literatura infantil, lapis de cor, desenhos dos contos
literarios para pintar e um pequeno relato sobre o projeto. A cada semana,
trê s crianças das turmas da manhã e da tarde levavam para casa a sacola com
livros.
Selecionados pelas professoras, os títulos dos livros eram trocados
semanalmente. Havia também a verificação dos desenhos, observando-se a
participação ou não das famílias na proposta de leitura.
O projeto foi apresentado aos pais numa reunião escolar. Naquele momento,
discutimos também a importância do ato de ler e o papel das famílias no
processo de desenvolvimento do gosto pela leitura.
[6]
Alguns combinados foram estabelecidos para que o projeto caminhasse de
forma satisfatória. Os principais foram os seguintes:
• cada "Sacola Viajante" deveria ser retirada e devolvida na escola por algum
responsável do aluno;
• a sacola seria de uso coletivo, sendo indispensáveis, portanto, o cuidado e o
zelo com ela e com os materiais;
• caso uma criança, por falta, não conseguisse devolver a sacola no dia
definido, os responsáveis deveriam fazer a entrega na escola;
• os livros de literatura seriam diferentes para cada criança para que se
cumprisse o objetivo de ampliar o repertório de histórias;
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[6]

Texto 1 coluna + Timeline
VERTICAL

• a leitura deveria ser feita em casa por algum adulto. A criança
acompanharia a leitura, vendo as imagens e discutindo sobre o conteúdo;
• caso desejasse, a criança poderia tentar a leitura, mas tendo sempre um
adulto a ajudá-la na interação com a história e as imagens;
• para que fosse prazerosa, a leitura deveria ser feita num lugar
aconchegante;
• após a devolução da sacola, o aluno, caso conseguisse, poderia ler o livro
para a turma. Mas essa não seria uma obrigação. Em situações de desconforto
da criança, a leitura seria assumida pela professora.
[6.1]abrir texto no
MODAL:
Como conclusão do projeto, preparamos apresentações para que as crianças
fizessem a leitura do poema[6.1] “As Borboletas”, de Vinicius de Morais, e da
música [6.2] “Fui Morar numa Casinha”. Elas passaram semanas ensaiando
para que desse tudo certo. Além disso, ficaram eufóricas com as fantasias
criadas para as apresentações.
[7]
Destaques da experiência

MORAES, Vinícius. As borboletas.
Disponível em: VM Cultural

http://www.viniciusdemora
es.com.br/ptbr/poesia/poesiasavulsas/borboletas

[6.2] abrir link em outra
aba:

https://www.youtube.com/
Embora o projeto tenha ocorrido ao longo de três meses, ele tem potencial
watch?v=7G6W_letFRs&t=23
para se tornar um projeto institucional, acontecendo durante todo o ano. O
s
desenvolvimento da criança como leitora exige que a rotina pedagógica
estabeleça continuidade, regularidade e condições para a aquisição do hábito.

A sacola carregava, entre outros materiais, desenhos para que as crianças
pudessem colorir, mas é interessante que elas próprias decidam como fazer
os registros. Podem, por exemplo, em vez de colorirem um desenho pronto,
escreverem uma indicação do livro para outras crianças da turma, usando,
[7] Tarja + texto
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para isso, suas próprias linguagens, hipóteses e ideias sobre como se escreve.
Tais escritas podem compor um painel, a ser colocado, por exemplo, próximo
à biblioteca da sala, para que seja consultado por outras crianças leitoras.
As crianças podem desenhar apenas os personagens. Com a ajuda da
professora, as figuras podem ser recortadas e fixadas em bases de palito de
sorvete ou em outras estruturas que possibilitem manuseio, como em um
teatro de fantoches.
Com o tempo e a regularidade, as crianças vão se tornando "frequentadoras"
mais assíduas da biblioteca da creche, podendo, elas mesmas, contarem suas
histórias favoritas às crianças de outras salas, sempre com o apoio das
ilustrações dos livros e do suporte da professora.

TAGS: Literatura infantil; família-escola; Linguagem oral; Formação de leitor;
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STORYBOARDS - CADERNO DE PRATICAS
CADERNO DE PRATICAS - ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
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“A BNCC do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências
vivenciadas na Educação Infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências quanto o desenvolvimento, pelos
alunos, de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de
elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças importantes em
seu processo de desenvolvimento que repercutem em suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo.”
(BNCC, 2018, p. 58) [link para abrir em nova aba: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/BNCC 19dez2018 site.pdf ]
Ouça o podcast sobre os anos iniciais do Ensino Fundamental.
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● acesso à internet (no laboratório de informática, se possível);
● caixas de papelão;
● material para maquete sustentável, como sucata e material reaproveitado.
Habilidades trabalhadas:
EF04MA26; EF04MA27; EF04MA28; EF05MA22; EF05MA23; EF05MA24;
EF05MA25; EF04GE04; EF04GE07; EF04GE08; EF04GE09; EF04GE10;
EF05GE03; EF05GE04; EF05GE05;
[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Antonieta Schimith Manhaes.
Escola:
EMEF Maria Guilhermina de Castro, Cariacica (ES).

[4] O que é:

A turma do 4º ano B da Escola Maria Guilhermina de Castro, em Cariacica
(ES), é composta de vários alunos de periferia, cuja base econômica são os
pequenos comércios e prestadores de serviço. Por isso, foi de extrema
importância pensarmos num trabalho pedagógico baseado no tema
“Empreendedorismo".
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[3] Colapsado

O planejamento foi dividido em quatro etapas. Tivemos, por exemplo, a
apresentação de vídeos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequena
Empresas (SEBRAE), pesquisas, texto coletivo, confecção de maquete
sustentável e exposição dos trabalhos.
Dando continuidade ao estudo do livro didático de Geografia, cujo assunto era
[4] Texto 1 coluna
o comércio nas cidades, foi proposto à turma o planejamento de um negócio
próprio (comércio ou serviço).
Para esse desenvolvimento, utilizamos a galeria de vídeos do SEBRAE e os
conteúdos do nosso livro didático.
[5] CP_EF-AI_006

No início do trabalho, usei estratégias de incentivo ao empoderamento dos
alunos, por meio de conversas e explicações dos conteúdos. Procurei também
estimular esses jovens para que se tornassem protagonistas de suas vidas.
Para reforçar essa ação, apresentei histórias de pessoas conhecidas ou por
eles desconhecidas.
Ao longo do tempo, os professores de Arte e Educação Física foram
convidados a participar do projeto.
A partir de relatos dos próprios alunos, coletamos, na sala de aula,
informações sobre produtos e serviços existentes nas comunidade. Um aluno,
por exemplo, comentou sobre os pães caseiros feitos pela mãe – ingredientes, [5] Imagem 50% à esquerda
tempo de preparo etc.
Imagem: CP_EF-AI_006
Outro estudante mencionou uma tia, que prestava serviços como cuidadora.
Como fazer:
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As etapas do trabalho foram estruturadas com auxílio da pedagoga da escola.
Considerando que os diagnósticos já haviam sido realizados no primeiro mês
letivo, a primeira etapa do projeto aconteceu em apenas duas semanas, no
espaço de tempo entre a apresentação da proposta, com base nos vídeos, e a
formação de duplas de trabalho.
A segunda etapa consumiu uma semana. Seu foco foi o desenvolvimento do
projeto de empreendedorismo de cada dupla.
Em casa, os alunos pesquisaram sobre as potencialidades de cada família. Na
sala de aula, discutimos como essas potencialidades poderiam ser
canalizadas.
Os alunos construíram um texto coletivo sobre empreendedorismo. Como
complemento, um gráfico do tipo "pizza" foi elaborado para mostrar a divisão
entre os alunos que, como tema, optaram pelo comércio e pela prestação de
serviços.
[6] Texto e gráfico construídos, foi proposto um levantamento entre os

moradores da comunidade sobre os comércios e prestadores de serviços mais
conhecidos no bairro escolar.
Com esses dados, trabalhamos numa maquete plana, construída com uma
caixa de sapatos. Nela, representamos o bairro, com seus comércios e serviços.
Os demais alunos da escola foram convidados a visitar a maquete, exposta num
corredor. Tendo como referência a miniatura construída, os estudantes foram
convidados a pensar, novamente, sobre suas ideias originais de
empreendedorismo. Os alunos deveriam confirmar ou mudar as escolhas.
Também foram incentivados a formar novas duplas de trabalho. Essa parte do
projeto durou duas semanas.
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[6] Texto olho: “Texto e

gráfico construídos, foi
proposto um
levantamento entre os
moradores da comunidade
sobre os comércios e
prestadores de serviços
mais conhecidos no bairro
escolar.”

contexto local dos alunos. O objetivo final era a elaboração de cartilha com os
textos dos alunos.
[5] CP_EF-AI_008

[4] Texto 1 coluna

Também surgiu a ideia de os alunos produzirem radionovelas, cujos roteiros
seriam as próprias histórias narradas. Para desenvolver o hábito da leitura,
começamos pela escrita de histórias que circulavam na comunidade,
valorizando o conhecimento prévio dos alunos, os saberes tradicionais e a
cultura local.
Tudo isso foi baseado na teoria desenvolvida por Piaget e Ferreiro, que é a de
construção de conhecimento tendo o aluno como sujeito ativo e o professor
como mediador do processo ensino-aprendizagem.
No desenvolvimento do projeto, planejei coisas bem simples, para que não
trouxessem custos à escola, que sobrevive com um orçamento reduzido.
Por isso, parte do projeto foi desenvolvido basicamente com lápis, papel e [5] Imagem 50% à esquerda
vontade de aprender.
Imagem: CP_EF-AI_008
Apesar de sua simplicidade, o projeto foi uma oportunidade para aprender
vários conteúdos nas diferentes áreas do conhecimento, e de forma
interdisciplinar e contextualizada.
Ele possibilitou o desenvolvimento da escrita por meio do estudo da coesão
textual, da ortografia e da gramática. Utilizou também recursos da História, na
concretização do objetivo de retratar o povo ribeirinho, com, por exemplo,
seus meios de transporte, seu modo de ser e de viver.
Geografia, por sua vez, contribuiu com informações sobre aquele meio,
formado por ilhas e rios.
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[6] O suporte de Ciências seu deu com explicações sobre fenômenos naturais

que assolam a região, como a erosão e o desmatamento, e sobre plantas
medicinais e extração de óleos naturais.
Já a disciplina Matemática colaborou com conhecimentos para a medição do
tempo, das grandezas e dos espaços. Todos esses conteúdos presentes nas
histórias narradas foram aprofundados em sala de aula.
O projeto foi desenvolvido para ser realizado na sala de leitura, no contraturno
escolar. Porém, a recorrente falta de energia elétrica na escola nos levou para
outros espaços: corredores, o refeitório, embaixo de árvores, nas pontes perto
do rio e até nas arquibancadas do campo de futebol.
[6] Texto olho: “O suporte
[7] Como fazer:
[7.1] >>Preparação:

Os alunos do 5º ano formavam uma clientela já alfabetizada, mas com
dificuldades no desenvolvimento da leitura (interpretativa e reflexiva). Além
disso, muitos demonstravam não gostar de ler. A preocupação da escola era
garantir uma alfabetização consolidada a esses alunos, para que pudessem
prosseguir seus estudos em outras escolas sem maiores dificuldades.

de Ciências seu deu com
explicações
sobre
fenômenos naturais que
assolam a região, como a
erosão e o desmatamento,
e sobre plantas medicinais
e extração de óleos
naturais.“

Para isso, foi preciso ouvir os “gritos” dos alunos, seus desejos e suas
repulsas. “Gritos” que, muitas vezes, não estão explícitos num pedido de
socorro, mas escondidos nas ações ou atrás de um discurso informal.
Dessa forma, a observação e o diálogo foram instrumentos importantes para
a confirmação do diagnóstico inicial oferecido pela escola e para o
planejamento das ações. Seguindo os ensinamentos de Paulo Freire, com sua
pedagogia dialógica, parti para a ação.
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[7] Abas HORIZONTAL

[7.1.1] Durante o processo de observação e conversas informais, os alunos

[7.1] Aba 1

foram se mostrando apaixonados por histórias sobre a cultura e o folclore
locais, ou seja, sobre seus contextos de vivência.
E esse foi o nosso ponto de partida. Nesse contato inicial, os alunos me deram
muito mais elementos do que eu procurava ou necessitava para escrever um
bom projeto de leitura.
De início, fiz um levantamento do acervo da sala de leitura da escola e
descobri uma grande variedade de livros literários infantis e infanto-juvenis,
a maioria deles ainda guardada em caixas, sem nunca ter sido usada.
Marquei algumas aulas na sala de leitura. Deixei os alunos livres para que
escolhessem os livros que quisessem ler.
No início, foi aquele alvoroço. Houve até briga para pegar este ou aquele
exemplar. Depois do fogo inicial, os livros foram sendo esquecidos nas mesas.
Quando eu percebi que ninguém mais estava lendo, reuni todos para que
contassem as histórias que haviam lido.
Para minha surpresa, eles não souberam contar quase nada. Alguns tentaram
até inventar histórias. Outros sequer lembravam o título do livro que haviam
folheado.
Conclui, então, que o diagnóstico inicial apresentado pela escola procedia.
Embora eu não concordasse com a afirmativa de que os alunos não gostavam
de ler, uma coisa parecia evidente: aquele tipo de leitura não os atraía.
Estava lançado um grande desafio: descobrir o tipo de leitura de que eles
gostavam para, assim, propor atividades voltadas àquele interesse.
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[7.1.1] Texto olho: “Durante

o processo de observação
e conversas informais, os
alunos foram se
mostrando apaixonados
por histórias sobre a
cultura e o folclore locais,
ou seja, sobre seus
contextos de vivência.”

Tudo começou a ganhar rumo quando um aluno me perguntou se eu sabia
contar histórias. Disse que sim. Então, me desafiou a contar uma. Comecei a
contar a história que acabara de ler num dos livros da sala.
Imediatamente fui interrompido pelos alunos dizendo que não queriam
essas, pois eram muito chatas. Perguntei, então, que histórias eles gostariam
de ouvir. Os alunos falaram em histórias de fantasmas, da "mãe do mato", de
assombração etc., daquelas que seus pais contavam, segundo eles. Só que
aquelas histórias não estavam em nenhum livro. Eu não saberia contá-las.
Foi aí que devolvi o desafio para a turma: como atividade, os alunos
contariam as histórias da comunidade – de pescadores, agricultores, da
floresta, dos rios.
[7.1.2] O acervo era interminável. Estávamos diante de um imenso patrimônio

imaterial que poderia ser retirado da memória das pessoas mais velhas, um
patrimônio repassado oralmente de geração em geração por anos.
Era preciso fazer algo para que outras pessoas também pudessem ter acesso
àquele conhecimento tradicional, muitas vezes ignorado pelas escolas, mas
que deve ser um importante ponto de partida para gerar novos
conhecimentos.
[7.2]>> Desenvolvimento:

Na primeira aula, apresentei o projeto aos alunos. Em seguida, listamos todas
as histórias que conheciam. Esse foi um ponto importante, uma vez que o
professor precisa saber dessas histórias previamente para pesquisar sobre
elas e contribuir com a turma.
Feito isso, foi escolhida uma história para ser trabalhada na oficina da
semana seguinte. Todos os alunos ficaram encarregados de pesquisar sobre
aquela história em suas famílias.
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[7.1.2] Texto olho: “O

acervo era interminável.
Estávamos diante de um
imenso patrimônio
imaterial que poderia ser
retirado da memória das
pessoas mais velhas, um
patrimônio repassado
oralmente de geração em
geração por anos. “

Na semana seguinte, a aula começou com uma roda de diálogo. Cada aluno
expôs o que havia descoberto. Foi um momento da troca de conhecimentos.
No quadro, fui registrando as principais contribuições.
O primeiro contato dos alunos com a produção dos textos foi um desastre,
pois essa prática quase não havia sido trabalhada na sala de aula regular.
Ficou claro que os alunos tinham muita facilidade para contar as histórias
oralmente, mas não conseguiam reproduzir o conteúdo pela escrita.

[7.2] Aba 2

Os alunos escreviam direto, sem pontuação ou parágrafos, e com muitos
erros ortográficos. Os textos, geralmente, não tinham unidade e coesão
textual.
Mas, ainda assim, saiu. Eles sabiam que tinham de escrever, mas não sabiam
como fazer isso.
Durante o processo, os alunos perguntavam para mim e para os colegas sobre
a correta grafia. A classe se tornou um grande espaço de aprendizagem de
gramática e ortografia. O professor ajuda, o colega ajuda, e todos vão
construindo seus conhecimentos juntos.
A contribuição do dicionário foi fundamental. Os alunos também gostaram de
escrever no quadro as palavras das quais tinham dúvidas sobre a correta
grafia. Assim, ficou mais fácil a explicação das regras. A dúvida de um poderia
ser a dúvida do outro.
[7.2.1] CP_EF-AI_009

Depois do texto pronto, era hora de voltar para casa. Na mochila, os alunos
levaram um novo texto para ser corrigido e lido com a ajuda da família.
Infelizmente, nem todos os alunos receberam essa ajuda em casa, pois havia
pais que não eram alfabetizados. Mas o simples fato de eles escutarem a
leitura dos textos dos filhos ajudou muito.
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[7.2.1] Imagem 50% à direita
inserida na Aba 2

Imagem: CP_EF-AI_009

No encontro seguinte, sentei com cada aluno para verificar seus textos. Os
erros gramaticais e ortográficos foram pontuados para correção pelos
próprios alunos. Pela leitura, foi possível fazer com que os alunos
percebessem, por exemplo, a necessidade de colocação ou retirada de
pontuação e acentuação.
Naquele momento, fizemos uma organização dos textos. Os parágrafos foram
sendo redefinidos para que houvesse coesão no conteúdo.
Fiz anotações sobre as principais dificuldades para que fossem trabalhadas
posteriormente.
Até aquele momento, os textos eram feitos em folhas de rascunho, muitas
delas reaproveitadas de cadernos do ano anterior. Com as correções feitas, os
alunos deveriam reescrever a história na sua cartilha e, em seguida, fazer
uma ilustração e dar um título à produção.
[7.2.2] A etapa seguinte foi a da leitura dos textos em sala de aula, para que as

histórias fossem socializadas. Cada aluno escreveu de acordo com a sua visão
de mundo.
No início do projeto, os alunos ainda sentiam muita vergonha de ler em
público. Não forcei alguma situação. A superação do medo deveria acontecer
naturalmente. Meu papel foi incentivá-los para que não desistissem
[7.2.2] Texto olho: “A etapa
Depois que cada um fez a sua leitura, abri um momento para comentários dos seguinte foi a da leitura
colegas. Esse foi também um momento para a proposição de algumas situações dos textos em sala de aula,
para que as histórias
de aprendizagem.
fossem socializadas. Cada
Um dos maiores incentivos ao projeto veio de um aluno, mas não de forma
aluno escreveu de acordo
intencional. Certo dia, cheguei cedo na escola e percebi algo incomum. Não
com a sua visão de
ouvi algazarra, como sempre ocorria.
mundo.”

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Todos estavam juntos, como se estivessem vendo ou ouvindo algo muito
interessante. Logo reconheci um garoto no meio dos alunos, com sua cartilha
na mão. Eles estavam saboreando a história produzida e contada por aquele
aluno. Fiquei emocionado. Foi um daqueles momentos em que todo o esforço
para promover a educação é compensado.
A partir daquele dia, propus a socialização das histórias com a turma da
Educação Infantil. Semanalmente, os alunos foram até a sala das crianças para
contar suas histórias, vencendo a timidez inicial.
Segundo o planejamento, para que a cartilha fosse produzida, cada aluno teria
de digitar sua produção nos computadores da escola. Para tanto, os estudantes
teriam aulas de edição de textos.
Outro objeto de sistematização do conhecimento pensado pelo projeto foi a
produção de radionovelas, tendo como enredo as histórias narradas pelos
alunos. As gravações foram feitas em aparelhos celulares para posterior edição
pelo professor.
Prontas, as radionovelas foram apresentadas aos alunos e, depois,
disponibilizadas para outros professores usarem em salas de aula.
A radionovela é um importante instrumento de educação, pois contribui para
desenvolver a imaginação e a fantasia da criança.
A cartilha e a radionovela foram lançadas para a comunidade no final de 2018.
[7.3]>> Avaliação:

Após o cumprimento das metas iniciais, novos objetivos foram acrescentados
ao projeto, que prossegue em seu andamento na escola.
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Os resultados obtidos até agora dão ideia de seu sucesso no aprendizado dos
alunos. Isso porque o projeto ofereceu à escola a oportunidade de trabalhar
diversos conteúdos nascidos das necessidades dos alunos.
Paralelamente a isso, estamos resgatando o folclore local, muitas vezes
esquecido no imaginário das pessoas mais velhas, e, acima de tudo, estamos
ensinando, aprendendo e socializando este saber com outras pessoas.
O projeto foi pensado para a sala de leitura, mas pode facilmente ser
trabalhado em sala de aula regular, pela possibilidade de exploração das
diversas áreas do conhecimento.
[7.3.1] Por não exigir participação obrigatória das crianças, o projeto poderia

ter enfrentado problemas de aceitação, mas a frequência dos alunos mostrou
exatamente o contrário. Quase a totalidade da turma participou ativamente do
projeto de forma espontânea. Outro ponto importante a destacar foi o [7.3] Aba 3
envolvimento dos pais nas atividades e na evolução dos filhos na escrita e na
leitura.
Mesmo não sendo uma atividade da grade curricular, os alunos tiveram sua
frequência controlada. Ao final de cada de cada oficina, receberam pontuação
pelas etapas executadas. O objetivo não foi medir o quanto o aluno já tinha
aprendido, mas, sim, valorizar a participação nas atividades. A pontuação fez
parte do certificado que cada um recebeu no final do ano.
O projeto deu tão certo que, em 2018, foi incluído no Projeto PolíticoPedagógico da escola.
Vale destacar que as “ilhas que bailam”, que aparecem no título do projeto,
referem-se ao nome do lugar “Bailique”, que na linguagem indígena significa
“o doce bailado dos pássaros”.
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[7.3.1] Texto olho: “Por não

exigir participação
obrigatória das crianças, o
projeto poderia ter
enfrentado problemas de
aceitação, mas a
frequência dos alunos
mostrou exatamente o
contrário.”
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[4] O que é:

O projeto "Soletrando com as Mãos" foi uma competição entre as turmas de
alunos para a memorização da escrita de cinco palavras-conceitos de cada
disciplina e dos sinais correspondentes em LIBRAS.
A cada trimestre, durante o projeto, foram acrescidas mais cinco palavras,
totalizando 15 no final, mas com o sorteio, sempre, de apenas cinco.
[5] CP_EF-AI_014

A dinâmica desenvolvida para o projeto seguiu o seguinte modelo:
No dia marcado para a competição, os professores sortearam as palavras. As
turmas tiveram três minutos para discutir entre elas e escolher um
representante que seria o responsável pela resposta. Ela seria dada com o
aluno fazendo a datilologia da palavra ou soletrando-a com as mãos.
Programada para dezembro, a grande final incluiu a soma das pontuações
alcançadas durante o ano. Apenas as três turmas mais bem colocadas
receberam destaque. Os alunos pequenos e os de Educação para Jovens e
Adultos (EJA) ganharam medalhas de participação.
No decorrer do trimestre, os participantes deveriam sanar as dúvidas sobre
os sinais mais utilizados, de acordo com os contextos.
Para tanto, usaram todos os recursos disponíveis (dicionários de LIBRAS,
aplicativos de celular, tablets, vídeos, sites e, principalmente, a memória).
Desde que iniciamos a proposta, os alunos demonstraram motivação para
memorizar palavras, que é uma habilidade que o surdo precisa desenvolver,
já que a audição de fonemas não faz nenhum sentido para ele.
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[4] Texto 1 coluna

[5] Imagem 50% à direita
inserida na Aba 2

Imagem: CP_EF-AI_014

Assim como os alunos, os professores também tiveram a oportunidade de
conhecer sinais de outras disciplinas.
[6] A situação-problema, que causou inquietação entre professores e alunos,

[6] Texto olho: “A situação-

problema, que causou
inquietação entre
professores e alunos, foi a
Outra particularidade do projeto foi a diversidade de origem dos alunos – diversidade de sinais para
geográfica e escolar, com muitos deles vindos do ensino regular, no qual as uma mesma palavra ou
significado e a diversidade
experiências pedagógicas são sempre pensadas para ouvintes.
de palavras para o mesmo
Todas essas questões nos fizeram pensar num projeto que motivasse alunos
sinal ou significado.”
e professores para a aquisição da LIBRAS e da língua portuguesa escrita,
envolvendo os vários níveis de conhecimento e de trocas de experiências.
foi a diversidade de sinais para uma mesma palavra ou significado e a
diversidade de palavras para o mesmo sinal ou significado.

[7]

Como fazer:

[7] Aba Vertical

[7.1]Estabelecimento do Consenso:

Uma das características da LIBRAS é a sua variação linguística. Cada estado
pode usar sinais diferentes para os mesmos significados. Isso poderia causar
dúvidas entre os professores, especialmente entre aqueles com pouca
experiência na área da educação de surdos.
No contexto do projeto, os alunos tiveram a oportunidade de discutir sobre
os sinais mais apropriados, esclarecendo dúvidas e trocando experiências
com os colegas mais velhos. O fundamental era que se chegasse num
consenso sobre os sinais mais utilizado pela comunidade surda da região Sul
e da região metropolitana de Porto Alegre, onde está localizada Canoas.
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[7.1] Aba 1

[7.1.1] Tarja

7ma das questões foi sobre a premiação dos participantes, depois da entrega
do primeiro trimestre, quando homenageamos apenas as três turmas mais
bem classificadas. Os professores das séries iniciais, que não concorriam, mas
participavam das atividades, solicitaram que os seus alunos também
recebessem uma medalha pela atuação, e isso foi aceito.
Outra questão nos preocupou: o tempo que os menores estavam levando
para responder as perguntas. Pensamos em estratégias para amenizar, com
os alunos maiores querendo a chance de pontuar.
[7.3]Avaliação:

A cada edição, percebemos o crescimento dos alunos e dos professores. Não
posso negar que houve momentos em que outras demandas da escola
prejudicaram etapas que precediam as competições. Mas, ainda assim,
conseguimos respeitar as combinações e as datas, na expectativa de que essa
atividade se torne cada vez mais enraizada no calendário de eventos da
escola.
A participação do conjunto de professores e o apoio da equipe diretiva foram
fundamentais para os bons resultados da proposta. Cada professor
incentivou seus alunos, desafiando e motivando as equipes para obter uma
boa pontuação.
O fato de o aluno poder pontuar individualmente e com o grupo colaborou
para a aquisição da noção de responsabilidade coletiva.
A equipe diretiva da escola, além de apoiar o projeto, esteve sempre presente
nos dias das competições, acompanhando e prestigiando os alunos.
[7.3.1] CP_EF-AI_012

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

[7.3] Aba 3
[7.3.1] Imagem 50% à direita
inserida na Aba 3

Imagem: CP_EF-AI_012

As superações demonstradas pelos alunos da EJA, que não competiam, mas
participavam e recebiam medalhas, também trouxe muita satisfação. Mesmo
tendo aprendido LIBRAS mais tarde, pelo fato de terem ficado anos afastados
da escola, esses alunos adultos percorreram o mesmo caminho dos demais
colegas, obtendo avanços significativos a cada edição.
Um destaque especial deve ser dado à participação dos alunos das séries
iniciais. Tem sido muito instigante ver suas mãozinhas articulando os sinais e
soletrando as palavras devagarinho, com atenção, olhando para seus
professores para saberem se haviam acertado; e sua felicidade ao serem
aplaudidos com as duas palmas balançando no ar (a forma como aplaudimos
em LIBRAS).
Aos poucos, as discussões sobre as configurações de mãos foram se tornando
mais comuns na escola. Vimos alunos treinando no refeitório, nos corredores
da escola, querendo mostrar o que já haviam aprendido.
Foi interessante observar que os professores também estavam conhecendo
novos sinais e aprimorando seus conhecimentos, principalmente se
considerarmos que a pesquisa sobre os sinais envolve habilidades como
conhecer aplicativos, sites e grupos de estudos; trocar experiências com os
alunos e colegas de outras disciplinas; observar os parâmetros da língua de
sinais; refletir sobre o real entendimento dos alunos em relação ao
significado das palavras.

[7.3.2] Texto olho: “Ao

confrontarmos os
diferentes sinais
encontrados para o
mesmo significado,
aprofundamos nossos
conhecimentos em
discussões sobre os
contextos de aplicação.’

[7.3.2] Ao confrontarmos os diferentes sinais encontrados para o mesmo

significado, aprofundamos nossos conhecimentos em discussões sobre os
contextos de aplicação.
O exercício de soletrar as palavras com as mãos parece ser uma estratégia
muito eficaz de aprendizagem para a aquisição da Língua Portuguesa pelo
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[7.4] Aba 4

aluno surdo. Percebemos que depois que iniciamos o projeto na escola, os
jovens se preocupam mais em memorizar as palavras-chaves das disciplinas.
[7.4]Projeções:

Nas próximas edições, realizaremos uma experiência nova, agregando mais
um desafio. O aluno terá de soletrar as palavras com as mãos e depois de
explicar o seu significado.
Embora os professores tenham ficado receosos quanto às respostas dos
alunos, acreditamos que só faz sentido memorizar uma palavra se
compreendermos o seu significado e se compreendermos sua importância na
comunicação, ou seja, se ela faz sentido no contexto educativo.
Ideias novas têm surgido e novas experiências poderão ser executadas em
breve. Pensamos em promover edições voltadas a um tema gerador, como a
"Copa do Mundo" ou o aniversário da escola.
Os professores, em suas disciplinas, já têm autonomia para fazer a escolha
das palavras-conceitos por temáticas ou unidades de ensino.
Sabemos que estão sempre procurando realizar atividades diferenciadas
para envolver os alunos e motivá-los a estudar mais. Acreditamos que o
projeto pode ajudar nessas expectativas.
Estamos pensando ainda em convidar uma ou mais escolas para participar do
"Soletrando com as mãos".
Um momento ideal seria em setembro, mês das comemorações do Dia do
Surdo. Outra forma para divulgar nosso trabalho seria a participação em
seminários de educação bilíngue para surdos e movimentos surdos.
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[7.4.1] Texto olho: “Quem

sabe, no futuro, essa
atividade possa evoluir
para níveis mais altos de
exigência, como a
comunicação de ideias,
mensagens ou frases?”

[8] Tarja Saiba Mais
[8.1] inserir no tooltip:

PERLIN, Gládis.T.T.
Identidades surdas. In
SKLIAR, C. B. (org.) A

• computadores com acesso à internet.
Habilidades trabalhadas:
EF05CI05; EF01CI01; EF15LP05; EF02LP24

[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Sérgio José Batista Gomes.

[3] Colapsado

Escola:
Escola Municipal Professora Izaltina Mendonca Meireles, Pará de Minas (MG).

[4] O que é:
Nossa escola sempre se preocupou com a transmissão de saberes vinculados
à realidade social dos alunos.
Em 2017, a partir da constatação da existência de um grande número de casos
de dengue no bairro, incluindo alunos, engajamos a escola num projeto de o
combate à enfermidade.

[4] Texto 1 coluna

Numa perspectiva interdisciplinar, desenvolvemos ações que geraram
impactos positivos no ambiente escolar e na comunidade.
Numa delas, motivamos os alunos para que saíssem da escola e colocassem em
[5] Imagem 50% à direita
prática o que haviam aprendido sobre o assunto nas aulas de Ciências. Com
Imagem: CP_EF-AI_017
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base em seus conhecimentos sobre gêneros textuais, propus que
confeccionássemos panfletos educativos para distribuição pelo bairro.
Durante essa atividade, os alunos propuseram a organização de um mutirão
de limpeza em áreas potenciais de proliferação do mosquito Aedes aegyptim,
causado da dengue.
[5] CP_EF-AI_017

[6]Imagem 3 colunas

Em meio à essa ação, os alunos notaram a existência de um grande número de
latas de alumínio (do latim alúmen) jogadas nas ruas, em lotes vagos e áreas
próxmias da escola.
A inquietação dos alunos me levou a criar o projeto “Alúmen: uma proposta
escolar de intervenção socioambiental”. A iniciativa teve como objetivo coletar
as latas de alumínio, que antes eram focos de dengue, para posterior venda,
constituindo fonte de renda para a manutenção de outros projetos escolares. Imagens: CP_EF-AI_016
Os conhecimentos adquiridos no projeto mudaram a forma de pensar e agir CP_EF-AI_019
dos alunos, como parte do esforço escolar para a formação de cidadãos mais CP_EF-AI_020
conscientes em relação à problemática ambiental e à necessidade de redução
do consumo e de reaproveitamento de materiais, contribuindo para a redução
do impacto ambiental e a ocorrência de doenças.
Com o projeto, percebi a importância de associar uma visão empreendedora e
a temática ambiental à produção de conhecimentos pelos alunos. Ficou claro
que a participação dos jovens na pesquisa e na descoberta de conceitos é fator
importante para o alcance efetivo dos objetivos e a consolidação de mudanças
comportamentais, não apenas nos alunos, que passam a agir como [7] Texto 1 coluna
empreendedores, multiplicadores e mediadores, mas também em toda a
comunidade.
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[6]CP_EF-AI_016
CP_EF-AI_019
CP_EF-AI_020
[7]Como fazer:
Por meio de sondagem (atividades semiestruturadas), investiguei os
conhecimentos prévios dos alunos sobre a dengue e sobre a consciência
ambiental, no que dizia respeito ao tempo de decomposição dos materiais e
seus impactos na natureza.
[8] Imagem 50% à direita
O diagnóstico durou um mês e cumpriu seu propósito. Percebi a necessidade Imagem: CP_EF-AI_018
de mudanças no planejamento inicial do projeto, uma vez que meu públicoalvo eram os 269 alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais.
Ou seja: tive de repensar as ações de acordo com a faixa etária dos alunos.
Registramos o diagnóstico num diário de bordo. Nele, foram anotadas as
observações sobre os conhecimentos prévios.
Com a direção da escola e os demais envolvidos neste trabalho, realizamos
encontros quinzenais para criar estratégias de aprimoramento dos
conhecimentos e de descoberta de perspectivas para novas ações.
[8]CP_EF-AI_018
A estratégia conscientização visou modificar atitudes e práticas pessoais por
meio da utilização do conhecimento sobre o meio ambiente, para a adoção de
novas atitudes na escola, em casa e na comunidade.
De fevereiro a dezembro de 2017, os alunos receberam orientações sobre
comportamento empreendedor, coleta seletiva e impactos da poluição no
meio ambiente e na saúde. Foram instruídos também a respeito da
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[9] Tarja

[11]1ª Ação – Lançamento do Projeto para Todos os Alunos
A primeira ação foi uma dinâmica de integração, acompanhada de debates,
conversas, e apresentação de slides, vídeos temáticos, do documentário "Ilha
das Flores" e de vídeos motivacionais.
[12]Colapsado
Tivemos o apoio do Grupo Teatral Colibri, formado por alunos da rede
municipal, que fez a apresentação da peça "Acabe com a Dengue, Antes que ela
Acabe com Você". Essas ações tiveram como objetivos motivar os alunos para
a temática do projeto escolar comunitário e estimular a cultura ambiental e
sustentável, além de incentivar o planejamento para combater os focos locais
de dengue.
[12]2ª Ação – Lançamento do Projeto para a Comunidade Escolar
Para não limitar o projeto ao ambiente escolar, buscamos parceria na
comunidade. Elaboramos e distribuímos convites pelos para o lançamento do
projeto, na quadra da escola.
O projeto foi lançado para os pais e a comunidade escolar, com a presença de
agentes de saúde do bairro e de um agente de combate a endemias, da
Vigilância Sanitária do município.
No lançamento, tivemos também uma dinâmica de integração, debates e
conversas. Houve ainda a apresentação de slides e vídeos e a realização de
atividades reflexivas. Com essa ação, buscamos motivar os pais, formar redes
de contatos, estimular a cultura ambiental e sustentável, alcançar parcerias e
conquistar multiplicadores.
Essa ação corrobora a visão Medeiros (2011), que destaca a importância de se
tratar a questão ambiental no ambiente escolar, já que as crianças, se bem
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informadas sobre essas questões, se tornarão adultos mais conscientes e serão
transmissores destes conhecimentos adquiridos na escola.
[13]3ª Ação – Palestras Temáticas

[13]Colapsado

Em parceria com os professores de Ciências e palestrantes convidados
(parceiros da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Pará de
Minas e da Secretaria do Meio Ambiente), apresentamos slides, vídeos e textos
instrucionais dissertativos e argumentativos sobre coleta seletiva,
sustentabilidade e meio ambiente. Criamos ainda um festival de paródias
sobre reciclagem.
[14]4ª Ação – Criação de Material para Divulgação e Conscientização
Os alunos e os professores de Língua Portuguesa confeccionaram panfletos
com a apresentação do projeto e dos locais de coletores de latas de alumínio,
previamente criados e autorizados pelos moradores do bairro, em parceria
[14]Colapsado
com a Secretaria de Planejamento do município.
Os objetivos desta fase foram planejar ações sistemáticas para o envolvimento
da comunidade e definir iniciativas de marketing de divulgação do projeto.
Faixas foram confeccionadas e colocadas em várias ruas do bairro, chamando
a atenção dos moradores para o projeto.
[15]5ª Ação – Marketing
Diante da ideia de confecção de camisas e bonés, buscamos patrocinadores. Na
aula de Arte, o professor propôs um concurso para a criação do logotipo do
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projeto. O vencedor teve sua arte estampada em todos os materiais de [15]Colapsado
divulgação do projeto.
Apesar da dificuldade em encontrar parceiros a contribuir para a educação, a
direção da escola conseguiu arrecadar R$ 1.650,00 para a confecção das
camisas e dos bonés. No total, 15 parceiros contribuíram com o projeto.
[16]6ª Ação – A Passeata
Chegou o grande dia. O nervosismo e a ansiedade dos alunos eram visíveis em
seus rostos. Torciam para que tudo desse certo porque queriam mudar a
realidade pelo esforço. Sentiam-se como artistas ao se prepararem para um
grande espetáculo.
No nosso caso, foi a passeata de conscientização, que teve a participação de
todos os alunos e professores, da equipe diretiva e de parceiros.

[16]Colapsado

Todos os envolvidos distribuíram panfletos pelas ruas do bairro e
participaram de um mutirão para a eliminação de focos de dengue e da
primeira coleta de latas de alumínio.
A iniciativa visou estimular a prática reciclável, sustentável e ambiental e o
comprometimento comunitário, fortalecendo o trabalho em equipe.
[17]7ª Ação – Compra dos Coletores
Graças ao apoio de uma empresa local, a direção da escola adquiriu dois
coletores internos e, também, dois coletores externos, que foram instalados
nos pontos de definidos pela Prefeitura.
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[17]Colapsado

[18]8ª Ação – Instalação dos Coletores
Com a ajuda da Prefeitura, os coletores foram instalados nos locais
autorizados, num esforço para estimular a prática sustentável e ambiental e
ampliar o comprometimento local.

[18]Colapsado

[19]9ª Ação – Coleta de Latinhas de Alumínio
Turmas de alunos alternadas e autorizadas por seus responsáveis, passaram a
realizar, semanalmente, um mutirão de eliminação de focos de dengue no [19]Colapsado
caminho até os pontos de coleta de latas de alumínio. Nessa ação, os alunos
usaram as camisas do projeto para aumentar a mobilização e a sensibilização
local.
[20]10ª Ação – Venda das Latinhas de Alumínio

[20]Colapsado

Depois da coleta, os alunos venderam as latinhas. Os recursos foram usados no
apoio à manutenção dos outros projetos ambientais da escola, entre eles a
horta escolar e os jardins escolares, na valorização da comunicação e na busca
por novas oportunidades de empreendedorismo sustentável.
[21]Colapsado
[21]11ª Ação – Avaliação das Ações Sociais
Em suas pesquisas de campo, os alunos nas aulas de Ciências levantaram
dados comparativos da quantidade de latinhas encontradas nas ruas e nos
coletores. Aprenderam também sobre a decomposição do alumínio, que leva
de 200 anos a 500 anos. Souberam ainda que 67 latinhas de alumínio
correspondem a um quilo, e que cada mil quilos de alumínio reciclados
correspondem a 5 mil quilos de minério bruto (bauxita) poupados.
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Descobriram também que, para reciclar o alumínio, são gastos apenas 5% da
[22]Texto 1 coluna
energia utilizada na extração.
[22]De posse desses dados, criaram com o professor de Matemática gráficos
comparativos entre latas coletadas e latas jogadas nas ruas. Fizeram cálculos
sobre a diminuição dos impactos ambientais graças à reciclagem.
O projeto se tornou uma ação permanente da escola. Mas, devido o surgimento
de outras necessidades, uma nova ação foi criada no âmbito do projeto. Usando
os quatro coletores instalados, criamos uma gincana de desempenho para as
turmas responsáveis pelos equipamentos. O coletor que apresentasse o maior
[22.1] Texto olho: “Como
número de latinhas agregaria pontos à equipe correspondente.
parte do processo ensino[22.1] Como parte do processo ensino-aprendizagem, o projeto privilegiou a aprendizagem, o projeto
aquisição de um saber vinculado à realidade social dos alunos. No privilegiou a aquisição de
desenvolvimento dos conteúdos, estimulamos estratégias que favorecessem um saber vinculado à
os quatros pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, realidade social dos
aprender a viver com os outros e aprender a ser. Com isso, mobilizamos a alunos.”
comunidade escolar num importante processo de formação e conscientização
ambiental.
O processo de avaliação do projeto abrangeu quatro vertentes. Foram elas:
avaliação diagnóstica (averiguação dos conhecimentos prévios), avaliação
formativa (conhecimento de informações para um possível replanejamento),
avaliação somativa (identificar, ao final do processo, do conhecimento
assimilado pelos alunos) e autoavaliação (análise crítica dos alunos e dos
professores).
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EF05CI05; EF05CI04; EF05CI02;

[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Jessica Muniz Braga.
Escola:
UME Mário de Almeida Alcântara, Santos (SP).

[4] O que é:
Na intencionalidade de expandir o senso ético de responsabilidade quanto ao
consumo sustentável dos recursos naturais (especialmente a água), o projeto
buscou colaborar para a diminuição de impactos ambientais no entorno da
escola e na comunidade, contextos abordados por alunos moradores dos
morros e proximidades.
Falar sobre sustentabilidade nos faz refletir sobre os modismos midiáticos
que desconsideram os princípios e as demandas ambientais.
Contudo, as abordagens sazonais de órgãos específicos ficam aquém das
circunstâncias e das resoluções cabíveis para sanar os problemas ambientais.
Dessa forma, o projeto teve por intuito o resgate e a ampliação de bons
hábitos visando ao estabelecimento de um novo paradigma social de
consciência ambiental.
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Neste caso, os protagonistas foram os alunos, que foram estimulados a
difundir e a multiplicar boas práticas para a sustentabilidade – na escola, na
família, na praia, pelas calçadas.

[4] Texto 1 coluna

[5] CP_EF-AI_022
No primeiro momento, foi feita uma apresentação para os alunos sobre as
principais temáticas correspondentes à sustentabilidade e à preservação
ambiental, maiores incidências de contaminação/degradação ambiental
relacionadas à água e ao solo no entorno escolar, medidas de reparação e
historicidade (patrimônio histórico ambiental de nossa região).
Depois, falamos de políticas públicas e legislação. Abordarmos também o
descarte correto do lixo doméstico/público e medidas para prevenção e
destinação dos resíduos produzidos no município.
No que diz respeito à tecnologia cooperativa, a professora usou uma página de [5] Imagem 50% à esquerda
rede social para expandir as práticas pedagógicas e alcançar mais pessoas.
Imagem: CP_EF-AI_022
Como fazer:
As atividades abrangeram estudos, pesquisas, ações práticas e saídas técnicas
para estudo do meio, bem como integração e socialização dos trabalhos com
toda a comunidade escolar.
Pautando-se sempre pela autonomia, buscamos potencializar as habilidades
dos alunos, por meio de entrevistas com pautas elaboradas por eles com os
parceiros e atores escolares envolvidos no projeto.
Ao longo das etapas, o processo de aprendizagem evoluiu com a participação
de parceiros externos, que agregaram reflexões sobre o projeto e colaboraram
propiciando vivências práticas.
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Tivemos palestra na Secretaria Municipal de Educação, promovida pela
parceira Santista Ambiental (empresa que gerencia resíduos sólidos) e
recebemos a ONG Ecophalt, que promoveu a intervenção plantio de mudas X
lixeira ecológica.
Esta ação possibilitou aos alunos do 5º ano A exercitarem seu protagonismo,
com a turminha do 1° ano B para participação na oficina de plantio. Os mais
velhos os mediadores, compartilhando as atividades com os menores.
Além disso, construímos um mapa da cidade de Santos, afixando-o no corredor
da escola. Na biblioteca, foram organizadas sessões de leitura e de vídeos
temáticos para rodas de conversa e reflexões das aprendizagens.
Também visitamos o Palácio Saturnino de Brito, que guarda as memórias da
construção do sistema de canais (saneamento básico) do município.
Em cada etapa do projeto, revelou-se o engajamento dos envolvidos, que ainda
criaram vídeos para socializar na escola e atrair parcerias internas para a
reciclagem de materiais, como caixas de leite da merenda, usadas na produção
[6] Texto olho: “Em nosso
de objetos de decoração e brinquedos.
projeto, as dificuldades
[6]Em nosso projeto, as dificuldades foram encaradas como desafios, o que foram encaradas como
fortaleceu o grupo e deu ainda mais representatividade às ações articuladas. desafios, o que fortaleceu o
Uma iniciativa que deu orgulho a todos foi o "Jornal da Sustentabilidade", que, grupo e deu ainda mais
mesmo após o fim do projeto, seguiu sendo publicado semanalmente, com representatividade às
informações oriundas da Secretaria do Meio ambiente e da imprensa, e com os ações articuladas.”
devidos créditos.
Em junho de 2018, tivemos uma ação civil, na qual o Grêmio mirim estudantil
acompanhou os alunos do 5° ano A em audiência pública municipal na Câmara
Municipal.
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EF15LP01; EF15LP02; EF12LP02; EF12LP11; EF12LP12; EF01LP21;
EF02LP18;

[4] Texto 1 coluna

[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Alessandra Bremm.
Escola:
EEEF Dr. Silveira Neto, Lagoa Vermelha (RS).
[5] Imagem 3 colunas

[4] O que é:
Partindo dos temas "Bairro" e "Comunidade", foram realizadas diversas
atividades, como passeios, entrevistas, pesquisas, leituras, produções escritas
e criação de blog, levando os alunos ao protagonismo da própria
aprendizagem, proporcionando a interação entre eles e a autonomia.
O projeto também possibilitou a articulação entre a escola, famílias e a
comunidade.

Imagens: CP_EF-AI_026
CP_EF-AI_029
CP_EF-AI_027

[5] CP_EF-AI_026

CP_EF-AI_029
CP_EF-AI_027
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Após o passeio, trouxe para a sala de aula o mapa do bairro. Fizemos um
círculo no chão, com o mapa no meio, e as crianças localizaram e pintaram
suas ruas.
Deixei que explorassem o material. Fiquei surpreso ao ver que muitos alunos
usavam como referência a rua de um colega para achar a sua, demonstrando
que estavam refletindo a respeito do espaço geográfico e sua representação.
Na aula posterior, retomei o tema do projeto e perguntei se poderíamos fazer
algo para transformar o bairro num lugar melhor para viver. Os estudantes
disseram que sim.
[11] A maioria deu como exemplo a questão do lixo, relatando que, em suas

casas, não costumavam depositar lixo em terrenos baldios, mas os vizinhos o
faziam. Então, lancei a proposta do projeto, falando no nome que pensei:
"Cidadão Mirim".
Escrevi o nome no quadro, perguntando o que pensavam a respeito do título,
se tinham outra sugestão. Como a turma foi receptiva ao nome, assim ele
ficou. Questionei se sabiam o que significava a palavra "cidadão". Um aluno
disse que era quem morava na cidade. Respondi que sim, a origem da palavra
era aquela, mas que havia um significado maior, relacionado aos direitos e
deveres das pessoas que vivem em uma comunidade/sociedade.
Definido o nome do projeto e a razão da escolha, continuamos com as
atividades. Pensando em aproveitar as atividades para trabalhar a
alfabetização, imprimi as fotos tiradas durante o passeio pelo bairro e
agrupei os alunos em duplas, considerando o nível de aprendizagem de cada
um (pré-silábico, silábico, alfabético), de forma que todos conseguissem
produzir legendas de acordo com as imagens.
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[11] Texto olho: “A maioria

deu como exemplo a
questão do lixo, relatando
que, em suas casas, não
costumavam depositar lixo
em terrenos baldios, mas
os vizinhos o faziam.”

No meio tempo, criei o blog do projeto e o apresentei às crianças, que mais
tarde ajudaram a atualizar as postagens, digitando as legendas criadas para
as fotos.
Prosseguindo, questionei a turma em relação aos problemas do bairro. Quais
deles eram causados ou agravados pelos próprios moradores? Para minha
surpresa, as crianças identificaram facilmente três deles: a questão do lixo,
dos animais abandonados ou soltos nas ruas e o barulho excessivo causado
por alguns moradores.
Lancei a proposta de criarmos um folheto informativo para conscientizar as
pessoas a respeito desses problemas. Os alunos adoraram a ideia, mas
queriam saber como faríamos isso. Expliquei que, primeiro, precisávamos
estudar um pouco cada item.
Essa etapa do projeto foi importante também por retomar um trabalho feito
pela escola em anos anteriores, chamado "Lixo que não é Lixo", no qual os
alunos cuidavam da limpeza do pátio da escola e precisavam observar a
separação de lixo seco e orgânico nas lixeiras apropriadas.
Assim, nas aulas seguintes, lemos textos sobre coleta seletiva e reciclagem do
lixo, realizamos a leitura de um livro sobre a temática estudada, acessamos o
portal do município para descobrir os dias da coleta no bairro, conversamos
e lemos sobre a responsabilidade de ter um bichinho de estimação e os
cuidados que ele demanda e, finalmente, discutimos sobre a vida em
comunidade e o respeito necessário com os vizinhos, principalmente em
relação ao barulho que pode incomodar os outros.
[12]CP_EF-AI_028
Além das leituras, conversas e debates, também usei alguns jogos dos
computadores da escola e de sites educativos como "Escola Games". Após
termos aprendido um pouco mais sobre os assuntos que estariam nos
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[12] Imagem 50% à direita
Imagem: CP_EF-AI_028

folhetos, pedi ideias para a escrita e as registrei no quadro. Posteriormente,
ampliei essas ideias, construindo o texto dos folhetos com base nelas.
Por fim, cada criança fez uma ilustração e finalizei o material. A turma ficou
maravilhada com os folhetos, lendo-os, comentando sobre as ilustrações dos
colegas. Cada aluno levou um exemplar para casa, para compartilhar com a
família. Também distribuímos para as demais turmas da escola. Voltamos ao
bairro e entregamos cerca de 60 folhetos aos moradores.
Essa atividade promoveu a autonomia e a iniciativa das crianças, além da
oralidade, pois elas precisaram abordar as pessoas e explicar do que se
tratava o material.
Naquele ponto, o blog do projeto já tinha algumas publicações. Criei ainda
uma página no Facebook para ajudar na divulgação. Assim, houve maior
interação com as famílias e a comunidade, que acessaram, curtiram e
compartilharam o conteúdo. Isso gerou grande interesse por parte da turma,
que viu o seu trabalho valorizado.
No entanto, ainda havia os problemas citados pelos moradores. Por exemplo,
alguns citaram que a rede de esgoto do bairro era inadequada, mas durante
as visitas ao bairro não conseguimos identificar isso.
O ideal seria voltar ao bairro e tentar registrar essas situações. Convidei uma
liderança do bairro para ser entrevistada pelos alunos. A atividade já estava
prevista no planejamento inicial, mas ganhou ainda mais importância, pois a
entrevistada poderia esclarecer pontos sobre os quais ainda tínhamos
dúvidas.
Como tarefa de casa, cada aluno registrou uma pergunta que gostaria de fazer
à entrevistada, podendo pedir sugestões para a família.
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No dia da entrevista, muitos alunos demonstraram desenvoltura,
questionando a entrevistada com segurança. Outros, um pouco tímidos e
inseguros, esqueceram o que iam dizer, e eu precisei auxiliar nesse momento.
[13] O objetivo principal, que era buscar mais informações a respeito dos

problemas do bairro, foi alcançado. A convidada reforçou algo que era
objetivo do projeto contemplar: a participação, o engajamento dos alunos,
que serão os futuros moradores do local, na solução de problemas e na busca
do bem comum.
Ela relatou que poucas pessoas participam das reuniões que ela organiza e
que muitas situações poderiam ser resolvidas com a união dos moradores.
Durante a entrevista, nossa convidada enfatizou a responsabilidade da
administração municipal em resolver alguns problemas do bairro.
Retomei essa questão com os alunos nas aulas subsequentes, sugerindo que
escrevêssemos uma carta aos vereadores, contando sobre o nosso projeto e
os problemas que havíamos estudado.
Os alunos nunca haviam escrito ou lido uma carta. Esse foi o primeiro contato
deles com esse tipo de texto e forma de comunicação.
Não foi uma simples atividade, foi um evento. Escrevi a carta no quadro, com
a participação de todos, atuando como escriba, orientando sobre as
características do texto que eles desconheciam. Durante esse processo,
usando a letra cursiva, as crianças ficaram atentas ao uso da letra maiúscula
no início das frases, nos substantivos próprios.
Todos assinaram a carta, depois de revisada e digitada por mim. Foi a
primeira vez que as crianças assinaram seus nomes completos, usando letra
cursiva, algo que considero muito simbólico.
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[13] Texto olho: “O objetivo

principal, que era buscar
mais informações a
respeito dos problemas do
bairro, foi alcançado. A
convidada reforçou algo
que era objetivo do projeto
contemplar: a
participação, o
engajamento dos alunos,
que serão os futuros
moradores do local, na
solução de problemas e na
busca do bem comum.”

[14] A carta foi entregue à Câmara Municipal e todos os alunos receberam

uma cópia para levar para casa e ler com seus familiares.
Assim que divulgamos a carta no blog e na página do Facebook, recebemos
retorno: uma vereadora comentou sobre o projeto e se colocou à disposição
para ajudar. O presidente da Câmara Municipal pediu para ir até a escola e
falar com os alunos, o que foi muito importante, pois valorizou ainda mais o
trabalho desenvolvido.
A carta também foi lida, posteriormente, por outro vereador, numa sessão da
Câmara, e as crianças puderam conferir isso em vídeo.
Ao final do projeto, realizei uma avaliação escrita com os alunos, na qual eles
demonstraram, por meio de desenhos e palavras, o que havia sido mais
significativo durante o processo.
Uma das maiores aprendizagens da turma foi a busca por informações em
diferentes fontes. Isso rompeu com a ideia de que o professor é a única
referência na sala de aula, a única fonte de informação.
Outro fator de avanços na aprendizagem foram as atividades de produção
escrita, nas criações de legendas para fotos, nas postagens do blog, na
elaboração do folheto informativo, na escrita da carta.
Em todos os momentos, os alunos foram capazes de criar, interagir e
produzir textos contextualizados, individualmente e coletivamente, o que
contemplou os diversos níveis de aprendizagem.
A escrita da carta exemplificou para as crianças o uso da letra cursiva, bem
no momento em que estava sendo feita a transição da letra caixa alta para
cursiva.
Acredito que a aproximação e a articulação entre escola, família e
comunidade, que perpassou todo o projeto, serviram para a importância do
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[14] Texto olho: “A carta foi

entregue à Câmara
Municipal e todos os
alunos receberam uma
cópia para levar para casa
e ler com seus familiares.”

EF35LP03; EF03LP17; EF35LP21; EF04LP24; EF04GE11; EF05GE10

[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:

[4] Texto 1 coluna

Mychelys de Mattos Queiroz.
Escola:
Escola Municipal Nossa Senhora do Rosário, Manaus (AM).

[4] O que é:
O projeto "Escritores Mirins" partiu de uma temática interdisciplinar com foco [5] Imagem 3 colunas
no desenvolvimento da leitura e da escrita pelos alunos do 4º ano C do Ensino
Imagens: CP_EF-AI_032
Fundamental da Escola Municipal Nossa Senhora do Rosário.
A turma em questão tinha 25 alunos com dificuldades na produção de textos e CP_EF-AI_034
na leitura. Chegou-se a esse número após uma avaliação diagnóstica realizada CP_EF-AI_032
em sala no início do ano letivo.
Propondo estimular o processo de ensino, utilizamos o reconto de histórias,
fazendo arte, software, criando gincanas e produzindo novas histórias.
A escola participou, juntamente com os pais dos alunos, da socialização, dos
processos do projeto e dos resultados. Foram produzidos diferentes tipos de
textos orais e escritos, considerando a situação de uso. Além disso, os alunos
refletiram criticamente a respeito dessa prática de linguagem.
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[5]CP_EF-AI_032
CP_EF-AI_034
CP_EF-AI_032
[6] Texto 1 coluna
[6] Como fazer:
Após a avaliação diagnóstica, realizamos o projeto interdisciplinar que seria
imprescindível para desenvolver os escritores mirins, que, no entanto, ainda [6.1] inserir no tooltip:
não sabiam o potencial que tinham.
LEONG, Leyla. Essa tal de

O projeto "Escritores Mirins" começou com um livro infantil chamado [6.1] Natureza. Manaus: Valer,
Essa tal de Natureza. A obra retrata a aventura de um pássaro muito curioso 2002.
que queria saber onde a mata acabava.
Foi explorada a capa do livro sobre possíveis títulos da história. A obra é bem
envolvente, fazendo com que a leitura seja prazerosa. A reação dos alunos aos [7] Texto olho: “Durante a
acontecimentos foi automática, seguida de alegrias e surpresas. Logo, todos semana, foram construídas
queriam pegar o livro para ler.
maquetes em duplas. Cada
De início, pedi a eles que fizessem o reconto da história. Foram surpreendentes aluno trouxe aquilo que
os detalhes na narração dos fatos. Cada um teve sua produção realizada. Na mais o atraía. A cada dia,
aula seguinte, estudamos sobre a paisagem natural e modificada e os impactos tínhamos algum novo
ambientais causados pela ação do homem. A atividade foi seguida de desenhos detalhe para contribuir
com o trabalho.”
sobre aqueles tipos de paisagem.
[7] Durante a semana, foram construídas maquetes em duplas. Cada aluno

trouxe aquilo que mais o atraía. A cada dia, tínhamos algum novo detalhe para
contribuir com o trabalho.
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Na área de Geografia, os conteúdos foram sobre as paisagens e diferenças
entre elas e sobre o que causa desequilíbrio ao ambiente. Trabalhamos
também do trânsito, por meio de discussões sobre como o homem tem se
comportado e como a poluição é prejudicial ao nosso planeta.
Por meio desse tipo de trabalho, os alunos se "transportaram" para esses
lugares. A cada progresso, senti a turma motivada para sempre melhorar.

[8] Imagem 50% à esquerda
A história infantil traz uma carta recebida pelo rei da Cidade de Pedras. Por
isso, buscamos trabalhar o gênero textual "carta". O assunto escolhido foi o que Imagem: CP_EF-AI_031
eles gostariam de ganhar ao final do ano letivo. Para que isso acontecesse,
teriam que convencer a pessoa para a qual a carta seria destinada.
Surgiram produções interessantes e criativas. Aproveitamos o momento para
reconhecer a função social de uma carta, por meio de discussão oral, leitura e
interpretação de diferentes modelos. Fizemos também, a partir de situações
reais, a identificação das características e das partes daquele gênero textual
(local e data, saudação, assunto, despedida e assinatura.
Procuramos ainda reconhecer o envelope como elemento essencial para o
envio de uma carta, fazendo um link com o uso das Tecnologias da Informação,
com o e-mail e com aplicativos.
Também estudamos o substantivo coletivo, pois a história fala sobre mata, e o
personagem fala que mata é um conjunto de árvores – foi aí que
confeccionamos um álbum seriado de coletivos.
[8] CP_EF-AI_031
Nas aulas de História e Ciências, falamos sobre as mudanças de paisagens e
passado e presente, fazendo uma reflexão sobre o surgimento dos bairros de
Manaus e observando, a partir de seus bairros, como eles poderiam contribuir
para minimizar os impactos ambientais.
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Analisamos a paisagem no passado da cidade e como o homem tem interferido
no ambiente. Lemos e selecionamos reportagens relacionadas às notícias
sobre a cidade e o meio ambiente e confeccionamos um mural coletivo.
Em Matemática, levamos para a sala de aula situações-problemas relacionadas
ao meio ambiente, além de gráficos para leitura e interpretação. Na sequência,
criamos uma gincana matemática.
[9] Texto olho: “A palavra
Na aula de Arte, fizemos uma música sobre a história, orientando os alunos de incentivo é algo
quanto à percepção, ao ritmo e à entonação. Os alunos escreveram suas gratificante para o nosso
crescimento profissional.”
músicas preferidas e expressaram seus gostos musicais.
O laboratório de informática foi um espaço bastante atraente para os alunos,
com atividades de produção artística e os jogos matemáticos.
O projeto de leitura motivou de toda a turma, mesmo aqueles alunos que
estavam mais receosos para desenvolver produções escritas.
O professor teve de ser mostrar aberto e afetivo, fazendo de cada aula um
momento de reflexão sobre sua prontidão e espaço para que fosse colocada
em prática seus conhecimentos prévios. Isso se tornou um exercício de diálogo
e de troca de conhecimentos, fazendo com que os alunos se sentissem cada vez
mais entusiasmados.
No decorrer da semana, pensamos sobre como socializar as atividades. Os
alunos levaram bichos de pelúcia para a sala e, lá, foram preparados cartazes
sobre meio ambiente e finlalizadas as maquetes.
Chegou, então, o grande dia da socialização da boa prática desenvolvida em
sala e da apresentação dos avanços no processo da leitura e da escrita.
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• material para confecção de cartazes;
• materiais de uso cotidiano do aluno (lápis, caderno, régua, etc.).
Habilidades trabalhadas
EF04HI01; EF04HI03; EF15LP01; EF15LP02; EF15LP04; EF15LP05;
EF15LP06; EF15LP10; EF15LP18; EF04LP09; EF04LP20; EF05LP23;
EF05LP24; EF04MA01; EF04MA02; EF04MA25; EF04MA28; EF05MA01;

[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Monica Raquel Ferreira de Souza.
Escola:
EE Dr. Isidoro Boucault, Mogi das Cruzes (SP).

[4] O que é:

O presente projeto surgiu da necessidade de trabalhar a educação financeira
com as crianças do 5º ano A da EM Dr. Isidoro Boucault, da cidade de Mogi
das Cruzes. A iniciativa aconteceu no início do 1º semestre de 2018,
alcançando os 35 alunos da classe.
Como proposta inicial, propus aos alunos pesquisa e estudo sobre o
movimento financeiro da escola, para que pudessem analisar dados reais e,
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[4] Texto 1 coluna

por meio dessa experiência matemática, construir e ressignificar os conceitos
aprendidos, de maneira cognitiva e social.
Semanalmente, realizamos na disciplina de Língua Portuguesa, uma atividade
do projeto "Ler e Escrever", que é uma roda de leitura e análise de jornais.
Frequentemente, encontrávamos textos sobre o cenário político, e esse
[5] Imagem 50% à direita
assunto despertava o interesse dos alunos, que sempre perguntavam sobre o
que é corrupção e o que são impostos e dinheiro público.
Imagem: CP_EF-AI_035
[5]CP_EF-AI_035
Notei que as crianças possuíam grande dificuldade de ler os números
incluídos nas matérias, geralmente apresentados na classe dos milhões. Achei
necessário fazer uma avaliação diagnóstica da escrita numérica.
Para manter a curiosidade e o interesse em relação às aulas, mudamos o
cenário de aprendizagem. Lancei mão da tecnologia, da história da
Matemática e dos jogos matemáticos, atribuindo à disciplina importância
fundamental para mudanças sociais.
Aprender sobre educação financeira possibilitou às crianças pesquisar,
observar, fiscalizar, registrar e, principalmente, superar seus conhecimentos.
Essa sequência proporcionou aos alunos a construção de conceitos e a
captura dos conteúdos previstos no ano, como a escrita numérica.
Possibilitou também a articulação de conceitos relacionads a outras
disciplinas, como História e Língua Portuguesa.
Na execução do projeto, buscamos apoio em objetivos específicos, como
tabular dados, entrevistar pessoas na busca de informações, organizar e
selecionar a escrita numérica necessária para a composição de quantidade,
estimar valores monetários e participar de ações sociais.
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De acordo com as Matrizes Curriculares de Mogi das Cruzes, em consonância
com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e documentos da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), a educação financeira par o 5º ano deve
abordar os seguintes assuntos:

[6] Card

[6.1] Matemática:

• sistema de numeração decimal
• composição e decomposição de numerais naturais
• porcentagem;
o Sistema Monetário Brasileiro.

[6.1] Card 1

[6.2] História:

• história do dinheiro.
[6.3] Língua Portuguesa:

[6.2] Card 2

• produção textual;
• gênero textual: entrevista.
[6.3] Card 3

[7] Tendo em vista essa temática, tratei de fazer alguns recortes conceituais
que envolvessem a educação financeira e articulassem princípios básicos da
educação fiscal.
Esses recortes poderiam garantir aos alunos vivência escolar nos atributos
financeiros, analisando informações coletivamente e proporcionando a
experiência necessária para comparações e modificação da realidade familiar
e individual.
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[7] Texto 1 coluna

Para tanto, os alunos trabalharam no laboratório de informática e criaram
cartazes.
Como fazer:
A avaliação diagnóstica inicial revelou que 31 dos 35 alunos da classe tinham
limitações para traçarem numerais da classe da unidade de milhar em diante.
Apresentavam também dificuldades para a realização de operações de cunho
monetário. Demonstravam ainda baixa estimativa matemática. Além disso,
apenas 45% da sala conseguia interpretar dados gráficos e tabelas.
Como atividade inicial, foi proposta uma avaliação. O objetivo não era que os
alunos acumulassem notas, mas, sim, definir um ponto de partida.
Naquele momento, notei que apenas quatro alunos acertaram toda a
sequência de números ditados, o que me preocupou bastante. Fiz ainda
algumas avaliações sobre composição e decomposição numérica, o que
revelou ainda mais a fragilidade conceitual da sala.
Para realizar essas avaliações, apresentei recortes das matérias previamente
lidas nas rodas de jornal. Os alunos me questionaram por que estavam
utilizando aqueles textos nas aulas de Matemática. Fiquei surpreendida com
a distância existente entre a Matemática e seus usos na realidade das
crianças.
Em outro momento, senti a necessidade de interrogar os alunos sobre o que
[8] Imagem 50% à direita
achavam do ensino da Matemática e seu poder de atuação nas
transformações sociais. Quis saber também qual disciplina eles consideravam Imagem: CP_EF-AI_036
capaz de fazer mudanças sociais. Fui surpreendida novamente. A que teve
mais votos foi História. Ninguém havia optado pela Matemática.
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Foquei, então, na aprendizagem da escrita numérica. Trabalhamos com o
recurso da malha escalonada. Foi um momento extremamente rico, no qual
os alunos descobriram o valor posicional do zero na sobreposição das classes
e ordens.
[8] CP_EF-AI_036
As crianças receberam uma lista de números a compor que seguia uma
ordem crescente. Embora essa atividade solucionasse boa parte das dúvidas
de composição numérica, percebi que os alunos também precisavam de
momentos lúdicos.
Começamos por um jogo disponível na plataforma da revista Nova Escola
chamado [9]Que Número sou eu?.
Durante a aplicação do jogo, circulei pela sala para observar e intervir. A
classe foi dividida em trios para houvesse encontros produtivos de
conhecimentos variados.
Uma das facetas mais produtivas do jogo foi a diversão, com as dificuldades
sendo encaradas como desafios. Foi uma alegria geral na sala. Os alunos
ficaram eufóricos. Ficou evidente que as crianças sentiam grande satisfação
nas aulas diferenciadas
Como material de apoio, selecionei notícias que apresentavam quantidades
numéricas números de classes altas. Tomei o cuidado para que os números
fossem extraídos dos textos e tivessem relação com a realidade, embora
soubesse que conceitos como tributos fiscais estavam muito distantes da
realidade das crianças.
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[9] inserir link
https://novaescola.org.br/pl
ano-de-aula/375/quenumero-eu-sou

Foi quando, numa roda de conversa, um aluno perguntou quem paga o salário
dos professores e, antes que eu pudesse responder, uma colega respondeu
que, com certeza, era a diretora.
Percebi a importância daquele diálogo e tratei de fazer intervenções para
fomentar as dúvidas, e não para solucioná-las. Com isso, ampliei a base para
as discussões.
Produzimos um cartaz das pesquisas sobre dinheiro público (como é extraído
e distribuído), levantamos valores de tributos fiscais e abordamos a
[10] Texto olho: “Para que a
importância da fiscalização e do acompanhamento desse processo.
prática dialógica ganhasse
O conceito foi trabalhado de maneira superficial, apenas como apoio, já que
forma, os alunos foram
não era o nosso foco naquele momento.
convidados a pesquisar
sobre o dinheiro circulava
Na busca por alternativas para fundamentar os estudos sobre números e
quantidades, trabalhamos bastante com estimativas. Conduzi a conversa para na escola.”
que os alunos confrontassem conhecimentos prévios e suposições.

[10] Para que a prática dialógica ganhasse forma, os alunos foram convidados

a pesquisar sobre o dinheiro circulava na escola. Naquele momento,
utilizamos as aulas de Língua Portuguesa para aprender como são feitas as
entrevistas (verbais e escritas), quais são seus elementos e como organizar as
informações obtidas.
A sala foi dividida em grupos, que ficaram responsáveis por entrevistas com a
diretora da escola, as merendeiras, a equipe de limpeza e a presidente da
[11] inserir link
Associação de Pais e Mestres (APM).
Essas entrevistas serviriam para que os alunos coletassem informações e
pudessem organizá-las sob a forma de dados e gráficos.
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https://novaescola.org.br/pl
ano-de-aula/1745/jogo-comabaco

Notei que a motivação dos alunos havia aumentado. Ao participarem do
processo de levantamento de dados, os alunos também demonstraram
interesse em encontrar formas de exposição das informações.
Nesse trabalho, entrevistaram familiares e a comunidade sobre sua
participação social nas tomadas de decisões escolares. Perceberam que a
imensa maioria das pessoas não achava justa a forma com eram feitos os
gastos públicos. Mas, por outro lado, notaram que poucas pessoas se
interessavam em participar das reuniões financeiras da escola.
Os alunos buscaram nos arquivos da escola informações sobre o montante de
verbas repassado para a escola. Em pesquisas feitas com o auxílio da equipe
gestora, perceberam que existe uma regra para o gasto do dinheiro público
escolar, e que os números associados ao tema, quase sempre, são expressos
por meio de porcentagens.
Para entendermos o conceito da porcentagem, trabalhamos de maneira
parecida com a composição e a decomposição de classes, fazendo com que as
crianças estabelecessem uma relação entre os conteúdos.
Percebi que a utilização da pesquisa e o tratamento das informações
auxiliaram na mudança de enfoque do aprendizado, do qual os alunos se
tornaram protagonistas. Essa forma de trabalho também fortaleceu a
convicção de que eram capazes de controlar os dados e manipular o
conteúdo.
Trabalhamos com a sequência numérica, embora ainda houvesse certa
dificuldade principalmente em reconhecer as trocas entre ordens e classes.
Como exemplo disso, numa atividade verificadora de conhecimento, percebi
que o exercício de decomposição de numerais era mais bem-sucedido
quando as ordens apareciam embaralhadas.
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[12] Imagem 50% à direita
Imagem: CP_EF-AI_037

Recorri novamente aos jogos matemáticos. Utilizei mais um da plataforma da
revista Nova Escola, o jogo [11]Nunca Dez. Mais uma vez, vi uma grande
motivação nos alunos.
Numa roda de conversa, surgiram dúvidas sobre salário e origem da palavra.
Os alunos discutiram sobre circulação do dinheiro e levantaram hipóteses de
uso diário doméstico. Em alguns grupos, surgiu a ideia do dinheiro “privado”,
que, naquele caso, era o pagamento salarial.
Utilizando a disciplina de História, buscamos compreender o sistema de
trocas e o escambo. Como ele era comum e importante no desenvolvimento
das civilizações, compreendemos os produtos importantes da época e como
as trocas sofriam influência de acordo com o período, os governos e as
necessidades de compra.
Descobrimos a origem da palavra “salário” e a necessidade da circulação do
dinheiro “moeda” para facilitar e promover o comércio. Pesquisamos
informações como o nome das moedas, a diferença das valorizações, a
influência da economia, a lei de oferta e procura e todo o conteúdo histórico
sobre os planos econômicos brasileiros.
O clima das aulas ficou tão envolvente que aumentou para quase 100% a
frequência escolar nos dias do projeto. Houve também melhora gradativa e
significativa no desempenho dos alunos.
Chegou, então, a hora da aplicação dos conhecimentos. Solicitei aos alunos
que verificassem os gastos feitos pela escola, fiscalizando o uso do dinheiro.
Perceberam que o uso do dinheiro é dividido em gastar, poupar e investir, e
que esse processo também acontecia na escola. Notaram também que o êxito
nesse processo dependia de conhecimento matemático, da consciência
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histórica sobre seu poder de uso e, principalmente, de consciência social na
administração dos valores que pertenciam à escola.
[12] CP_EF-AI_037
Nos estudos sobre as verbas da escola, conheceram o Conselho Escolar e a
Associação de Pais e Metres (APM), bem como suas funções em relação ao
uso das verbas. Os alunos começaram a questionar e a querer participar das
tomadas de decisões.
Foi explicado a eles o que era a APM e por que as escolas públicas faziam
ações sociais para a arrecadação de dinheiro. Numa das discussões, surgiu a
pergunta sobre de quem era esse dinheiro.
Os alunos analisaram os gastos do ano anterior e, fiscalizando-os,
perceberam a dificuldade financeira da escola e a necessidade da
participação deles para diminui-la, e como os conceitos da matemática
financeira poderiam transformar a realidade em que vivem.
Utilizamos os computadores da escola como ferramenta para a organização e
a apresentação dos dados. Construímos tabelas e gráficos com as
informações das entrevistas.
Após um estudo sobre a eficiência matemática voltada ao mundo financeiro,
levamos as informações da escola para a casa das crianças. Por meio de
entrevistas, pesquisa e exercícios coletivos, conversamos sobre autonomia
financeira das famílias e como os conceitos aprendidos poderiam ser
utilizados na administração do lar.
Durante as aulas sobre a história do dinheiro, muitas crianças trouxeram
moedas e cédulas antigas ou de outros países. Pesquisamos o material, a
gravura, o ano de fabricação, entre outros aspectos.
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[13] Texto olho: “Com as

informações adquiridas no
projeto, os alunos
passassem a construir
conceitos e a avançar em
suas aprendizagens, a
participar ativamente do

Como esses momentos eram apreciados pelos alunos, propus a criação da
Feira da Matemática".

movimento financeiro da
escola.”

Os alunos prepararam uma apresentação sobre os conceitos aprendidos para
os colegas da escola.
A turma também fez uma apresentação para os funcionários, prepararam
cartazes explicando termos e significados e criaram um quiz para envolver a
plateia.
Elaboramos um jogo matemático de equipes, com os alunos divididos em
duas equipes. Os grupos receberam uma lista de numerais para organização
por ordens.
Ao final, elaboramos o texto instrucional, que foi jogado pelo 5º ano do
período da tarde.
Na "Feira de Matemática", apresentamos o dinheiro com legendas sobre o
lugar e o ano de circulação. As crianças explicaram aos visitantes a
importância do dinheiro e a influência da economia na vida das pessoas, bem
como a importância da matemática na construção da vivência e da melhoria
social. Um grupo de alunos ofereceu aos pais dicas sobre organização e
consciência financeira.
Com o apoio da Prefeitura, visitamos, na sequência, uma escola vizinha para
expor nossos conhecimentos. Um pouco nervosos, mas com bastante
vontade, os alunos encantaram uma plateia mais velha e bem numerosa.
Foram aplaudidos e elogiados.

[14] Tarja Saiba Mais
[14.1] inserir link:

https://novaescola.org.br/
conteudo/6886/novaescola-apresenta-180jogos-gratuitos-paramatematica
[14.2] inserir link:

https://www.bcb.gov.br/h
Uma nova avaliação foi feita. Ela revelou que 98% dos alunos tinham
tms/origevol.asp
melhorado a escrita numérica, avançando pelo menos duas classes numéricas
em comparação com as produções iniciais. Também foi revelada boa
[14.3] inserir link:
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capacidade de estimativa monetária e uma significativa compreensão de
cédulas e moedas, do uso de porcentagens e da tabulação de dados.
[13] Com as informações adquiridas no projeto, os alunos passassem a

construir conceitos e a avançar em suas aprendizagens, a participar
ativamente do movimento financeiro da escola.
Utilizando o recurso dos jogos matemáticos para estabelecer uma relação
harmoniosa, efetiva e concreta com o cenário educacional, colocamos em
ação os conhecimentos aprendidos, incutindo nos alunos uma nova visão do
aprendizado s.
Por fim, este projeto dialogou com outras matérias, tornando-se ponto de
partida para novas aprendizagens, devolvendo o ensino à sua essência
integral e interdisciplinar, facilitando relação com o que se aprende na escola
e o que se aplica na vida.
Outras ideias:
A produção de gráficos e infográficos possibilitou também a
interdisciplinaridade com Arte e Linguagens.
A prática do projeto é bastante flexível, possibilitando adaptações para a
realidade de cada escola, com uso ou não de tecnologias digitais.
O projeto levou em conta o protagonismo dos alunos nas decisões, o que
tornou a aprendizagem bem mais significativa.
[14] SAIBA MAIS
Os sites a seguir contribuíram na elaboração deste projeto:
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https://www.bcb.gov.br/p
re/pef/port/publicacoes_d
inheironobrasil.pdf

• cartão;
• material de sucata;
• tinta;
• E.V.A.;
• telhas;
• tecidos.
Habilidades trabalhadas:
EF15LP02; EF15LP03; EF15LP04; EF15LP09; EF15LP19; EF02LP26

[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Willis Santana dos Santos.
Escola:
Escola Municipal Santa Fé, Teresina (PI).

[4] O que é:
Nosso projeto surgiu de questionamentos dos alunos sobre por que deveriam
ler os livros paradidáticos, estudar gramática e aprender os gêneros textuais.
Eles não percebiam relação concreta entre o que era construído na classe e a
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[4] Texto 1 coluna

vida cotidiana. Sentiam também uma ausência de valores humanos nas aulas.
Os alunos não se sentiam motivados a aprender, e isso levava a baixos
resultados.
Desse modo, resolvi partir da arte literária, das artes cênicas, da pintura, da
escultura, e da música para oferecer acesso a um universo diferente,
prazeroso, de boa execução e, acima de tudo, diferenciado nos resultados
[5] CP_EF-AI_040
O nome “Apaixonando Leitores” veio do objetivo de fazer com que cada aluno
se tornasse um apaixonado pela leitura e inspirasse outras pessoas. Em sua
proposta, o projeto visou estabelecer relações entre teoria e prática e entre
os conteúdos estudados em sala e o cotidiano dos alunos.
Mais especificamente, procurou oferecer meios para que os alunos
acessassem os mais variados tipos de leitura e gêneros, envolvendo os alunos
nas atividades sugeridas e, por meio delas, alargando horizontes pessoais e
culturais, garantindo uma formação crítica e emancipadora.
“Apaixonando Leitores” foi uma oportunidade de estímulo à leitura e
instrumento para que os jovens percebessem que ler pode ser divertido e
prazeroso, e não apenas uma obrigação.
[6] Como fazer:
[6.1] Etapa 1 – Diagnosticar:
O diagnóstico cumpriu seu papel. Após um mês coletando informações a
partir de avaliação escrita e oral, de conversas informais com alunos e pais e
de anotações no diário de bordo, constatamos que a maioria dos alunos não

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

[5] Imagem 50% à direita
Imagem: CP_EF-AI_040

dominava os conteúdos mínimos. Os alunos tinham dificuldades na leitura, na
escrita e, consequentemente, na interpretação de textos.
Descobri que alguns viviam na pobreza extrema. Outros precisavam vender
cheiro-verde à tarde para ajudar no sustento de casa. Havia alunos, ainda,
que cuidavam dos irmãos mais novos. Conheci o caso de uma aluna que havia
sido abusada pelo padrasto e a história de um garoto que tinha sido deixado
aos cuidados da avó. Mas havia outros que moravam com os pais, eram
assistidos, tinham o material necessário, moravam em casas de tijolo,
diferenciando-se de grande parte do alunado.

[6] Aba Vertical

[6.1] Aba1

[6.1.1] CP_EF-AI_041
As crianças já tinham problemas em excesso. Eu não poderia deixar que a
escola se tornasse um lugar onde nada de importante acontecia.

[6.1.1] Imagem 50% à
esquerda

Mais do que transmitir conteúdos, eu precisava fazer com que os pequenos se Imagem: CP_EF-AI_041
vissem como pessoas importantes, que despertavam carinho, preocupação,
cuidados e desejos de um futuro melhor
E isso poderia ser realizado se eles se enxergassem em poemas, letras de
músicas etc. e em aulas pensadas para eles.
Depois de analisar o histórico escolar e familiar e os resultados dos
diagnósticos, optei por uma abordagem que oferecesse intervenções
pertinentes.
Para isso, recorri a metodologias que favorecessem seu desenvolvimento,
mas, também que respeitassem suas características individuais e
necessidades, sempre com foco na leitura.
[6.2] Etapa 2 – Propor
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“Apaixonando Leitores” consistiu na leitura de um livro e, posteriormente, na
apresentação da obra aos colegas.
Após a leitura e a discussão da obra, os alunos foram desafiados a descobrir o
nome do livro que seria tema da nossa aula. Um deles só seria lido após ter
seu título descoberto, a partir das pistas.

[6.2] Aba 2
[6.2] Texto olho: “Em meio

às leituras, orientei os
alunos a escolherem frases
Durante duas semanas, foram sendo colocados na sala diferentes pistas, como relacionadas a sucesso,
uma fechadura, xícaras, um coelho, cartas de baralho e um gato. Assim, felicidade etc. Frases estas
prossegui até que a turma descobriu o nome do livro: [6.2.1]Alice no País das que
passaram,
após
Maravilhas.
discussão, a fazer parte da
[6.2] Em meio às leituras, orientei os alunos a escolherem frases relacionadas decoração da nossa sala.”
a sucesso, felicidade etc. Frases estas que passaram, após discussão, a fazer
parte da decoração da nossa sala.
Às sextas-feiras, na aula de recreação, fazíamos uma retrospectiva da leitura
e uma reflexão do que tínhamos aprendido com a obra. Sempre
encerrávamos a aula com uma frase de impacto. Às segundas-feiras, um
cartaz era colocado em sala com a frase.
Ao término da leitura da obra, todos foram convidados para o “Chá da Alice”.
Surgiu, então, um desafio: cada aluno deveria ler a obra para alguém, como
havíamos feito durante aquele tempo, e fazer a pessoa se interessar pela
história, além de convencê-la a ler para mais alguém, formando, assim, uma
corrente de leitores apaixonados.
[6.3] Etapa 3 – Divisão do Projeto
Inicialmente, o desafio foi escolher qual seria o livro, ler seu conteúdo e,
posteriormente, motivar um colega de sala a fazer o mesmo. Por terem

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

[6.2.1] inserir tooltip:
CARROL, Lewis. As aventuras de
Alice no País das Maravilhas.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,
2002.

gostado da maneira como eu fazia as apresentações das obras, todos queriam
mostrar seus dotes artísticos, bem como que estavam lendo aos amigos.
Na segunda etapa, a partir do momento da apresentação da segunda obra, já
com maior domínio sobre o nervosismo, mais postura, entonação, dicção e
alguns outros elementos necessários para se fazer bem entender, o aluno era
desafiado a apresentar sua obra a colegas de outras séries.
Na oportunidade, tive de convencer um maior número de pessoas a se tornar
leitores. Aceito o desafio, era acordado um momento para que a turma
convidada fosse direcionada à nossa sala para ver algumas apresentações.
A exposição foi uma pequena amostra do que aconteceria até a finalização do
projeto e dos resultados da turma, que alcançou as metas projetadas, graças
ao redirecionamento dos conteúdos e dos esforços diários para se fazer
sempre mais e melhor.

[6.3] Aba 3

CP_EF-AI_042

[6.3] Imagem 50% à direita

Sem perceber, os alunos ultrapassaram as barreiras que os impediam de
alçar maiores voos. Por causa de suas conquistas, passaram a considerar a
escola de outro jeito.

Imagem: CP_EF-AI_042

[6.4] Etapa 4 – Avaliar
Da ideia a concretização do projeto, que se tornou grande graças às pessoas
que o abraçaram, tivemos sempre o apoio e a colaboração da comunidade
escolar – do agente de portaria ao diretor, de amigos professores a familiares
e vizinhos, além dos responsáveis e dos próprios alunos, que contribuíram de
forma significativa para a consolidação da iniciativa.
[6.4.1]CP_EF-AI_043
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Nossos momentos cumpriram de maneira eficaz o seu propósito. As
atividades desenvolvidas despertaram o interesse e fizeram com que todos
os alunos da turma participassem.
Os exercícios propostos foram realizados com sucesso e, algumas vezes, em
tempo menor do que havia sido planejado, comprovando, assim, a disposição
dos alunos quando existem condições diferenciadas e quando se percebem
como agentes ativos do meio em que estão inseridos.
As avaliações foram feitas por meio de instrumentos como provas,
seminários, grupos de discussões e gincanas. A partir delas, constatei que a
maioria das crianças alcançou os resultados esperados. Infelizmente, um
aluno, talvez até pelas faltas frequentes, não conseguiu evoluir.

[6.4] Aba 4

Senti a necessidade de informar a esse aluno sobre sua aprendizagem e ouvir
dele o que precisaria ser feito para melhorar o processo. Também quis saber
sobre suas dúvidas, seus anseios, e como ele interpretava os resultados
obtidos.

[6.4.1] Imagem 50% à

[6.4.2] Cabe ainda destacar a importância de planejar, realizar e avaliar de

Imagem: CP_EF-AI_043

esquerda

forma integrada a aprendizagem, num processo contínuo, no qual o sucesso e
o erro são oportunidades de crescimento.
Em momentos lúdicos e dinâmicos, foi possível constatar que a
aprendizagem se dá de maneira muito mais eficaz quando não é imposta.
[7]
Concluo este trabalho com a convicção de que fizemos o melhor possível, a
partir das condições existentes. Sei, contudo, que muito pode ser feito e
melhorado.

[6.4.2] Texto olho: “Cabe

ainda
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destacar

a

EC 54, Taguatinga (DF).

[4.1] Aba 1

[4]O que é:
Este projeto de (re)contação de histórias teve um longo caminho. Passou por
duas etapas até chegar naquilo que o define:
[4.1]Organização
A sala de leitura da escola tinha um espaço reduzido por causa de pilhas de
livros acumulados desde a década de 1970. Era impossível localizar as obras
solicitadas por professores e alunos.
Diante desse cenário, comecei, com as colegas da biblioteca, uma
reestruturação do ambiente. Foram retiradas cinco toneladas de materiais
recicláveis, que resultaram na compra de uma impressora e de um leitor de
código de barras, totalmente necessários para a etapa seguinte do trabalho: a
informatização;
[4.2] Informatização
Com o apoio da direção, adquiri um computador e um programa de
automação de biblioteca, que nos possibilitou ter controle sobre o acervo, os
empréstimos e as devoluções das obras. Conseguimos também confeccionar
as carteirinhas dos leitores e as etiquetas dos livros, com códigos de barra, e
produzir relatórios.
A informatização daquele setor influenciou diretamente na qualidade do
serviço prestado, otimizando o processo de atendimento.
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[4.2] Aba 2

Em abril de 2017, propus um concurso de criação do nome e da logomarca da
nossa biblioteca. Todas as crianças da escola tiveram a oportunidade de
participar. A sala de leitura recebeu o nome “Biblioteca Ana Maria Machado”.
Quem ganhou o concurso da logomarca foi uma aluna do 2º ano.
A reinauguração da biblioteca em 27 de abril. A partir daquela data,
começamos a emprestar obras literárias para todos os alunos e servidores e,
também, a atender as turmas semanalmente.
Cada uma tinha um horário fixo de 30 minutos para leitura na biblioteca. Nós,
professores readaptados, atuantes na sala de leitura, temos uma
responsabilidade grande de dar suporte ao professor regente.
Habitualmente, atendemos a mais de 750 alunos.
[4.3] Aba 3
[4.3] (Re)contação
Certo dia, um aluno do primeiro período abriu um livro e ficou “lendo” as
páginas de cabeça para baixo. Naquele momento, percebi que não bastava o
trabalho que já tínhamos realizado, faltava ainda mediação e direcionamento.
Nasceu ali um novo projeto dentro de mim. Senti a necessidade de atrair as
crianças não apenas para o espaço de leitura, mas à leitura em si.
Iniciei, então, um novo desafio: a contação de histórias, usando como
referência datas comemorativas ou assuntos trabalhados em sala de aula, em
diversas áreas do conhecimento.
A ideia era fazer com que, a partir das histórias, os alunos desenvolvessem
atividades correlatas, como produção de textos, poemas e ilustrações ou a
recontação das histórias por meio de dramatizações.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

A contação e a (re)contação das histórias com temas diversificados
despertam o gosto pela leitura, formam leitores em potencial, aguçam a
criatividade e, ainda, dão aos alunos a oportunidade de se desenvolverem
artisticamente. Com a dramatização das histórias, eles se tornam
personagens, o que proporciona um envolvimento ainda maior com a
literatura.
As peças teatrais utilizam cenários temáticos, figurinos e adereços feitos pela
equipe da biblioteca.
Como fazer:
Quando a Biblioteca Ana Maria Machado" foi reinaugurada, fizemos a
contação de uma história da autora. Foi o texto [5] Menina Bonita do Laço de
Fita. Realizamos também outras atividades diferenciadas, como contação de
história com fantoches e exibição de filmes, entre eles, [6]A menina que
Odiava Livros, cuja história mostra que é possível viajar no mundo da leitura
e adquirir conhecimentos diversos.
Naquele dia comemorativo, distribuí, ao final de cada sessão, potinhos de
algodão doce para todos os alunos da escola.
Em outra oportunidade, foi exibido um vídeo que mostrava como se
comportar adequadamente numa biblioteca e, ainda, como cuidar dos livros.

[5] inserir tooltip:
MACHADO, Ana Maria.
Menina bonita do laço de fita.
7ª ed. São Paulo: Ática, 2000.

O vídeo atraiu a presença das crianças, o que ainda não era uma constante
[6] inserir tooltip:
naquele ambiente. Os alunos da Educação Infantil, por exemplo, não
frequentavam a biblioteca porque, nela, ainda não havia atividades voltadas a A MENINA que odiava livros
(The girl who hated books).
essa faixa etária.

Direção: Jo Meuris. Montreal:
NFB, 2006. 7 min.
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Com o atendimento regular na sala de leitura, notamos que alguns alunos
ainda se mostravam desinteressados pela leitura e que a maior parte dos
professores não direcionava as atividades literárias para a biblioteca.
[7] CP_EF-AI_046

[7] Imagem 3 colunas

CP_EF-AI_047

Imagens: CP_EF-AI_046

CP_EF-AI_048

CP_EF-AI_047
CP_EF-AI_048

Constatei ainda que os alunos apresentavam dificuldades para ler,
compreender e interpretar textos diversos. Com a possibilidade de as
crianças levarem livros para casa, alguns professores começaram a trabalhar
com fichas literárias de avaliação do que havia sido apreendido.
A partir da observação do comportamento das turmas e dos registros de
empréstimos de livros, verificamos quais obras já eram conhecidas pelas
crianças e identificamos as preferências literárias de cada faixa etária.
Após a reinauguração, os alunos começaram a visitar a biblioteca mais vezes.
Os professores, por seu turno, perceberam as diferenças no espaço físico e
também a rapidez no atendimento às solicitações de obras e empréstimos,
inclusive para compor a “Caixa Literária” da sala de aula.
Semestralmente, os professores escolhem, no acervo da biblioteca, livros do
interesse e da faixa etária de suas turmas. Uma vez selecionados, passam a
fazer parte da “Caixa Literária” que contém livros suficientes para todos os
alunos.
O professor regente faz o rodízio das obras literárias, de forma que todos os
alunos tenham a oportunidade de ler todos os livros da caixa.
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Com isso, incentiva-se a prática de leitura não somente no espaço da
biblioteca, mas também nas salas de aula e no cotidiano dos alunos, que
podem levar os livros para casa.
As turmas de Educação Infantil começaram a frequentar a biblioteca, mas
ainda não havia a leitura de histórias ou outras atividades direcionadas para
elas. Para as crianças, o espaço era mais um playground, onde se entretinham
sozinhas, em atividades sem nenhuma relação com leitura ou literatura.
No entanto, identifiquei que havia interesse delas em conhecer as histórias
contidas nos livros. Isso ficou claro quando observei um menino de quatro
anos abrir um livro de cabeça para baixo e folhear as páginas com um olhar
de curiosidade.
Era necessário, então, acrescentar uma nova etapa ao trabalho de
revitalização da biblioteca. Pensando, inicialmente, nas crianças não
alfabetizadas, que ficavam naquele espaço, mas não tinham direcionamento e
contato com a leitura, surgiu em mim o desejo de fazer algo que mudasse a
realidade.
Esse desejo foi mais forte do que as minhas limitações funcionais, o medo, a
insegurança e a dificuldade em lidar com ambientes tumultuados,
barulhentos e estressantes.
Comecei, então, a organizar a contação de histórias. Fiz também uns cartazes
com imagens do livro [8]Clic-Clic, a Máquina Biruta do Seu Olavo. Estudei
bastante a história e comecei a maratona de contação para 44 turmas.
Os alunos se mostravam surpresos e receptivos quando percebiam que eu
iria contar a história de um livro da nossa biblioteca, uma obra que tinha sido
transformado em um livro gigante.
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[8] inserir tooltip:
VENEZA, Mauricio. Clic-clic, a
máquina biruta do seu Olavo.
São Paulo: Mundo Mirim,
2010.

Quando me encontravam pela escola, comentavam sobre a história e pediam
para que eu contasse outra, numa próxima oportunidade. Isso foi um grande
incentivo.
Comecei a pensar na próxima contação. Como estava perto do "Dia dos
Namorados", considerei contar uma história de amor que abordasse um tema
de relevância para eles. Escolhi uma história leve e envolvente que abordava
a aceitação das diferenças. Para essa contação, fiz um teatrinho de fantoches
com palitos.
Na sequência, deparei com mais uma dificuldade: vários alunos especiais não
estavam sendo alcançados pelas atividades. Pedi orientação aos professores
especializados nesse atendimento e a resposta que obtive foi desanimadora.
"É assim, mesmo", diziam. Parecia que eles não estavam prestando atenção.
Mas eu acreditava que, em algum momento, esses professores ainda teriam
um insight.

[9] inserir tooltip:
LAGO, Angela. A festa no
céu – um conto do nosso
folclore. São Paulo: Ed.
Melhoramentos, 1994.

Chegou agosto. A escola estava perto das comemorações pela "Semana do
Folclore". Resolvi, então, contar a [9]Festa no Céu, representar o personagem
"Senhor Urubu" e ainda cantar uma música sobre a história.
Vesti-me com roupa preta, coloquei um chapéu preto e levei meu violão e
uma tartaruga de pelúcia. Toquei e cantei uma versão mais compacta da
música da tartaruguinha.
Fiz uma contação diferenciada, mas bem simples, para os alunos especiais.
Percebi que estavam entendendo. Houve interação com a história, a ponto de
uma aluna tentar salvar a tartaruga na parte do enredo em que o "Senhor
Urubu" a lançava pelos ares. Depois, uma das professoras me disse que as
crianças haviam pedido para que eu recontasse a história na sala de aula.

[10] Texto olho: “A partir

dali, comecei a pensar
numa forma para que os
alunos participassem das
histórias
como
personagens.”
[11] inserir tooltip:
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[10] A partir dali, comecei a pensar numa forma para que os alunos

participassem das histórias como personagens.
Em setembro, ocorreria a "Feira de Ciências", com o tema "Família". Pedi
ajuda à equipe para que montássemos o cenário de um jardim e fizéssemos
os figurinos de joaninhas (mãe e filha), formiga e besouro, dentre outros,
para a história [11] Procura-se um Lar.

FRANÇA, S. H. F. Procurase um lar. Brasília:
SESC/DF, 2014 (Coletânea
de Contos - Prêmio Sesc de
Contos Infantis Monteiro
Lobato).

Contei com a ajuda de uma colega. À medida que a história ia sendo contada,
os alunos iam dramatizando as cenas. Foram várias apresentações e, em
todas, elas houve a participação de, pelo menos, um aluno especial por grupo.
A dramatização da história e a possibilidade de serem personagens geram
nos alunos um envolvimento ainda maior com a literatura.
Essas práticas levam as crianças a interagir e a se relacionar umas com as
outras, aprendendo a respeitar as individualidades e a diversidade. O aluno,
que é protagonista nesse processo, desenvolve seu potencial criativo como
coautor das histórias e ainda fortalece o companheirismo na realização das
atividades.
Em outubro, com o conto oriental [12]A Semente da Verdade, abordamos
preservação da natureza, cuidado com o planeta, diversidade cultural e
valores éticos. O cenário e os figurinos remetiam à cultura chinesa. Foram
entregues a todos os alunos da escola sementes de girassol para que fossem
plantadas.
Em novembro, começamos os ensaios para as apresentações de fim de ano.
Mesclamos música, literatura e teatro. O resultado foi a "Contata de Natal",
que uniria contação de histórias e música.
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[12] inserir tooltip:
SECCO, P. E. A semente da
verdade – Um conto
folclórico oriental sobre
ética e honestidade. São
Paulo: Ed. Melhoramentos,
2010.

Ensaiei quatro grandes grupos, que se apresentaram para toda a escola. Cada
aluno ganhou uma varinha de neon que brilha no escuro. Ao final das
apresentações, o ambiente escurecia e as luzes brilhavam.
Abrimos a nova temporada de contação de histórias, em 2018, com [13]
Faniquito e Siricutico no Mosquito, que, de forma bem-humorada, ensinou as
crianças a usar as palavras mágicas da boa educação.

[13] inserir tooltip:
RIBEIRO, Jonas. Faniquito
e siricutico no mosquito.
São Paulo: Elementar,
2006.

Contei essa história explorando sua musicalidade e sua poesia. Utilizei um
pandeiro com frases de efeito, que todos aprenderam e utilizaram depois em
todas as recontações.
Confeccionamos um painel e personagens colados em palitos. Num segundo
momento, houve a recontação da história por todas as turmas, em seus
respectivos horários.
Propus aos alunos que fizessem produções de textos a partir daquela
contação. Alguns mudaram o final da história, outros fizeram resumo.
Algumas crianças citaram a parte de que mais tinham gostado. Houve ató
uma aluna que produziu uma poesia, contando a história em rimas.
Filmamos todas as turmas para editarmos um vídeo, valorizando o trabalho
executado. Postei o conteúdo no meu canal do YouTube para conhecimento
de toda a escola e da comunidade. Por fim, dois grupos, um do turno
matutino e outro do vespertino, foram escolhidos para apresentar à escola a
peça teatral "Faniquito e Siricutico no Mosquito".
Recebi várias mensagens do grupo da escola depois dessas apresentações.
Uma professora do 2º ano escreveu agradecendo pela iniciativa, ressaltando
que esses momentos são muito valorosos, apesar de às vezes deixarmos
passar despercebidos por conta da preocupação com o conteúdo, lembrando
que é importante aproveitar ao máximo quando alguém toma a iniciativa.
[14] CP_EF-AI_045
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[14] Imagem 50% à direita

Imagem: CP_EF-AI_045

Outra professora, de ensino especial, enviou uma mensagem para a equipe da
biblioteca dizendo o quanto os alunos, apesar de suas especificidades,
ficaram antenados e deram gargalhadas, que foram feedbacks do quanto
amaram a ação. Uma aluna teria até mesmo colocado a história na cartinha
que escreve diariamente para a mãe. A professora parabenizou o trabalho.
Recebi também a visita de uma aluna de classe especial que costumava dizer
“não” para qualquer pergunta. Dessa vez, ela entrou na biblioteca fora do seu
horário de atendimento, sentou-se no tapete e ficou olhando para mim,
acenando um joia com o polegar. Entendi essa atitude como um "sim", estou
pronta para ouvir. Conte-me a história.
A avaliação também faz parte do “como fazer”. Ela foi muito importante em
meu processo.
Na execução de um projeto tão grande e árduo, busquei em todas as etapas
possibilidades novas de melhorar o meu trabalho.
Antes da reestruturação da biblioteca, os alunos especiais e os alunos de
Educação Infantil não tinham acesso àquele espaço. Com a reinauguração da
sala de leitura, todos os alunos da escola puderam frequentar a biblioteca.
[15] Ao deparar com uma criança ainda não alfabetizada tentando entender o

que continha em um livro, encontrei a solução na contação de histórias.
Em outro momento, observei que não era necessário apenas ter sensibilidade
para lidar com as diferenças, mas que também usar estratégias com
criatividade para entrar no universo dos alunos especiais.
Certo dia, estava passando num dos corredores da escola e vi, afixado no
mural da porta da sala de aula do 3º ano, um desenho de nossa biblioteca.
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Aquele desenho retratava uma biblioteca com vários livros organizados nas
estantes e um tapete representando um cantinho da leitura.
Havia ainda um personagem vivo sobrevoando a sala de leitura. Era um
inseto bonito, grande, com asas enormes, representando um personagem de
alguma história.
Percebi que aquele desenho era, de alguma forma, uma avaliação positiva do
trabalho desenvolvido. O desenho de um personagem literário habitando a
sala de leitura me fez perceber quão vívida a leitura havia se tornado para
aquela criança.
Com base no relatório de empréstimo de livros, observei aumento no
interesse pela leitura. O objetivo principal, que era incentivar a leitura, estava
sendo alcançado de forma processual.
A participação crescente dos alunos nas recontações da história também foi
um feedback importantíssimo para mim. Antes, os alunos do 4º e 5º anos,
principalmente, mostravam-se arredios e com receio das críticas dos colegas
nas apresentações. No entanto, timidamente, começaram a participar e, hoje,
vários alunos dessa faixa etária me procuram antes mesmo da contação para
dizer que querem participar como personagens da história.
Sempre ao final de cada contação, eu avaliava o processo para ver o que
poderia ser melhorado. Assim, ao longo do tempo, fiz mudanças para
aperfeiçoar o meu trabalho e gerar nos alunos mais interesse e encanto.
Comecei a buscar alternativas para sempre inovar na contação das histórias.
Inseri cenários e músicas, usei bichos de pelúcia e fantoches de palito e
toquei instrumentos musicais como violão e pandeiro.
Para maior envolvimento dos alunos, propus a eles que fizessem
dramatizações, o que possibilitou a expressão artística, cênica e musical.
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[15] Texto olho: “Ao

deparar com uma criança
ainda não alfabetizada
tentando entender o que
continha em um livro,
encontrei a solução na
contação de histórias.”

Dessa forma, os alunos se tornaram protagonistas, sentindo-se parte de tudo
o que estava acontecendo. Passaram também a ter um maior envolvimento
com os livros literários.
Os alunos participaram de reflexões sobre temas relevantes explorados nas
histórias, como a aceitação das diferenças, a valorização do meio ambiente, a
preservação do planeta, as diferenças de culturas, os valores éticos e a
amizade.
Com o intuito de perceber o que os alunos estavam apreendendo, propus
atividades diversificadas, como ilustrações das histórias e produções de
textos. Assim, eles demonstraram o que haviam compreendido de uma obra,
de qual personagem haviam mais gostado ou, ainda, a parte de uma história
que mais tinha chamado sua atenção.
A recontação da história, de forma geral, estimula a participação e promove
integração e amizade entre os alunos. Na apresentação da peça teatral
"Faniquito e Siricutico no Mosquito, que foi feita para toda a escola, os
personagens da história foram representados por alunos que pertenciam a
turmas diferentes.
[16] Dessa maneira, essa recontação com dramatizações gerou uma

integração das turmas e a interação de alunos que até então nem se
conheciam.
A reação espontânea na hora da contação e a execução de tarefas para
recontação das histórias foram um retorno imediato no processo avaliativo.
A produção de textos, especificamente, é um eficiente meio de avaliação do
processo ensino-aprendizagem, pois, além de observar a leitura funcional dos
alunos, possibilita sabermos mais sobre seu desempenho na linguagem
escrita.
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Habilidades trabalhadas:
EF04LP16; EF35LP16; EF04LP14; EF35LP21; EF35LP26; EF35LP23;
EF03LP16; EF05LP10;

[3] >> Créditos

[4] Texto 1 coluna

Professor(a) responsável:
Marilice Fernandes Heidemann.
Escola:
Escola Municipal de Ensino Fundamental Albano Kanzler, Jaraguá do Sul (SC).

[4] O que é:
A proposta pedagógica da rede municipal de educação diz que os professores
de Língua Portuguesa podem desenvolver os seguintes conteúdos dos
gêneros textuais: poemas, crônicas, notícias, reportagens, textos científicos,
receitas, histórias em quadrinhos, charges, propagandas, classificados,
encartes de preços, jogos interativos, lúdicos e pedagógicos (como sodoku),
cruzadinhas e jogos dos sete erros.
Diante desse desafio, a minha preocupação era desenvolver esses conteúdos
de forma interessante, sabendo que os alunos apresentavam muita
resistência para ler e escrever.
[5] CP_EF-AI_050
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[5] Imagem 50% à direita

Imagem: CP_EF-AI_050

• cruzadinhas: formas de passatempo, como sodoku e jogo dos sete
erros.
[7] Conversei com os alunos sobre o que eles conheciam desses gêneros. Com
base nos conhecimentos prévios, pedi a eles que escrevessem seus primeiros
textos.
Partimos para a produção coletiva. Procurei incentivá-los, organizando as
falas e coordenando o grupo. Os alunos compararam os textos e, seguida,
reescreveram os conteúdos individualmente, revisando-os e os aprimorando,
para fins de publicação.
Dividi os alunos para as pesquisas sobre os gêneros textuais notícia,
reportagens, crônicas. Levei-os ao Núcleo de Tecnologia Municipal, onde
lemos textos de alguns autores. Analisamos a parte gramatical: como o autor
escreve cada parágrafo, qual enfoque dado e as características específicas de
cada gênero textual.
Li os gêneros textuais, tentando passar o máximo de emoção possível, pois
acredito que leitura e escrita vêm do coração, da vivência e da emoção.
Também foi realizado um trabalho com os outros gêneros textuais.
Analisamos vários livros e autores de histórias em quadrinhos (gibis).
Em relação a eles, mudamos um pouco a estratégia de trabalho,
transformando as histórias em quadrinhos em textos escritos e vice-versa,
fazendo com que os alunos percebessem diferentes maneiras de narração da
história.
Olhamos jornais da cidade e do estado para analisar sua organização
(cadernos de esporte, economia, política etc.). Também avaliamos alguns
suplementos infantis, a fim de perceber sua importância para a
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aprendizagem, sua estética, seus temas. Produzimos um suplemento para o
jornal da cidade.
Como fazer:
No início do ano, recebi uma turma criativa e questionadora que
demonstrava uma agitação equilibrada, e com fome de aprender. Eu não
podia deixar isso morrer. Mesmo os alunos com dificuldade de compreensão
e interpretação sentiam necessidade de seguir a maioria dos colegas,
tentando correr atrás do prejuízo, com auxílio de recursos extras e explicação
paralela.
Mas, ao fazer uma sondagem de escrita e leitura (oral e ficha de leitura de
livros), percebi o quanto os alunos não participavam da ação da leitura, pois
demonstravam não gostar de ler. Somente se envolviam com o necessário,
fazendo de conta que tinham lido os livros ou os textos entregues.
Conversei com as professoras do ano anterior, com a coordenadora de ensino
[8] Imagem 50% à esquerda
e com as bibliotecárias, buscando subsídios sobre o perfil de cada aluno.
Nossa escola tem um acervo grande de livros infantis e juvenis, o que não era Imagem: CP_EF-AI_051
uma fonte rara. Se tínhamos diversos livros para os alunos, o que faltava?
[8] CP_EF-AI_051

Então, como já disse, a mãe de uma aluna, enviou de presente para a turma
exemplares de um jornal a fim de divulgar seu trabalho. Usei os exemplares
para desenvolver, com os alunos, os gêneros textuais. Assim, surgiram
diversas ações. Relacionei os conteúdos, organizei os gêneros textuais e fiz
uma projeção do tempo de trabalho e dos recursos disponíveis.
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Iniciei o trabalho com poemas (seis diversos temas, sua construção e suas
formas de escrita).
Com as histórias em quadrinhos, fiz um trabalho didático e lúdico, com
grande envolvimento dos alunos. Apresentei um breve histórico dos
quadrinhos, as histórias nos jornais locais (o uso do humor e da ironia), o
gosto pelos personagens, o uso da onomatopeia, os diversos usos de balões
para transmitir as falas e a construção da história descritiva e transformada
em quadrinhos.
Os alunos transformaram histórias em quadrinhos em textos escritos e viceversa. Assim, perceberam diferentes maneiras de narração da história. Nas
receitas culinárias, houve um trabalho cooperativo com as famílias. Os alunos
trouxeram receitas culinárias caseiras, regionais, feitas em casa. Os contos,
por sua vez, foram registrados em caderno, anexados em apostila ou colados
em murais.
Todos esses gêneros textuais tiveram um desenvolvimento didático
buscando despertar interesse e que os alunos conseguissem identificar seus
usos nos jornais locais.
Desenvolvi, então, o estudo mais complexo da formação do jornal. Iniciei,
com o apoio do livro didático, o trabalho com notícias e sobre sua formação
para a escrita. Recortamos notícias para a leitura. Debatemos, interpretamos
e comparamos com a aprendizagem do livro.
Os alunos pintaram partes de uma notícia: manchete, olho, lead e
desenvolvimento, reconhecendo como estava escrita cada parte, para, depois,
[9] Imagem 50% à esquerda
reescrevê-la com sua interpretação. Após, fizeram um mural com as notícias
Imagem: CP_EF-AI_052
trabalhadas.
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Os alunos também escreveram notícias de fatos narrados por jornais da TV e
as apresentaram para a turma, num noticiário imaginário, confeccionado com
caixas pelos próprios alunos.
[9]CP_EF-AI_052
Trabalhei também com a elaboração de cartões. Propus que fossem
confeccionados como uma capa de jornal idêntica ao jornal da cidade,
parceiro de nosso trabalho, utilizando saudações de carinho e
agradecimentos pela parceria. Utilizamos diversos tipos de linhas, cores e
texturas.
Parti para outra aprendizagem, segundo o direcionamento do livro didático e
de materiais de apoio como os livros da "Olimpíada de Língua Portuguesa".
A missão seria produzir uma crônica, gênero textual narrativo que tem por
base fatos do cotidiano, com uma visão própria do escritor.
Os alunos procuraram reconhecer, numa crônica, a visão do autor, seu
comentário e sua interpretação de algo acontecido no dia a dia. Realizei
leituras semanais de crônicas de jornais e de livros.
Propus a aprendizagem da reportagem. Trabalhei com duplas. Escolhemos
temas diversos e fomos pesquisar no Núcleo de Tecnologia do Município
(NTM).
Para reforçar o interesse dos alunos pela leitura e escrita dos gêneros
textuais, passei para a etapa de organização do esboço do jornal que cada
dupla iria fazer. Trabalhei com eles o nome do jornal, a data, a edição, o
editorial, o ano e o número.
Os alunos pegaram folhas de jornal e colaram papéis em branco em cima das
diversas matérias já existentes e produzidas em diferentes gêneros textos.
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O objetivo era digitar e imprimir os diversos gêneros textuais trabalhados em
classe e colar nas folhas do jornal. Não havendo possibilidade de digitação,
deveriam escrever seus textos à mão, em letra script.
Programei uma visita ao jornal parceiro, para que a turma conhecesse a
redação e fosse incentivada a dar continuidade ao trabalho. Os alunos
entrevistaram a dona do jornal, editores, repórteres e fotógrafo.
Perguntaram sobre todas as etapas que envolve a produção de um jornal até
chegar às mãos dos leitores. Por fim, dedicaram atenção especial ao
diagramador, para entender como colocar toda a informação colhida num
pedaço de papel que, após a impressão, vira jornal.
Depois de ver o interesse dos alunos e o material do trabalho que estávamos
realizando na escola, a dona do jornal lançou um desafio para a classe:
escrever um suplemento "Kids", que seria editado no mês de novembro.
De início, a responsabilidade pesou, pois eu sabia o quanto de conteúdos
tínhamos ainda para trabalhar.
Demos a nossa palavra sabendo que o trabalho tinha de ser cumprido!
Continuar o processo de ensino e aprendizagem e finalizar daquela maneira.
Esta seria a nossa joia, o nosso pote de ouro!
Analisei o tempo que tínhamos e o que poderíamos colocar no suplemento.
Mas ainda era pouco diante do número de páginas que o jornal havia
ofertado para a realização do nosso trabalho.
Além disso, todos os gêneros textuais trabalhados na turma passariam por
uma seleção. O alcance do nosso jornal seria maior: não estava mais
delimitado à sala de aula, mas se estenderia aos leitores de cinco municípios,
onde o jornal seria distribuído.
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[10] Texto olho: Tabulamos

as respostas usando
gráficos de colunas. O
resultado deu uma nova
perspectiva ao trabalho.”

Portanto, a melhor forma de arcar com essa responsabilidade seria
contemplar gêneros textuais que interessassem aos leitores do jornal.
Buscamos também conhecer a opinião de colegas do 3º e do 4º anos, além da
outra turma do 5º ano. Conversei com a classe e registramos o que
precisávamos saber. Definimos que faríamos uma única pergunta aos colegas
da escola: "O que você gostaria de ler e ver num suplemento de jornal para
criança e adolescente?"
Com isso, a turma percebeu também a importância da participação coletiva e
do compartilhamento do ensino e da aprendizagem com outros colegas. Os
alunos das outras classes adoraram participar, sentindo-se importantes por
darem suas opiniões.

[11] Imagem 50% à direita

Imagem: CP_EF-AI_053

[10] Tabulamos as respostas usando gráficos de colunas. O resultado deu uma

nova perspectiva ao trabalho.
Surgiram sugestões de textos sobre games, moda, animais e a escola.
Recebemos também ideias de inclusão de desenhos para pintar e de dicas de
livros. Refiz a organização das datas, as estratégias de atividades e a previsão
de recursos para o trabalho.
[11]CP_EF-AI_053
Depois de uma intensa aprendizagem, distribuímos nossos gêneros textuais
nos suplementos das duplas. Fizemos uma exposição para análise dos grupos,
buscando o que era melhor para inclusão no suplemento final.
Fizemos, então, cópias dos gêneros textuais escolhidos. O protótipo do nosso
jornal surgiu com o nome "Eduk Kids", escolhido também em votação a partir
dos títulos dos suplementos criados pelas duplas e de pesquisas extras.
Com nossa joia pronta, levei-a ao jornal parceiro. Uma semana depois,
recebemos o "boneco" do suplemento para análise e leituras de correção.
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[12] Tarja Dica!

Habilidades trabalhadas:
EF15LP01; EF15LP02; EF15LP05; EF15LP09; EF15LP10; EF15LP15

[3] Colapsado

[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Bianca de Lima Maia.
Escola:
Escola Municipal Oswaldo Cruz Municipalizada, Duque de Caxias (RJ).

[4] O que é:
Foi proposta uma nova perspectiva de estudo de linguagem, por meio do
projeto "Ateliê dos Jovens Escritores", com os alunos das turmas do 4º e 5º
anos da Escola Estadual Municipalizada Oswaldo Cruz no início do ano letivo
de 2017.
[4] Texto 1 coluna
Como fazer:
Nos primeiros contatos, após as leituras compartilhadas, os alunos foram
incentivados a listar os lugares para onde já tinham ido e os locais que
sabiam existir em seu município.
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Em seguida, conversaram sobre esses lugares, citando o nome e a história
deles. Perceberam, então, que conheciam muito pouco da cidade, e que seria
necessária uma pesquisa mais profunda.
A biblioteca da escola tem um acervo muito escasso. Por isso, os alunos foram
ao Centro Histórico de Duque de Caxias e à Biblioteca Leonel de Moura
Brizola para pesquisarem sobre o município e a local. Foram apresentados a
filmes e a documentários sobre Duque de Caxias, o Rio de Janeiro e o Brasil.
Pesquisamos livros da literatura que falavam sobre o desenvolvimento social
do Brasil. Nessas leituras, os alunos se identificaram muito com os poemas de
Elisa Lucinda.
Vislumbrando o interesse nascente, apresentei o gênero textual "Poema" e
propus a produção de pequenos versos sobre o tema trabalhado. O resultado
foi surpreendente. Os primeiros poemas foram coletivos, com um aluno
servindo de escriba para a turma.

[5] Imagem 50% à direita

Imagem: CP_EF-AI_055

Isso propiciou o compartilhamento de ideias e revisão da forma textual e da
escrita. Com a consolidação da aprendizagem, começamos a elaborar
atividades individuais e em pequenos grupos.
[5] CP_EF-AI_055

A partir das leituras, os alunos produziram ilustrações ou textos relacionados
às temáticas abordadas, atribuindo prática aos valores sociais identificados.
Com isso, a escolha dos livros se transformou na ação de mais importância, [6] Texto olho: “A turma fez
pois, além do trabalho pedagógico, os aspectos sociais e históricos fizeram um resgate de suas raízes e
conheceu outros alicerces
uma diferença muito grande na aprendizagem dos alunos.
culturais, juntando as
[6] A turma fez um resgate de suas raízes e conheceu outros alicerces culturais, informações
numa
juntando as informações numa construção de respeito e tolerância.
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Foi proposto a utilização de um caderno de leitura e escrita como prática construção de respeito e
habitual. Nele, os alunos poderiam escrever sobre si mesmos, a comunidade e tolerância.”
a família.
Depois de escreverem seus textos, os alunos faziam a revisão, sempre com
auxílio de colegas e da professora, mas sem perspectiva de atribuição de notas
ou minha correção direta. Cada aluno escolheu um gênero textual para compor
a escrita.
No segundo momento, observei as diferentes "bagagens" sociais, emocionais e
psicológicas dos alunos, atuando para que as suas ideias fossem debatidas e
escutadas, na busca pela construção de um senso comum.
Por isso, é importante selecionar materiais contextualizados com as vivências
dos alunos!
Diante da diversidade em nossa comunidade, surgiu a ideia de trabalharmos a
pluralidade cultural do Brasil e de Duque de Caxias.
O contato com textos clássicos favoreceu a integração dos alunos com as ações
produzidas pelo texto familiar, o que forneceu oportunidades de debates e de
expressão de ideias, norteando o surgimento de novos interesses.
A história em suas diferentes formas está presente em nossa cultura há muito
tempo, e o hábito de contá-la e ouvi-la tem inúmeros significados. Por isso, o
gênero textual é um assunto que precisa ser inserido de forma dinâmica e
fluida, embarcando o leitor nas muitas possibilidades de contar uma boa
história.
A cultura regional e a nacional promoveram ações de pesquisa e produção
sobre a criação do município de Duque de Caxias. Os habitantes, os índios e os
negros, também foram de grande importância para essa história.
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Para tanto, estimular a leitura de autores brasileiros como Ruth Rocha, Daniel
Munduruku, Ana Maria Machado, Machado de Assis e Patativa de Assaré torna
a leitura significativa e contextualizada, pois suas obras trazem valores sociais
e políticos, com personagens expressivos e realistas.
Outro ponto importante foi integrar a tecnologia como recurso pedagógico
motivacional. E todos os alunos participaram ativamente das construções
escritas. Quando os alunos não podiam fazer uso da coordenação motora ou
verbal, suas produções verbais ou gestuais eram anotadas por um escriba (a
professora ou um colega).
A importância de diversificar e ampliar o repertório de leitura nasceu da
necessidade de obtermos novos significados e compreendermos as inúmeras
interpretações que um mesmo texto pode invocar.
Cada turma teve sua própria manifestação expressiva em relação ao texto. [6.1] Imagem 50% à direita
Para tanto, debatemos os significados e suas colocações, de acordo com o Imagem: CP_EF-AI_056
enredo exposto no texto, pois as palavras possuem variações na linguística
regional e cada manifestação precisa ser respeitada na sua cultura.
Nesse contexto, o Currículo Nacional lembra que a educação não corresponde
à exposição de conteúdos definidos de forma rígida se não observa os temas
sociais e políticos que permeiam a sociedade, pois tal ato seria levar os alunos
à alienação.
Educar exige cuidado. Cuidar é educar, envolvendo acolher, ouvir, encorajar,
apoiar, no sentido de desenvolver o aprendizado de pensar e agir, cuidar de si,
do outro, da escola, da natureza, da água e do planeta.
As produções formaram um portfólio de ideias e opiniões de jovens brasileiros
sobre a sociedade em que vivemos. Os professores que participavam do
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EF15LP01; EF15LP05; EF15LP06; EF01LP02; EF01LP14; EF02LP09;
EF12LP04; EF01LP17; EF02LP13; EF01LP18; EF02LP12

[3] >> Créditos
Profressor(a) responsável:
Vandete Pereira Lima.

[4] O que é:
Este projeto surgiu da necessidade de motivar os alunos a lerem e
escreverem. De acordo com a organização curricular, a partir do 2º ano do
Ensino Fundamental, espera-se que os estudantes estejam aptos a ler e a
produzir bilhetes, convites, cartões postais e outros gêneros, de acordo com o
contexto de uso.
Compartilho a ideia de que quanto mais cedo a leitura é automatizada, mais a
criança pode concentrar sua atenção em entender o que lê.
Ao fazer uma proposta de produção de texto, percebi a grande dificuldade
dos alunos, por terem níveis distintos de capacidade e autonomia de escrita.
A grande maioria se sente incapaz de produzir um texto escrito.
A partir dessa situação, percebi que seria necessário um grande agente
motivador para incentivá-los a escrever e a respeitar as diferenças individuais.
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[4] Texto 1 coluna

Também buscava instrumentos para impulsionar o grupo a evoluir, com cada
aluno avançando no seu tempo.
Havia também a questão socioeconômica, pois os meus alunos estavam
distribuídos nos padrões de renda familiar "Baixo", "Médio Baixo" e "Médio".
Outra questão era a falta de recursos. Não havia a possibilidade de grandes
investimentos no projeto. Tivemos, então, de pensar um pouco e usar o que
tínhamos em mãos.
Segundo os relatos, não havia uma grande oferta de material de leitura para as
crianças em casa, em parte, pelo fato de que os pais também não eram leitores.
Mas havia algumas coisas comuns a todas as famílias: o uso do celular e do
WhatsApp. e o interesse absurdo das crianças por seu uso.
Partindo desta ideia, surgiu o projeto "Mensagens para Você". O objetivo [5] Imagem 50% à esquerda
principal foi desenvolver nos alunos a capacidade de ler, compreender sua Imagem: CP_EF-AI_058
função e escrever textos.
[5] CP_EF-AI_058

Para que tivéssemos um grande impulso motivacional, comecei pelo gênero
textual "Bilhete", a partir do formato de mensagem de texto usado no
WhatsApp. Também optei por utilizar a linguagem multimodal para garantir a
comunicação – mesmo daqueles que ainda não sabiam ler ou escrever.
Comecei o projeto contando a história do criador do WhatsApp, expliquei o
que significava o nome WhatsApp e imprimi um quadro colorido com os
principais emojis.
Também imprimi desenhos de iPhones para colorir, fiz uma matriz com linhas
para facilitar a escrita das crianças e criei um quadro de envelopes coloridos
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com o nome de cada aluno e o símbolo oficial do aplicativo. Nesses envelopes,
as crianças depositariam suas mensagens para os destinatários.
Houve muita interação das crianças. Elas gostaram da história do criador do
WhatsApp, contaram suas experiências de uso do aplicativo e reconheceram
os emojis. E perceberam as dificuldades que teria para escrever, ler e
responder uma mensagem escrita.
Perguntei como poderíamos resolver o problema. Foi aí que surgiu a ideia de
aprendermos a ler e a escrever mensagens de texto no WhatsApp.
Como fazer:
Reuni as crianças e conversamos sobre a rapidez atual da comunicação.
Perguntei como era a comunicação dos pais, parentes e amigos. O “zap" logo
foi citado. Questionei se sabiam o que era, como funcionava e quem o havia
inventado.
A partir daí, vários relatos foram feitos. Tudo foi ouvido e compilado a partir
das informações importantes das experiências dos alunos.

[6] Texto olho: “Relatei a

importância do WhatsApp
no dia a dia das pessoas.
Perguntei,
então,
se
desejavam aprender a
mandar aquele tipo de
mensagem, e a resposta
positiva foi unânime.”

Grande parte deles disse que já sabia enviar mensagens de voz, mas que não
conseguia escrever e ler mensagens.
Então, eu apresentei a história do WhatsApp, falei sobre seu fundador e
mostrei a evolução do aplicativo até os dias de hoje.
[6] Relatei a importância do WhatsApp no dia a dia das pessoas. Perguntei,

então, se desejavam aprender a mandar aquele tipo de mensagem, e a
resposta positiva foi unânime.
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[7] Tarja

Cada aluno sorteou um colega para enviar a mensagem. Ninguém poderia
falar quem era o seu destinatário.
Os alunos que não sabiam escrever logo demonstraram preocupação. Eu
propus ajudá-los até que conseguissem fazer sozinhos.
Com a participação de toda a turma, decidimos algumas regras sobre as
mensagens. O início deveria ter sempre um cumprimento. Em relação ao
conteúdo, todos concordaram que o autor deveria perguntar como o colega
estava, para, depois apresentar alguma informação, contar alguma coisa. Em
relação ao final, decidimos que deveria haver uma despedida, com a inclusão
de um emoji.
Coloquei-me na posição de escriba e anotei o que foi solicitado para cada
mensagem.
Ao final, os iPhones foram pintados e deixados no envelope do colega
correspondente. Muitas crianças desenharam a maçã mordida da Apple no
verso do desenho do iPhone. Perguntei se sabiam o significado daquilo. Elas
disseram que era a marca do telefone.
As crianças foram questionadas sobre a dificuldade de compreensão das
mensagens escritas. Conversamos sobre a necessidade de melhorar a
capacidade de ler e escrever para sermos compreendidos e entendermos os
conteúdos das mensagens.
Na terça-feira seguinte, fizemos novo sorteio. Os colegas escribas ajudaram
aos que ainda estavam em processo de aprendizagem da escrita. Propus um
banco de palavras no quadro para uso em mensagens.
O objetivo dessa estratégia foi estimular a interação dos educandos,
possibilitando a colaboração e participação coletiva, além de criar uma
situação real de comunicação. Tal dinâmica torna o aprendizado mais
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[8] Texto olho: “Relatei a

importância do WhatsApp

prazeroso, uma vez que provoca movimento e, ao mesmo tempo, exige
disciplina e concentração.
No momento de escrita da semana seguinte, usamos a mensagem para contar
ao colega como havia sido o final de semana.
[8] Por isso, montei um banco com elas e colei ao lado do quadro. Solicitei a

vários alunos que lessem suas mensagens para a turma.
Na outra semana, criamos uma mensagem convidando um determinado
colega para uma brincadeira na hora do recreio.
Na última, fizemos um elogio ao colega, usando ponto de exclamação.
Depois desses quase dois meses de escrita de mensagens dentro da sala,
convidei a professora da outra sala do 2º ano para trocarmos algumas
mensagens.
Ela aceitou. Propus aos alunos que fizessem o mesmo com colegas da outra
turma, convidando-os para comerem uma salada de frutas na nossa sala. Para
a elaboração dessa proposta, analisamos o gênero "Convite".
Pedi à professora a lista de alunos dela, e cada criança sorteou um colega da
outra sala para ser convidado.
Então, produzimos juntos o convite. A mensagem trazia, de início, um
cumprimentamos ao colega. Na sequência, ela informava a data, a hora e o
local. Também trazia o motivo do convite: é que estávamos estudando
alimentação saudável e gostaríamos de falar sobre a importância e os
benefícios de comer frutas. Os alunos da outra sala receberam nossas
mensagens, fizeram a leitura em sua sala e enviaram a resposta, aceitando o
convite.
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no dia a dia das pessoas.
Perguntei,
então,
se
desejavam aprender a
mandar aquele tipo de
mensagem, e a resposta
positiva foi unânime.”

TAGS: Competência 3; Linguagens; Língua Portuguesa; Gêneros textuais/Gêneros discursivos; Multimodalidade;
Leitura e escrita; Transdisciplinaridade; Bilhete; Mensagem.
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• sala de informática e/ou acesso a computadores;
• impressões e material para finalizar editoração dos produtos (espirais,
capas etc.).
Habilidades trabalhadas:
EF15LP01; EF15LP02; EF15LP03; EF15LP04; EF15LP05; EF15LP06;
EF15LP07; EF15LP08
[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:

[4] Texto 1 coluna

Maria de Fátima Oliveira Santos.
Escola:
EMEIF e EJA Paulo Jorge Rodrigues de Lima, Santa Rita (PB).

[4] O que é:
As práticas de ler e escrever são essenciais em nossa vida para o exercício e o
fortalecimento da cidadania. Dessa forma, percebi a necessidade de a leitura
e a escrita serem desenvolvidas cotidianamente, de acordo com as situações
sociocomunicativas e o nosso contexto sócio-histórico.
Diante disso e levando em conta as tecnologias digitais na aquisição dessas
habilidades, adotei estratégias afirmativas visando harmonizar as tecnologias
e a prática de ler e de escrever e promover o letramento digital dos alunos.
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[5] Imagem 50% à esquerda

Imagem: CP_EF-AI_062

Nesse contexto, resolvi desenvolver um projeto de oficinas semanais sobre
temas da comunidade para que os alunos desenvolvessem as habilidades de
leitura e escrita e de interpretação de textos.
A solução visou, de forma lúdica, motivar a aprendizagem e o
desenvolvimento dessas habilidades e do letramento digital, para que os
alunos não ficassem à margem do exercício de sua cidadania.
[5] CP_EF-AI_062

Mas que tema da comunidade abordar nas HQs?
Para essa seleção, promovi uma conversa informal para saber sobre quais
assuntos da comunidade os alunos gostariam de escrever.
Eles sugeriram assuntos como a questão da falta de coleta do lixo na
comunidade, a falta de saneamento básico e a história do menino Pedro, uma
criança que teve mielorradiculopatia por esquistossomose, doença que
causou nela paralisia dos membros inferiores.
Pelo entusiasmo da turma, ficou evidente que gostariam de escrever sobre a
história de Pedro. O menino havia contraído a doença num banho de rio,
costume comum na comunidade.
[6] Pelo fato de, na localidade, existirem diversos rios utilizados pelas famílias

para lavar roupas e louças, a questão ganhou relevância, não apenas como
estudo de caso, mas como elemento de formação para os alunos e seus
familiares.
Assim, construímos uma coletânea de HQs contando a história de Pedro.
Fizemos isso em diferentes versões, que foram socializadas na comunidade
escolar e local para alertar a população para a prevenção e os cuidados com
doenças causadas por verminoses.
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[6] Texto olho: “Pelo fato

de, na localidade,
existirem diversos rios
utilizados pelas famílias
para lavar roupas e louças,
a questão ganhou
relevância, não apenas
como estudo de caso, mas
como elemento de
formação para os alunos e
seus familiares.”

Para a produção das nossas histórias, usamos vários recursos tecnológicos
como o software "HagáQuê". Com esse recurso, as habilidades de leitura e de
produção de texto foram desenvolvidas de forma significativa e prazerosa.
Como fazer:

[7] Colapsado

Apresentei aos estudantes o projeto de produção das histórias em
quadrinhos baseado no potencial dessa ferramenta para o estabelecimento
de uma melhor compreensão dos conteúdos e também por acreditar em sua
boa aceitação.
A história em quadrinhos é um gênero sedutor. A linguagem imagética, as
cores, os balões, as onomatopeias e os textos curtos, que trazem humor,
informação e reflexão, são elementos importantes das HQ.
No nosso caso, essas características possibilitariam trabalhar, de forma
eficiente, temas das diversas disciplinas, assim como os temas transversais,
do cotidiano e da comunidade.
A execução do projeto foi baseada em oficinas, que tiveram o seguinte
desenvolvimento:
[7] Oficina 1 – Contato com o Gênero

[7.1] Imagem 50% à esquerda
inserida no colapsado

Na primeira oficina, os alunos tiveram o contato com o gênero "História em
Quadrinhos". Foram distribuídas HQs da Turma da Mônica jovem e HQs da
Turma da Tina, que estavam disponíveis no acervo da biblioteca da escola.
Essas HQs abordavam a prevenção do uso de álcool e outras drogas, assuntos
que fazem parte do cotidiano da comunidade e da vida da turma.

Imagem: CP_EF-AI_063

[7.1] CP_EF-AI_063
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Feita a leitura silenciosa, propus uma leitura oral, dramatizando as falas das
personagens. E assim ocorreu. Cada aluno escolheu o personagem de sua
preferência para as devidas interpretações. A atuação aconteceu de forma
tímida, mas efetiva. Após a encenação, discutimos sobre a temática abordada
e o seu gênero textual, por meio de uma conversa informal.
Em seguida, fizemos os seguintes questionamentos sobre a temática
abordada: “De que assunto tratava a história?”, “Quais eram os personagens
envolvidos?”, “Qual era a problemática da história?”, “Se houve solução, qual
foi?”
Com base nas indagações, houve uma discussão bastante produtiva, pois os
alunos responderam, a contento, todos os questionamentos. Elencaram o
tema alcoolismo, citaram os personagens envolvidos e narraram os fatos
acerca do conflito, bem como do seu desfecho, de acordo com os textos
explorados.
Após os comentários, solicitei que mencionassem quais elementos são
utilizados para o entendimento e a compreensão do gênero HQ e qual a
linguagem empregada nos quadrinhos. As respostas foram unânimes: os
desenhos e as palavras nos balões, respectivamente.
[8] Oficina 2 – Características do Gênero "HQ"

Nesta oficina, iniciei as atividades solicitando aos alunos que observassem
atentamente as histórias e descrevessem quais elementos estavam presentes
na construção do gênero. As respostas foram os desenhos, as palavras e os
balões.
Na sequência, expliquei que a HQ é composta de quadrinhos, e esses, por sua
vez, são constituídos de texto e imagem que narram, quadro a quadro, uma
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[8] Colapsado

história com um enredo e com personagens (envolvidos ou não na solução de
um conflito num determinado espaço).
Dando continuidade à explicação, ressaltei que a narração nesse gênero
ocorre por meio dos balões, que representam as falas ou os pensamentos das
personagens.
Expliquei que a outra forma de narrar os fatos nas histórias em quadrinhos é
pela legenda, que pode representar a voz do narrador.

[9] Colapsado

Após a explanação, solicitei aos alunos que descrevessem algumas situações
em que a onomatopeia é necessária nas HQs.
Em resposta, elencaram como exemplos o "barulho das coisas" (como eles
chamaram), o toc-toc da batida numa porta, o tic-tac do relógio, o co-co-ri-có
do galo, animal bastante comum na comunidade, entre outros.
[9] Oficina 3 – Escolha do Tema para Produção

O tema escolhido pelos alunos em processo de discussão coletiva foi a falta
de saneamento básico na distribuição de água nas residências locais, com a
história do menino Pedro, uma criança que teve mielorradiculopatia por
esquistossomose, o que lhe causou paralisia dos membros inferiores.
Para melhor compreensão da discussão nesta oficina, ressaltamos a fala de
alguns alunos, que diziam que deveríamos mostrar a história às pessoas,
dizendo que quando a gente sabe de alguma coisa que faz mal, a gente toma
cuidado e não faz, por isso era importante que as pessoas soubessem, e que
assim poderiam se cuidar melhor.
Concluímos a oficina e solicitei aos alunos que levantassem informações a
respeito da temática escolhida: nome da doença, como é transmitida, os
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[10] Colapsado
[10.1] Imagem 50% à esquerda
inserida no colapsado

Imagem: CP_EF-AI_064

sintomas, o tratamento. Sugeri também que começassem a planejar sobre o
que escreveriam referente ao tema, pois na oficina seguinte essas
informações e as ideias iriam para o papel.
[10] Oficina 4 – Construção do Repertório de Informações sobre o Tema

Chegou a hora da construção do repertório de informações. Nessa etapa,
discutimos o assunto para que os participantes tivessem informações
suficientes.
Para complementar, convidamos a mãe de Pedro, que nos contou sobre a
doença do menino. Pedimos a ela autorização para a divulgação da história
do filho na comunidade, por meio das HQs.
A mãe relatou, com detalhes, todo o percurso da história. Ela afirmou que seu
filho era saudável e adorava brincar e correr, como qualquer criança.
Acrescentou ainda que o lazer preferido da família era tomar banho nos rios
das redondezas, e que foi num desses rios que Pedro foi contaminado.
[10.1] CP_EF-AI_064

As crianças ouviram atentamente a história, fizeram alguns questionamentos
sobre os sintomas, perguntaram o nome do hospital em que o menino havia
sido tratado e o nome do médico que havia cuidado do caso.
A mãe prontamente respondeu a todos os questionamentos. A narração
desses fatos foi gravada para que, mais tarde, pudéssemos ouvir e sanar
dúvidas ou relembrar informações.
Prosseguindo com a oficina, exibi o vídeo [10.2]As Aventuras de Super-Sabão
contra as Parasitoses, que trouxe informações sobre a esquistossomose e a
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"barriga d'água", doenças também causadas pela transmissão do
Schistosoma.
No vídeo, o Super-Sabão salva uma criança de ser contaminada pelo verme,
que estava alojado num caramujo no rio onde ela iria tomar banho.
Salvo do perigo, o personagem perguntou ao Super-Sabão por que ele a havia
impedido de tomar banho no rio. O protagonista aproveitou para explicar
sobre a transmissão do Schistosoma e o desenvolvimento da doença nas
crianças. Esse episódio, que foi associado ao depoimento da mãe, ajudou na
compreensão da turma sobre a temática.
Encerrei a oficina solicitando aos alunos que escrevessem a história de
Pedro em tópicos e que formulassem frases referentes a cada etapa, com
base em suas reflexões e no vídeo.
[11] Oficina 5 – A Produção de Texto

Essa oficina foi dedicada ao início da nossa produção textual. Acompanhei os
alunos ao laboratório de informática para interação com o "HagáQuê".
Fiz a demonstração do software, com o uso do DataShow, apresentando à
turma o funcionamento da ferramenta.
Além disso, mostrei seus mecanismos de produção textual e os ícones
disponíveis para a produção das histórias em quadrinhos digitais.
Durante a apresentação, foi perceptível o interesse de todos em conhecer os
mecanismos de produção das histórias em quadrinhos. Na sequência, os
alunos foram convidados a produzir suas HQs digitais, quadro a quadro.
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[10.2] inserir tooltip:
AS AVENTURAS de SuperSabão contra as parasitoses.
Animação. Londrina:
Universidade Estadual de
Londrina, 2012. 10 min.

No primeiro contato com o software, eles demonstraram facilidade e
familiaridade em seu manuseio. Não tiveram grandes dificuldades em
utilizar os ícones da ferramenta, exceto na digitação dos textos.
Foi um momento bastante significativo, de muita curiosidade e aprendizagem
[11] Colapsado
recíproca. Apesar de conhecer a ferramenta, fui surpreendida com a
aplicabilidade de alguns ícones do software, pois os alunos fizeram uso deles
de forma diferente da que eu lhes havia apresentado.
Um aluno quis colocar em sua HQ o som de um cachorro latindo, mas a
ferramenta não tinha esse áudio disponível. Então, ele baixou o som da
internet e inseriu na história.
Quando os outros alunos tomaram conhecimento disso quiseram também
colocar sons que não estavam disponíveis na barra de som da ferramenta.
Não imagineai que tivessem tal habilidade no manuseio das tecnologias,
principalmente por serem de uma área rural.
[12]Oficina 6 – Conclusão das Histórias em Quadrinhos

Os alunos concluíram suas produções. Fiz, então, uma impressão e entreguei
o material aos alunos, que foram convidados a uma leitura atenta e silenciosa
dos textos.
Foi visível a socialização das produções entre eles. Diante dos textos
produzidos, ouvimos algumas sugestões de mudanças, acréscimos e exclusão
de informações.
[13]Oficina 7 – Correção e Reescrita das Histórias
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[12] Colapsado

Este encontro foi dedicado às correções e à reescrita das produções. Os alunos
fizeram as revisões de seus textos de forma detalhada. Reviram o que haviam
escrito, observaram se suas histórias em quadrinhos estavam de acordo com
o que haviam pensado e identificaram desvios cometidos.
O intuito naquele momento foi conduzi-los a constatar se as ideias pensadas
estavam expressas de modo organizado, claro e coerente, mantendo o sentido
global do texto.
Cada aluno pôde acrescentar, substituir ou retirar sentenças. Assim, as
crianças se transformam em leitoras delas mesmas, demonstrando
preocupação em adequar seu texto para o leitor. Realizadas as correções e a
reescrita, selecionamos os textos para publicação e divulgação na comunidade
escolar e local.
[14]Oficina 8 – Editoração das Histórias em Quadrinhos

Essa oficina foi direcionada à publicação das histórias em quadrinhos. A
empolgação tomou conta dos alunos quando viram as HQs saírem da forma
digital para o papel.
Eles escolheram o título e a sistematização da capa a partir do tema central
“A História de Pedro”.
Na sequência, houve a escolha de um desenho para a capa. Esse momento foi
de grande euforia e muito importante para eles, pois tornaram público o que
criaram, socializando suas produções com outros leitores da comunidade
escolar e da comunidade local.
SAIBA MAIS
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[13] Colapsado

Francisca Claudia Domingos da Hora.
Escola:
EEF Francisco Mourão Lima, Ararendá (CE).

[3] Colapsado

[4] O que é:
Para alcançar o objetivo proposto, foram realizadas diversas atividades que
foram determinantes para as atitudes em relação ao conhecimento adquirido
a respeito dos valores e das descobertas propiciadas pelo livro.
Penso que, por meio da leitura, o ser humano consegue se transportar ao
desconhecido, explorá-lo, decifrar os sentimentos e emoções que o cercam e
acrescentar valores para a sua vida.
Pode, então, vivenciar experiências que solidifiquem os conhecimentos
significativos de seu processo de aprendizagem.
Por meio do livro gigante que não cabia mais numa maleta, os alunos
apresentaram os valores humanos, expressando suas atitudes em relação a
eles. Também apresentaram certo domínio da oralidade e da expressividade,
adquirido durante as atividades.
Como fazer:
Em 2016, desenvolvemos uma ação intitulada “Maleta Viajante”, cujo objetivo
foi desenvolver nas crianças o gosto pela leitura. Mas o que deveria ser
prazeroso se tornou um tédio.
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[4] Texto 1 coluna

Em 2017, iniciamos o ano letivo novamente com aquela ação. Mas havia uma
questão: O que poderia ser diferente em relação ano anterior?

[5] Imagem 50% à diretia

Imagem: CP_EF-AI_066

Dessa vez, decidimos usar duas maletas – e, dentro delas, haveria um livro e
uma ficha de leitura.
No primeiro mês, tudo correu maravilhosamente bem. Ao verem as maletas
todas decoradas, os alunos quiseram saber o que havia de diferente dentro
delas.
Depois de algumas semanas, contudo, a ação começou a virar rotina.
Começou uma rotina de sacrifício, com os alunos levando as maletas para
casa por obrigação.
Eu me perguntava: Onde estava o prazer pela leitura?
[5] CP_EF-AI_066

As fichas estavam sendo preenchidas de qualquer jeito, sem que tivesse
havido a leitura do livro.
Percebi na fala dos alunos a necessidade de resgatarmos valores conhecidos,
mas que não eram postos em prática, como solidariedade, respeito, amizade,
autoconfiança, disciplina, desapego, humildade e determinação.
Como trabalhar e divulgar todos aqueles valores para a comunidade escolar?
Comecei a pesquisar. Foi aí que, numa prática do ciclo de leitura, surgiu uma
boa ideia. O primeiro passo foi escolher um livro. Selecionei "O Pequeno
Príncipe", de Antoine de Saint-Exupéry que narra uma longa viagem do
personagem.
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[6] Texto olho: “Na escola,

só tínhamos um exemplar
do livro. Onde conseguir
outro? Fui até a biblioteca
pública e lá encontrei mais
um.”

Materiais próprios da disciplina de Educação Física e das demais disciplinas
envolvidas no processo.
Habilidades trabalhadas
EF35EF01; EF35EF02; EF35EF03; EF35EF04;
[3] Colapsado
[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Anice Almeida do Nascimento.
Escola:
EMEF Vinicius de Moraes, Lucas do Rio Verde (MT).
[4] Texto 1 coluna
[4] O que é:
Essa gincana foi elaborada como estratégia para estimular e melhorar a
aprendizagem dos alunos. A gincana é um recurso que pode fazer inter-relação
com as outras disciplinas, pois se adequa a qualquer tema ou estudo.
Como fazer:
A gincana consistiu em atividades competitivas entre equipes mistas do 5° ano
(matutino e vespertino). A atividade foi desenvolvida em três sextas-feiras
durante o período de aulas.
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decodificação com as de antecipação, inferência e verificação, para resolução
de dúvidas na compreensão.
• Ler em voz alta com fluência em diferentes situações.
Produzir textos de diferentes gêneros com autonomia, considerando as
características do gênero, os aspectos sociocomunicativos, as finalidades da
escrita e o contexto de produção.
• Revisar os próprios textos, considerando coerência, coesão e ortografia.
• Utilizar adequadamente as letras maiúsculas e os sinais de pontuação,
fazendo uso das regularidades e irregularidades ortográficas, bem como da
concordância nominal e verbal. As provas foram feitas na forma de perguntas
e respostas, com a participação de todos os alunos da turma.
[7]O tempo de cada atividade foi cronometrado. Ao final, foram marcados
pontos para a equipe que obteve mais respostas certas ou teve seus desafios
mais adiantados ou terminados antes da outra equipe.

[7] Texto 1 coluna

Foram desenvolvidas algumas estratégias para gerar o interesse dos alunos
antes da gincana. Os professores anunciaram a gincana e solicitaram aos
alunos que criassem cartazes, pompons, balões e grito de guerra. Tudo foi
produzido na aula de Arte estimulando os alunos a cooperarem entre eles.
[8] Timeline horizontal
[8] As atividades desenvolvidas foram:
[8.1]1° Dia
• Corrida com revezamento de bastão.
• Estouro de bexiga (com os pés).
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• Corrida do ovo.
• Mistura de calçados.
• Grito de guerra (prova extra).

[8.1]Timeline 1
[8.2] Timeline 2
[8.3] Timeline 3

[8.2] 2° Dia
• Corrida do saco.
• Dança da cadeira.
• Corrida das letrinhas.
• Chute a gol.
• Prova do livro ou gibis (prova extra).
[8.3] 3° Dia
• Corrida com túnel humano.
• Pinobol.
• Estouro de balão no corpo.
• Arremesso do basquete.
• Operações matemáticas (prova extra).
• Provas extras: cantar o Hino Nacional, paródias, redação, mímicas, teatro, [9] Texto 1 coluna
perguntas e respostas, soletração, presença dos pais nas reuniões, presença no
desfile.
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[9] As gincanas envolveram habilidades e capacidades físicas, noções de
valores e respeito, cooperação, companheirismo e socialização, qualidades que
são imprescindíveis para a formação de cada aluno como pessoa no contexto
[10] Imagem 50% à esquerda
social.
Toda semana, as crianças vinham fazer várias perguntas sobre como seriam as Imagem: CP_EF-AI_069
provas seguintes. Todas queriam estudar o conteúdo antes de cada etapa.
A avaliação foi feita durante as observações de todas as atividades
(brincadeiras) e provas teóricas. Levei em conta participação, comportamento,
desempenho, interação e socialização com colegas e professores, melhora no
rendimento escolar e avaliação dos pontos positivos e negativos. Houve ainda
um feedback ao final da gincana.
[10] CP_EF-AI_069

Os meios utilizados para a avaliação da aprendizagem foram: tarefas
contextualizadas (que levaram os alunos a estabelecerem relações para
solucioná-las) e resolução de problemas complexos (com aplicação dos
conhecimentos veiculados pelos conteúdos curriculares).
Todas as etapas do trabalho alcançaram seus objetivos. Acredito que, por meio
da gincana, os alunos tiveram mais incentivo para aprender.
Percebi que eles se sentiram estimulados a buscar, a cada semana, mais
conhecimento, acerto nas atividades e acúmulo de pontos.
Todas as turmas criaram seu grito de guerra, suas faixas e seus balões. Foi
muito lindo ver a alegria dos alunos com a gincana.
Nela, aprenderam a desenvolver o espírito de equipe, aprenderam a ajudar e a
torcer. Isso tudo refletiu na aprendizagem de cada um e nos índices
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• livros;
• materiais de artes;
• papel;
• lápis.
Habilidades trabalhadas:

[3] Colapsado

EF15LP10; EF35LP01; EF03LP16; EF35LP07

[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Dayane dos Santos Ferreira.
Escola:
Escola Municipal Comandante Fontoura, São José do Xingu (MT).

[4] O que é:
A ideia do projeto surgiu quando percebi uma grande dificuldade em
estabelecer o vínculo interacional entre alunos, professor e famílias.
O projeto contou com o suporte da gestão escolar. Houve, por vezes, a
colaboração de agentes do Conselho Tutelar no acompanhamento de crianças [4] Texto 1 coluna
em situação de risco.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Como em toda escola, vários fatores interferem na alfabetização dos alunos.
Um deles a intensa migração das famílias de acordo com a produção rural das
fazendas da região. Outro fator são as ausências de parte considerável de
alunos, que, por dependerem de transporte escolar, passam muito tempo sem
frequentar a escola.
[5]CP_EF-AI_071
Há ainda razões como cansaço (envolvimento com a vida rural familiar),
convivência em ambiente não letrado, violência doméstica, abandono afetivo
e pobreza.
Como consequências dessa realidade, temos constantes práticas de bullying
escolar, agressões físicas e verbais e depressão infantil.
Dentro dessa realidade, senti a necessidade de um trabalho de intervenção
pedagógica em sala de aula que fosse ao encontro dos anseios dos alunos, de
forma contínua, e que trabalhasse as dificuldades de aprendizagem na
aquisição da autonomia e da identificação do "Eu".
Então pensei que, se proporcionasse um acompanhamento pedagógico mais
particularizado, que interviesse na origem do problema quando surgissem
conflitos individuais ou grupais em sala, eu ajudaria no desempenho escolar
[5] Imagem 50% à esquerda
dos alunos.
Tive a preocupação também em despertar o prazer dos alunos nas atividades Imagem: CP_EF-AI_071
e em atender a cada especificidade, apresentando propostas para que as
crianças se valorizassem e valorizassem o outro, estimulando potencialidades
pela superação de dificuldades de relacionamento.
Percebi que muitos pais não participavam de reuniões, festas e atividades
culturais. Eles imaginavam que receberiam, na escola, apenas reclamações
sobre os filhos.
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[6] Por isso, desenvolvi atividades culturais que possibilitar às famílias

apreciarem as qualidades de suas crianças.
Para começar, mudei o discurso. Antes, esses pais ouviam do professor o que
a criança fazia de errado. A ênfase estava no que a criança não era. Passei,
então, a falar o que elas tinham de potencial.
[6] Texto olho: “Desenvolvi
atividades culturais que
possibilitar às famílias
Como fazer:
apreciarem as qualidades
As expectativas no início das aulas sempre são as melhores. Ninguém espera de suas crianças.”
encontrar uma turma conflituosa e cheia de situações particulares que
interferem no aprendizado. De forma excludente e preconceituosa, uma turma
com essas características é, muitas vezes, rotulada como indisciplinada,
problemática, desestimulante.
Na turma em questão, havia muita rejeição de alunos em relação a alguns
colegas. Não conseguiam aceitar as diferenças individuais. Outros, por sua vez,
resguardavam-se para não demonstrarem quem eram.
A maioria das crianças da turma A apresentava insegurança e timidez nas
atividades escolares. Quando eu propunha algo, não faziam com entusiasmo,
principalmente quando envolvia interação com determinados colegas. Era
forte também o comportamento individualista e a rejeição às crianças da
turma C.
Os alunos da turma A não gostavam de trabalhar em grupo. Já na turma C, era
óbvia a antipatia que os alunos tinham entre si.
Observei ainda que 40% dos alunos não liam com fluência e sequer
conseguiam escrever o próprio nome.
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A situação mais crítica estava com a turma C. Quase metade tinha dificuldades
acentuadas de aprendizagem. Eram crianças ríspidas umas com as outras,
agressivas, intransigentes e com práticas constantes de bullying. A inimizade [7] Texto olho: “Sugeri à
entre elas vinha desde os primeiros anos escolares, e nenhum trabalho havia Coordenação que fizesse
um material diferenciado
sido realizado para amenizar os problemas.
de apoio às crianças com
[7] Sugeri à Coordenação que fizesse um material diferenciado de apoio às
atraso no aprendizado.
crianças com atraso no aprendizado. Embora houvesse o reforço do material Embora houvesse o reforço
auxiliar, as confusões, as discussões, as brigas e as desavenças não deixavam do material auxiliar, as
que as turmas fizessem um bom estudo.
confusões, as discussões,
Um recurso utilizado foi a eleição dos representantes de turma, para que os as brigas e as desavenças
alunos tivessem a experiência de uma ação democrática de respeito à escolha não deixavam que as
turmas fizessem um bom
da maioria.
estudo.”
Para o momento da "Leitura Deleite", foram selecionadas histórias com
valores éticos e morais para incutir nas crianças o sentimento de colaboração
e fraternidade. Realizadas essas leituras, os alunos eram estimulados a dar
exemplos de boa conduta. As atividades seguiam um horário elaborado pela
turma, e eram trabalhadas em grupos quando havia a necessidade de
cooperação mútua.
Os lugares dos alunos e os grupos se alternavam: às vezes, a critério das
crianças, às vezes, por indicação minha, pois percebia que elas não queriam
interagir.
Como complemento a todo esse esforço, propus a realização de um projeto
com as atividades.
[8] Aí veio o desafio. Como ensinar se as turmas não estavam predispostas a

aprender? Como estabelecer a harmonia entre crianças com feridas abertas
havia muito tempo? Como fazer que alunos da turma A aceitassem os alunos
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da turma C? Como transformar a sala de aula num ambiente de transformação
de mentes?
No diagnóstico das turmas, constatei que todos os conflitos e as dificuldades
de relacionamento e de aprendizagem tinham raízes na baixa autoestima, na
impossibilidade de um se colocar no lugar do outro, na falta de amor ao
próximo.
Pensando em promover a interação e a aproximação entre os alunos, controlar
a indisciplina e assim poder desenvolver os conteúdos curriculares, elaborei o
projeto "Identidade: eu no mundo".
Foi explicado que o propósito do projeto era, principalmente, estabelecer um
ambiente favorável à aprendizagem, com crianças felizes e cheias de
expectativas. A proposta foi aceita por todos os alunos, que prometeram
colaborar para a boa convivência.
Para iniciar o trabalho, fiz um levantamento das datas de aniversário dos
alunos para que cada um entendesse que aquela era uma data especial e única.
Quando estavam trabalhando em prol do aniversário do colega, as demais
crianças se sentiam sensibilizadas em ajudar, buscando demonstrar tolerância
em relação ao outro.
No primeiro bimestre, a festa teve o tema "Aniversário Tradicional", com
decoração feita de balões. As brincadeiras escolhidas foram "Pinhata", "Dança
da Cadeira e "Coelho Sai da Toca", além de dança de músicas infantis. As
comidas foram pipoca, doces, balas, pirulitos e bolo. Ao final, cantávamos
parabéns para os aniversariantes.
Logo no início, com foco na disciplina de História, tratei de família, costumes,
hábitos e crenças religiosas, profissões dos pais e história dos nomes das
crianças. Os relatos dos alunos eram registrados em cadernos de produção de
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[8] Texto olho: “Aí veio o

desafio. Como ensinar se as
turmas
não
estavam
predispostas a aprender?
Como
estabelecer
a
harmonia entre crianças
com feridas abertas havia
muito tempo? Como fazer
que alunos da turma A
aceitassem os alunos da
turma
C?
Como
transformar a sala de aula
num
ambiente
de
transformação
de
mentes?”

textos individuais. Uma das produções que mais chamou a atenção foi aquela
que falava sobre como era ter um irmão.
No decorrer das aulas, fizemos dinâmicas que geraram mais entrosamento e
maior apreciação das qualidades dos outros. Os alunos foram estimulados a
falar sobre suas melhores qualidades e também a reconhecer seus defeitos.
Em determinados momentos, as produções textuais tiveram como objeto o
dia a dia dos alunos. Era uma maneira de verificar como estava o
relacionamento familiar.
Certa vez, uma criança relatou que não era aceita pela mãe e pelos familiares,
e que, portanto, seria entregue a um abrigo.
A presença de conselheiras tutelares na escola para acompanhar essa criança
era constante. Ela não tinha bom comportamento em sala – e boa parte do
problema estava na desestrutura familiar. A situação dessa criança afetou
muito a turma C. Um dia, ela deixou de ir para a escola, fazendo correr a
notícia do abandono.
[9] CP_EF-AI_072

No combate ao bullying, apresentamos filmes, desenvolvemos trabalhos em
grupos, realizamos conversas com a diretora e a coordenadora e
promovemos reuniões com os pais, além de organizar várias atividades de
prevenção.
Atividades voltadas para a arte levaram os alunos a organizarem, a cada
bimestre, as decorações das festas de aniversário. Para isso, pesquisavam
temas de interesse comum. A partir do consenso, executavam as tarefas.
Nas atividades de Matemática, houve pesquisas sobre comidas típicas para
cada tipo de festa. As crianças faziam os cálculos da quantidade necessária de
ingredientes de acordo com o número de alunos. Para determinadas receitas,
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[9] Imagem 50% à esquerda

Imagem: CP_EF-AI_072

reuniam-se em grupo na casa de um colega. Ao final do ano letivo, os
alunoselaboraram dois cadernos de receitas, que foram entregues no final do
ano às cozinheiras da escola.
No início de cada bimestre, realizávamos rodas de conversas para avaliar os
rendimentos e diagnosticar as necessidades de aprendizagem.
Naqueles momentos, os alunos eram colocados como corresponsáveis pela
própria aprendizagem. Além disso, os pais de alunos eram convidados a
comparecer para saberem do desenvolvimento infantil e do trabalho
pedagógico.
[10] O sentimento de afeto entre professora e aluno, aluno e aluno, aluno e

pais e pais e professora foi sendo cada vez mais intenso. Muitos
comportamentos julgados, por vezes, como transgressores foram superados,
uma vez que as famílias passaram a ter mais curiosidade em relação ao que
acontecia em sala.
A cada dia, a frequência dos pais aumentava. Quando da culminância do
bimestre, com as festas de aniversário, as famílias eram convidadas a
participar.
Durante o segundo bimestre além das atividades de relacionamento, foram
trabalhadas noções de alimentação saudável e prática de esporte.
Nesse período, o tema da festa de aniversário foi um piquenique repleto de
alimentos saudáveis (frutas, sucos, pães, biscoitos), além, é claro, do bolo de
aniversário.
No dia, na minha chácara, foram realizadas duas partidas de futebol para
meninos e meninas, com as duas turmas juntas. Além disso, as crianças
andaram a cavalo e conversaram. Foi um um prazer ver que as duas turmas,
que antes se rejeitavam, agora compartilhavam experiências.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Texto olho: “O
sentimento de afeto entre
professora e aluno, aluno e
aluno, aluno e pais e pais e
professora foi sendo cada
vez mais intenso. Muitos
comportamentos julgados,
por
vezes,
como
transgressores
foram
superados, uma vez que as
famílias passaram a ter
mais
curiosidade
em
relação ao que acontecia
em sala.”
[10]

No terceiro bimestre, os alunos optaram por festas diferentes. A turma A
escolheu como tema "Festa do Pijama", com direito à exibição de um filme.
Encerramos com bolo de aniversário e refrigerante.
A turma C, por sua vez, escolheu o tema "Halloween". As próprias crianças
prepararam as fantasias, as brincadeiras, as comidas e as bebidas. Todos se
divertiram muito.
Para o quarto bimestre o tema foi escolha minha. Como surpresa, decorei a
festa com o tema "Natal" e cobri a mesa de doces. Uma das propostas do
projeto era a premiar os alunos que se destacassem nas avaliações. Assim, a
cada festa, eram premiados (numa premiação simbólica) os três primeiros
alunos do bimestre.
[11] A cada festa realizada, destacávamos a importância do amor e do

respeitar pelo trabalho alheio.
Em nenhum momento do trabalho houve brigas ou desentendimentos. A
felicidade em cada criança era visível, e os pais passaram a confraternizar
conosco. Ao final, os alunos falaram sobre as experiências vividas uns com os
outros. Os conflitos e as atitudes de indisciplina foram deixando de existir.
A avaliação tem ocupado um lugar central no conjunto de preocupações dos
professores no cotidiano das escolas brasileiras. Por meio dela, conseguimos
analisar diferentes aspectos educacionais, em diversos âmbitos: currículo,
planejamento, ensino e aprendizagem.
A avaliação foi, portanto, de grande importância no decorrer de todo o
processo, auxiliando na verificação dos progressos obtidos, diagnosticando
os resultados das atividades curriculares e das metodologias utilizadas na
prática pedagógica.
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[11] Texto olho: “A cada

festa realizada,
destacávamos a
importância do amor e do
respeitar pelo trabalho
alheio.”

A primeira preocupação com os trabalhos foi propiciar um ambiente
agradável de aprendizagem e eliminar as divergências.
O projeto foi tomando forma de acordo com as atividades realizadas e as
avaliações. Começamos pelo trabalho individual. De início. os alunos
explicaram como queriam ser vistos e apresentaram suas expectativas e
repúdios em relação à escola e aos colegas. Houve algumas resistências por
parte dos muito tímidos.
Posteriormente, vieram os trabalhos em grupos, nos quais os alunos teriam
de aprender a discutir suas ideias, expor pontos de vista e questionar
opiniões.
Essas atividades não foram fáceis, pois, na menor distração, as crianças
desviavam os assuntos das conversas para tratarem de temas diferentes dos
que estava sendo trabalhados. Além disso, alguns não concordavam em
trabalhar com colegas que não eram do seu ciclo de amizade.
A interação com os alunos do contraturno (turma A e turma a C) não foi fácil
no início. Mas ao realizarem o piquenique, os alunos apreciaram a companhia
uns dos outros criando laços de uma amizade que permaneceu mesmo
depois.
As crianças reforçaram sua formação afetiva, despertando o gosto e o
interesse por si mesmas e pela família. Durante as conversas com professor,
as famílias falavam de suas dificuldades em educar os filhos e de suas
experiências. Quando necessário, sugeríamos a busca por apoio psicológico
ou de assistência social.

[12] Texto olho: “Parecia

um caso complicado de
resolver, pois partia da
Houve casos, porém, de difícil intervenção da escola, ficando o problema sob a criança o repúdio pelo
responsabilidade do Conselho Tutelar, sempre com intenção de garantir os estudo.
Foram
várias
direitos das crianças.
tentativas de fazer com que
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Lembro-me do caso de um aluno que faltava com frequência. Descobriu-se, o aluno permanecesse na
depois, que a mãe deixava o filho no portão da escola, mas ele saia para rua e escola. Por fim, ele decidiu
se escondia até a hora de voltar para casa.
frequentá-la novamente.”
[12] Parecia um caso complicado de resolver, pois partia da criança o repúdio

pelo estudo. Foram várias tentativas de fazer com que o aluno permanecesse
na escola. Por fim, ele decidiu frequentá-la novamente.
O trabalho com os representantes de turma foi muito gratificante, pois eles
aprenderam a ter espírito de liderança e a liderar com democracia e
responsabilidade.
As atividades direcionadas ao projeto em artes eram realizadas às sextasfeiras. A maior dificuldade era a falta de material. Por vezes, comprei itens
para que as decorações fossem realizadas.
Em relação às produções textuais, percebi que as crianças fizeram o melhor
que podiam. Notei numa aluna com necessidades educacionais especiais a
dificuldade de transpor o que pensava para o papel. Com o auxílio dos
colegas, ela conseguiu escrever.
Naquele momento, vi que as crianças haviam criado laços afetivos que antes
não existiam. A própria aluna que, no início, sentia-se excluída, agora, estava
à vontade. Quanto aos alunos especiais, houve uma demora inicial para que
entendessem que eles eram diferentes e, ao mesmo tempo, iguais.
Nas atividades de Matemática, quando tinham de elaborar cardápios das
festas e fazer os cálculos por pessoas, os alunos mostraram habilidade para
interpretar dados e informações e calcular, de forma precisa, para que não
faltasse nada na festa.
Percebi o interesse de colegas professores e, acima de tudo, de alunos de
outras turmas nas atividades que realizávamos.
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• projetores multimídias;
• sacola literária;
• livros de literatura infantil;
• histórias em quadrinhos;
• jogos pedagógicos;

[3] Colapsado

• papéis em formato A4;
• giz de cera;
• lápis grafite.
Habilidades trabalhadas:
EF35LP21; EF35LP25; EF35LP21; EF35LP22; EF35LP26; EF35LP29
[4] Texto 1 coluna
[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Stepheson Ray de Oliveira.
Escola:
Escola Estadual Imaculada Conceição, Ceará-Mirim (RN).
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[4] O que é:
A revolução da tecnologia mudou a forma de nos comunicarmos e nos
relacionarmos. Ela criou um ambiente que se tornou bastante natural às
crianças que já estão na escola. São os "nativos digitais".
Essa revolução não oferece apenas aparelhos para a sala de aula. Também dá
acesso a uma abundância de informações e meios de comunicação, o que
favorece a curiosidade, a exploração do mundo e a autonomia de crianças e
jovens.
A sociedade da informação e da comunicação, conectada 24 horas por dia, dá
voz a qualquer pessoa que tenha alguma opinião a oferecer. Basta que ela
tenha à mão um smartphone. Essa nova realidade exige de nós
conhecimentos e habilidades para uma atuação segura e bem-sucedida.

[5] Imagem 50% à direita

[5] CP_EF-AI_074

Imagem: CP_EF-AI_074

Alguns desses conhecimentos e habilidades têm sido chamados de
"competências para o século XXI", termo preconizado na Base Nacional
Curricular Comum (2017). São as dez competências gerais que precisam ser
articuladas com os componentes curriculares.
Na realidade, essas competências não são novas. A própria BNCC não é nova,
a despeito de ter sido homologada somente em 2017.
Portanto, em cumprimento à "Competência Geral 5" ("compreender e utilizar
tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica,
significativa e ética"), decidi implementar um projeto para que os alunos
acessassem e disseminassem informações, produzissem conhecimentos e
resolvessem problemas com protagonismo.
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Nessa busca para garantir a formação de cidadãos críticos, criativos,
participativos e responsáveis, norteei meu projeto por meio de competências,
habilidades e objetivos.
Procurei contemplar os quatro campos de atuação da Língua Portuguesa
previstos na BNCC: campo da vida cotidiana, campo artístico-literário, campo
das práticas de estudo e pesquisa e campo da atuação na vida pública.
Ao iniciar o planejamento do projeto, usei a seguinte competência específica
da Língua Portuguesa como norte:
[6] "ler, escutar e produzir textos orais, escritos e

multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação
e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de
modo a se expressar a partilhar informações, experiências, ideias
e sentimentos, e continuar aprendendo", (BNCC, 2018).

[6] Citação

[7] Texto 1 coluna

[7] A ideia de desse trabalho surgiu a partir da constatação, em avaliação

diagnóstica, de um deficit de leitura na turma do 4º ano do Ensino
Fundamental
A partir daí, surgiu a situação-problema. Como iria sistematizar os
componentes curriculares do 4º ano se havia lacunas nas práticas de leitura e
produções textuais dos alunos?
Pensando nisso, escolhi um tema inovador, algo que contribuísse para uma
melhoria no processo de ensino/aprendizagem. O objetivo era firmar uma
prática compromissada com a qualidade da educação.
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[7.1] inserir tooltip:

Aun e Angêlo ,2007, p. 66.

Além disso, o ensino das linguagens deve dar continuidade às práticas de
oralidade e escrita desenvolvidas anteriormente no ciclo de alfabetização e
letramento.
Procurei colocar o texto (oral, escrito, multimodal, multissemiótico) como
centro das atividades. Para isso, fiz o planejamento incorporando os recursos
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).
Na estruturação do projeto, contemplei o desenvolvimento crítico-reflexivo
dos alunos, partindo do pressuposto de que eles são "agentes da linguagem",
capazes de usar a língua em diversas práticas sociais.

[8] ABAS horizontal

Cabe dizer que a língua não é apenas um código a ser decifrado ou um mero
sistema de regras gramaticais. Ela é uma forma de manifestação da
linguagem e de intervenção e transformação no meio social.
Nesse contexto, a leitura, a escrita e a sistematização de componentes
curriculares têm como função social serem uma fonte de prazer e
informação.
Dentro do tema escolhido, recorri à inclusão digital na educação, pois
necessitaria de processos tecnológicos para diminuir as dificuldades dos
alunos.
As Tecnologias da Informação e Comunicação favorecem a aprendizagem,
por meio da inclusão digital, o uso das linguagens em práticas sociais
contextualizadas e atuam contra uma divisão social entre os que possuem a
informação e os que estão excluídos desse processo, conforme [7.1]Aun e
Angêlo.
[8]Como base nisso, tracei as seguintes metas, inspirada na BNCC [8.1]:

[8.2]Meta Geral: Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens,
mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos
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[8.1] inserir tooltip:

BNCC, 2018, p. 85.
[8.2]Aba 1
[8.3] Aba 2
[9] Texto 1 coluna
[9.1] inserir link:

(nos processos de compreensão e produção), aprender e refletir sobre o
mundo e realizar diferentes projetos autorais.
[8.3] Metas Específicas: articular a aprendizagem das múltiplas linguagens
com as práticas de leitura, a produção escrita e a oralidade; garantir o uso das
TICs para a inserção das práticas de leitura e a sistematização de
componentes curriculares; e promover inclusão digital por meio da
compreensão textual no contexto do multiletramentos, considerando a
multiplicidade semiótica dos textos e das culturas em circulação no mundo
contemporâneo.
[9] Como fazer:
Em virtude de eu ter assumido a turma apenas no começo do 2º semestre,
não realizei atividades diagnósticas iniciais. Fui constatando as necessidades
e os anseios dos alunos nas atividades de sala de aula.
Nas duas semanas iniciais, utilizei com turma softwares educacionais do
Programa Nacional de Tecnologia Educacional [9.1]Proinfo e plataformas
digitais, como a [9.2]Alfa Mais Legal.
Também desenvolvemos karaokês, leituras de histórias em quadrinhos em
formato digital e momentos de "Leitura Deleite". Apresentei ainda filmes,
cuja exibição foi seguida de atividades de compreensão e interpretação
textual.
O projeto teve início com as atividades "Sacola Viajante" e "Leitura Deleite" e
com momentos no laboratório para o uso de plataformas digitais de
alfabetização e letramento. Da mesma forma, começamos as práticas de
leitura por meio de karaokê, a sistematização, em sala de aula, por meio das
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http://portal.mec.gov.br/p
roinfo

[9.2] inserir link:

http://softwarelivre.org/a
lfa-legal/blog/facadownload

[10] Imagem 50% à direita

Imagem: CP_EF-AI_075

TICs e a realização de sessões semanais de cinema e a execução de jogos
pedagógicos.
[10] CP_EF-AI_075

Realizamos uma culminância por intermédio do "Chá Literário", no qual os
alunos produziram livros e demonstraram seus aprendizados numa oficina
de produção textual dos gêneros "História em Quadrinhos", "Tirinha" e
"biografia".
Houve ainda uma apresentação à comunidade escolar das atividades
desenvolvidas entre maio e novembro de 2017.
O projeto foi desenvolvido em etapas, com níveis crescentes de
complexidade.
O início se deu com o diagnóstico inicial. Em seguida, tivemos a apresentação
das TICs disponíveis na escola e a abordagem do gênero textual "História em
Quadrinhos". Na continuidade do projeto, tivemos as práticas de leitura. Para
consolidar, houve o “Chá Literário".
Durante essa culminância e a exposição das atividades, houve o lançamento
de livros produzidos pelos próprios alunos, sob minha orientação e
coordenação. A coleção ganhou o nome "Pequenos Autores, Grandes
Histórias".
Os livros foram confeccionados com folhas de papel A4, papel sulfite, giz de
cera e lápis grafite.
Essa atividade reforçou a aprendizagem da língua e das múltiplas linguagens
com as práticas de leitura, produção textual e oralidade, confirmando o
caminho do uso-reflexão-uso, que considera a variação linguística e
adequação aos múltiplos contextos de uso.
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O uso das ferramentas digitais ficou restrito ao ambiente escolar, já que as
crianças, em geral, não têm acesso à internet por viverem na zona rural e
serem de famílias de baixo poder econômico.
Por isso, as crianças ficaram ansiosas, aflitas e até mesmo resistentes ao
"novo". Além disso, também estavam habituadas com uma prática de ensino
tradicional, conservadora em que, muitas vezes, o centro do processo de
aprendizagem é o professor.
Houve também resistências dos pais. Um deles me questionou sobre o
porquê de eu não estar dando aula, pois seu filho quase não estava copiando
no caderno, afirmando que as matérias estavam com poucas folhas
“riscadas”.
A desconfiança foi superada quando enviei para as famílias algumas
produções dos alunos, como histórias em quadrinhos e tirinhas. Esses
gêneros retratavam situações cotidianas, vistas pelas crianças, em alguns
casos, de forma crítica e consciente.

[11] Texto olho: “Lembro-

me muito bem quando um
aluno me perguntou,
perante toda a turma
quando ele iria sair do
grupo dos fracos.”

Ao final do projeto, produzi para a escola dois livros com os diversos gêneros
textuais trabalhados.
A diversidade pedagógica da turma exigiu de mim muita atenção – havia
crianças em processo de alfabetização e letramento, alunos alfabetizados e
outros ainda à espera desse processo.
Como estratégia, dividi a turma com base nos níveis de desenvolvimento e de
compreensão dos componentes curriculares em estudo.
[11] Lembro-me muito bem quando um aluno me perguntou, perante toda a

turma quando ele iria sair do grupo dos fracos.
Aquela pergunta me deixou em estado de choque, fiquei paralisado!
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[12] Texto olho: “A

aprendizagem
colaborativa forneceu

A partir daí, percebi o "apartheid" que tinha criado e que estava fomentando
na turma. Foi aí que surgiu a ideia de realizar atividades para todos, sob uma
mesma ótica, mas com abordagens diferentes na execução.

subsídios para que eu
reavaliasse ações.”

Por exemplo, a apresentação de uma música, com a letra, no projetor
multimídia, deu origem a tarefas distintas. Para uns, o objetivo era
reconhecer, por meio da letra musical impressa, a ocorrência dos
substantivos. Para outros, a missão era identificar os encontros vocálicos.
Alguns alunos atuaram como monitores ajudando colegas como mais
necessidades, como forma de evitar a existência de excluídos no processo de
aprendizagem.
Por tudo isso, compreendi que o planejamento não pode ser rígido, inflexível
ou fechado.
O diálogo democrático e o acompanhamento das produções foram indutores
de mudanças no projeto e de reavaliação nas minhas práticas didáticas e
pedagógicas.
[12] A aprendizagem colaborativa forneceu subsídios para que eu reavaliasse

ações. Destaco o uso das TICs como um dos pontos positivos do projeto, pois
gerou maior interatividade durante as aulas e, consequentemente, maior
interesse e facilidade na compreensão dos componentes curriculares.
Em geral, os alunos participaram de forma satisfatória das atividades
apresentadas. Percebi, contudo, que o período de uma hora diária destinado
ao trabalho foi exíguo para o desenvolvimento da proposta.
Durante o desenvolvimento da proposta, os alunos se dedicaram bastante
também à leitura de histórias em quadrinhos, gênero que, pela diversidade
de linguagens e por abordar diferentes aspectos da vida humana, é
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[13] Colapsado

• 28 sacolinhas de TNT para que os alunos levassem o livro e o caderno de
registro.
Para a montagem da árvore da leitura:
• 10 metros de elástico;
• 10 livros de capa dura e páginas de papelão;
• um tapete de quatro metros de TNT.
Para o piquenique literário:
• seis livros de pano em forma de animais;
• quatro livros em 3-D;
• 50 livros de diversos gêneros (histórias clássicas, contos, fábulas, histórias
de tradição oral etc.);
• lençóis;
• ursos de pelúcia;
• faixa descritiva do evento;
• toalha de mesa;
• balões decorativos;
• lanche.
Para o varal de leitura:
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• 20 livros de histórias infantis;
• cinco metros de elástico;
• um tapete de TNT de quatro metros.
Para a sala de aula:
• 28 livros de histórias contemporâneas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Habilidades trabalhadas:
EF15LP01; EF15LP02; EF15LP03; EF15LP04; EF15LP14; EF15LP15;
EF15LP16; EF15LP17; EF15LP18; EF15LP19; EF12LP01; EF12LP02;

[3] Colapsado

[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Marcia Cristina da Costa Silva.
Escola:
EM Padre Thomaz Guirardelli, Campo Grande (MS).
[4] Texto 1 coluna
[4] O que é:
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A prática apresentada surgiu da necessidade de proporcionar aos alunos
acesso aos livros de histórias e despertar neles o interesse por ler, levandoos a se desenvolverem com mais facilidade no processo de aquisição da
leitura e, consequentemente, da escrita.
A problemática identificada foi a falta de contato dos alunos com livros de
histórias no ambiente familiar, bem como a falta de interesse pela leitura
prazerosa.

[5] Card

[5]

Para escolher o tema, levei em consideração a avaliação diagnóstica
realizada no início do ano letivo de 2018, que me revelou os seguintes
dados:
[5.1] Leitura de palavras:

[5.1] Card 1

• 46% liam palavras simples com consoante/vogal.
• 43% liam parcialmente.
• 11% não liam.
[5.2] Leitura de frases:

• 0% lia frases.
• 46% liam parcialmente.
• 54% não liam.
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[5.2] Card 2

Apresentação do projeto de leitura “Aconchego” para os alunos e as [10.1] Timeline 1
respectivas famílias.
[10.2] Etapa 2

Apresentação do cronograma de atividades de leitura em diferentes espaços.
[10.3] Etapa 3

Conversa com a turma com preleção da coordenadora pedagógica.

[10.2] Timeline 2

[10.4] Etapa 4

Início das atividades.
[11]

[10.3] Timeline 3

A execução dos trabalhos foi organizada com base nas seguintes vertentes:
[11.1] Vertente 1: cantinho da leitura na sala de aula

[10.4] Timeline 3

Foi organizado um espaço no fundo da sala no qual os alunos podiam escolher
um livro da caixa de livros da sala, para lê-lo e socializar com os colegas,
geralmente no último tempo de aula, não no intuito de minimizar a
importância da leitura, mas tendo esse tempo como uma prazerosa
recompensa por todo o esforço empreendido em aulas anteriores.
Este espaço foi utilizado todos os dias e contou com um acervo de 28 livros
[11] Texto + lista sem
emprestados da biblioteca da escola.
numeração
[11.2] Vertente 2: "Árvore da Leitura"
Foi organizada em uma das árvores localizadas no pátio do recreio. A árvore
de leitura continha dez livros (com capa e páginas duras) pendurados por
elásticos e presos aos galhos, para que os alunos fizessem a leitura.
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Também foi disponibilizado um tapete (com alguns livros sobre ele) para que
a turma lesse de maneira prazerosa. Os alunos do 1º e 2º anos tiveram acesso
ao espaço durante o período do recreio. Após a atividade, o material era
guardado na sala de aula.
[11.3] Vertente 3: "Varal da Leitura"
Foi organizado, no espaço do recreio, um varal armado com elástico. Nele,
foram pendurados 20 livros de histórias infantis. O espaço foi forrado com
um tapete para uma leitura das tranquila das crianças.
Todos os alunos do 1º e 2º anos participaram do varal de leitura no período
de recreio. Após a atividade, o material era guardado na sala de aula.

[11.1] Lista 1

[11.4] Vertente 4: Projeto de Leitura “Aconchego”
Foi desenvolvido um projeto de leitura por meio qual os alunos levavam, toda
semana, um livro de história para ler com a família. Levavam para casa
também uma ficha de leitura para preenchimento.

[11.2] Lista 2

[11.4.1] CP_EF-AI_077

Enviado numa sacolinha, o material deveria ser devolvido na semana seguinte,
quando aconteceria a troca do livro.
A cada semana, era enviado um livro diferente. Para este projeto, foram
destinados 28 livros, sendo dez do acervo do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e 18 do meu acervo pessoal. Toda
semana, na aula de oralidade, os alunos relatavam como havia sido a
experiência de leitura e contavam a história lida.
[11.5] Vertente 4 – "Visitas à Biblioteca"
Foram agendadas visitas dos alunos à biblioteca para que lessem e interagir
com obras diferentes. Antes da leitura, os alunos recebiam orientações da
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[11.3] Lista 3
[11.4] Lista 4

[11.4.1] Imagem 50% à direita

Imagem: CP_EF-AI_077

• livros.

[3] Colapsado

Habilidades trabalhadas:
EF04MA03; EF04MA04; EF04MA05; EF04MA06; EF04MA07; EF04MA08
[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Gleidiston Wallen Moura da Silva.
Escola:
EMEIF Valdemar Pinheiro da Silva, Tracuateua (PA).
[4] Texto 1 coluna
[4] O que é:
Tratou-se de um projeto diferenciado de ensino-aprendizagem de
Matemática. Envolvente e contagiante, a iniciativa se deu por meio de ações
desafiadoras que favoreceram o desenvolvimento do senso crítico, a
cidadania e a autonomia para a construção e o desempenho de atividades
cotidianas dentro e fora da escola.
[5] CP_EF-AI_081
CP_EF-AI_082
CP_EF-AI_083
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[5]Imagem 3 colunas

[6] Como fazer:
[6.1] Etapa 1 – Conhecendo o Dinheiro

Imagens: CP_EF-AI_081
CP_EF-AI_082
CP_EF-AI_083

Nessa primeira etapa, começamos a estudar o dinheiro – sua história, como
surgiu e como é fabricado. Fizemos isso de forma interdisciplinar, trabalhando
as disciplinas de História, Língua Portuguesa e Matemática.
Levei para a sala de aula vídeos sobre a história do dinheiro e como são
fabricadas as cédulas na Casa da Moeda. Essa parte introdutória do projeto foi [6] Aba Vertical
de suma importância, pois gerou o interesse das crianças pelo mundo dos
números e, consequentemente, pelo cálculo.
Continuando com os conteúdos de História, apresentei um livro com as
moedas do Brasil até os dias atuais.
Solicitei aos alunos que trouxessem de casa moedas ou cédulas antigas para
que pudéssemos identificar quais eram as mais antigas e comparar com as
moedas e cédulas que circulam hoje.
Para que todos se empenhassem na tarefa, resolvi dar uma pequena premiação
a quem trouxesse a moeda ou a cédula mais antiga. Essa atividade
proporcionou às crianças conhecerem e manipularem verdadeiras relíquias
históricas do Brasil.
Após trabalharmos as moedas nacionais, foi hora de conhecermos as moedas
e cédulas de outros países. As crianças ficaram encantadas com a quantidade
diversificada de dinheiro existente no mundo.
Posteriormente, pedi a elas que descrevessem as cédulas de que mais tinham
gostado. Comparamos as cores, os desenhos, os nomes. Sugeri que
desenhassem uma nova cédula, com um novo nome, usando um novo animal
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[6.1] Aba 1

da nossa fauna e um rosto de alguém que considerassem importante para o
país.
Essa atividade se tornou uma das mais interessantes. Nela, pude observar o
conhecimento das crianças sobre Ciências (animais de nossa fauna), História
(personalidades importantes do Brasil) e Artes (desenho e criatividade).
O estudo do dinheiro despertou ainda mais o interesse dos alunos pelo
mundo dos números. Para sustentar esse interesse ao longo do projeto,
propus a criação de um dinheiro que eles utilizassem para pequenas compras
dentro da classe. Para tanto, seriam "comercializados" alguns produtos
doados por mim.
Antes disso, tínhamos de dar um nome à nossa moeda. Fizemos uma pequena
eleição, e o nome mais votado foi o quants.
[6.2] Etapa 2 – Criação do Banco

Para que os alunos recebessem o quants, foi planejada a criação de um banco
que funcionaria dentro de nossa turma.
Como eu precisaria de ajudantes para lidar com o pagamento e mais da metade
da turma se candidatou para o trabalho, veio a ideia de um processo seletivo,
uma espécie de concurso público para que selecionássemos os "funcionários"
do banco.
Tendo em vista que concursos públicos são realizados por meio de provas,
aproveitei para realizar mais um teste diagnóstico, a fim de saber como a
turma estava caminhando.
Por meio dele, selecionei os seis alunos que demonstraram ter melhor domínio
sobre cálculos para me ajudar no Banco Quants.
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[6.2] Aba 2

No decorrer do ano letivo, reconfigurei o projeto, expandindo-o para outras
turmas da escola. Em vez de receber o dinheirinho em troca das presenças, os
alunos precisariam trabalhar para consegui-lo.
Foi, então, que surgiu a ideia da "Feirinha Cidadã", uma espécie de comércio
beneficente em que as crianças precisariam arrecadar doações para colocá-las
à venda na escola, dando oportunidade à prática cidadã e à solidariedade,
ampliando os conhecimentos dos alunos sobre empreendedorismo.
[6.3] Etapa 3 – Planejando a Feirinha

Após as noções de como trabalhar com dinheiro, iniciamos a etapa seguinte,
que consistiu no planejamento da feirinha.
As crianças fizeram campanha em casa e na escola para arrecadar doações de
artigos usados, como brinquedos, roupas e sapatos, que seriam colocados à
venda na feirinha. Com as doações chegando, as equipes foram orientadas a
selecioná-las, fazer uma lista dos produtos e atribuir a eles um "valor de
mercado" para a venda.
Deixei que fizessem da forma que achassem melhor. Contudo, notei que
algumas equipes colocavam preços muito altos, enquanto outras, preços
muito baixos.
Tive de intervir e orientá-las quanto ao retorno dos investimentos. Caso seus
preços fossem muito baixos, teriam prejuízo. Se estivessem muito altos,
correriam o risco de não vender.
Ao longo do planejamento da feirinha, as equipes propuseram que
fizéssemos também promoções.
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[6.3] Aba 3

[6.4] Etapa 4 – Criação de uma Lojinha

Como havia seis equipes, cada uma delas foi orientada a criar uma lojinha
que funcionaria na "Feirinha Cidadã".
Para isso, os comércios precisariam de nomes de identificação. Cada um deles
recebeu uma espécie de empréstimo/financiamento para que começasse
suas atividades.
[6.4] Aba 4
A quantia emprestada foi de 300 quants por equipe. Com esse valor, seria
possível alugar espaços na escola, alugar mesas para expor produtos e
investir em mercadorias.
Cada lugar na escola foi identificado como um ponto de aluguel. O valor
atribuído aos negócios teve relação com seu tamanho e sua localização.
Dessa forma, as equipes poderiam escolher o melhor lugar de acordo com
suas necessidades. Ao final da feirinha, o valor emprestado precisaria ser
devolvido. Dessa forma, as equipes teriam de aprender a se planejar.
Os grupos foram orientados a criar placas de identificação para suas lojas.
Disponibilizei uma aula para a confecção do que seriam as fachadas de suas
lojinhas. O trabalho em equipe me ajudou bastante, por conta da diversidade
de conhecimentos existente na turma. As equipes trocaram experiências,
conversaram e, acima de tudo, foram respeitosas em relação aos colegas.
[6.5] Etapa 5 – Comércio Interno

Com as lojinhas já identificadas, promovi uma espécie de comércio varejista
dentro da nossa turma. Como eu também havia arrecadado algumas doações,
resolvi colocá-las à venda para as crianças.
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[6.5] Aba 5

Da mesma forma, pedi a cada equipe que colocasse seus itens à venda. O que
eu não havia previsto é que a minha oferta seria menor do que a demanda.
Isso gerou confusão, pois havia vários compradores para o mesmo produto.
Assim, o que era para ser um comércio varejista acabou se tornando um
leilão. Levava o produto a equipe que pagasse o melhor preço.
Resolvido esse imprevisto, começou a comercialização interna das lojas. As
equipes poderiam comprar, trocar e negociar seus produtos com os de outras
equipes.

[6.6] Aba 6

As crianças podiam conversar entre si, trocar e comercializar mercadorias,
praticar a solidariedade, doando mercadorias para os colegas com poucas
doações. Terminado o comércio interno, foi hora de organizar os produtos,
colocá-los em caixas, identificá-los e guardá-los para o dia seguinte, quando
seria realizada a feirinha.
[6.6] Etapa 6 – A Feirinha

[6.7] Aba 7

As equipes começaram a montar suas lojinhas antes mesmo de eu chegar na
escola. Observar as vendas foi uma experiência educacional indescritível.
[6.7] Etapa 7 – Entrega dos Relatórios

Na última etapa do trabalho, as equipes precisaram se juntar para calcular
quanto tinham vendido, quanto estavam devendo para o banco e qual havia
sido o lucro, que seria dividido entre elas.
Feito isso, cada aluno escreveu uma espécie de relatório individual,
destacando os pontos positivos e negativos da feirinha.
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[6.8] Aba 8

• plataformas de edição;
• notebook;
• caixa amplificadora.
Habilidades trabalhadas:
EF35LP20; EF35LP17; EF35LP10; EF35LP15; EF04HI01; EF05HI01;
EF05HI10
[3] Colapsado
[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Sandra de Amorim Silva Cavalcanti.
Escola:
Escola Municipal Rozemar de Macedo Lima, Recife (PE).

[4] O que é:
O desafio era tornar um tema histórico, pouco conhecido, atraente para uma
turma de 5º ano. A primeira ação, neste sentido, foi à criação de um jornal
impresso. Propus aos alunos a criação de uma web rádio, a partir do jornal
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escrito, com a proposta de apresentar a Revolução Pernambucana à Escola
Municipal Rozemar de Macedo Lima.
[4.1] CP_EF-AI_087

[4] Texto 1 coluna
[4.1] Imagem 50% à direita

[5] Como fazer:

Imagem: CP_EF-AI_087

A implementação da web rádio seguiu as seguintes etapas:
•[5.1] Apresentação da proposta à turma: na ocasião, foram levantados os
conhecimentos dos estudantes sobre rádio: escutam? O que é? O que tem na
programação de uma rádio? Quais rádios conheciam? E foi discutido o que
seria uma web rádio.
• [5.2] Ouvir web rádios.
• [5.3] Definição do nome e do símbolo: no momento anterior, havia sido
solicitado aos estudantes que pensassem num nome e criassem um símbolo
[5] Texto + lista sem
para a rádio. Solicitei a votação para a escolha dos dois elementos.
numeração
• [5.4] Criação dos roteiros: a elaboração do primeiro roteiro dos programas
aconteceu de forma coletiva. A partir dessa elaboração, dividi a turma em
grupos de trabalho, cada um com um tema que deveria explorado. Assim, cada
equipe criou o seu roteiro, que foi avaliado por mim. Quando necessário,
realizei intervenções.
• [5.5] Coleta de dados: nesta etapa, cada equipe foi em busca da sua
reportagem, entrevista ou notícia. Os alunos realizaram pesquisa em internet,
pesquisa bibliográfica na biblioteca da escola, leitura dos livros coletados e
assistiram a um vídeo.
[5.1] Lista 1
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• [5.6] Escrita final dos roteiros: após a etapa de coleta de dados, os grupos
sistematizaram suas informações e escreveram o roteiro final do programa.
Mais uma vez, os textos passaram pela minha avaliação.
[5.2] Lista 2
• [5.7] Gravação: com a ajuda de uma multiplicadora, as equipes gravaram os
programas e a vinheta.
• [5.8] Seleção de músicas: além do 5º ano B, outras turmas da escola
sugeriram músicas. As selecionadas comporiam os programas.
• [5.9] Edição: as gravações foram editadas com o programa [5.9.1]Audacity.

[5.3] Lista 3
[5.4] Lista 4

• [5.10] Publicação: após edição, os programas foram publicados no site
[5.10.1] Mixcloud.
[5.5] Lista 5
•[5.11] Divulgação: elaborou-se, coletivamente, um fôlder de divulgação da
web rádio. Alguns estudantes foram selecionados para visitar as turmas e os
[5.6] Lista 6
demais espaços da escola (direção, cozinha, portaria, biblioteca...). Para
realizar a divulgação da web rádio e entregar os fôlderes. O mesmo material
impresso foi entregue, posteriormente, por mim, aos pais, durante o
[5.7] Lista 7
Conselho Pedagógico.
• [5.12] Inauguração: após a publicação, a escola se reuniu para ouvir no pátio
a "Rádio RM" (nome escolhido).

[5.8] Lista 8

• [5.13] A rádio em ação: após a inauguração, a rádio ficou disponível para
acessos. E semanalmente, passou a haver a transmissão de um programa no
pátio da escola, sempre às quintas-feiras, às 14h30.
[5.9] Lista 9
• [5.14] Culminância: aconteceu durante "Mostra Artístico Literária", em
novembro de 2017, com uma transmissão ao vivo A rádio continuou a veicular
[5.9.1] inserir link
novos programas após este momento de culminância do tema anual.
https://www.audacitytea
m.org/download/
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Habilidades trabalhadas:
EF15LP05; EF15LP07; EF15LP15; EF15LP18; EF12LP01; EF12LP02;
EF12LP04; EF12LP06; EF01LP17; EF01LP20; EF02LP13; EF02LP26;
EF01LP25
[3] Colapsado
[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Ellen de Paula Moreira.
Escola:
EM Santos Dumont, Juiz de Fora (MG).

[4] O que é:
Na primeira reunião pedagógica de 2017, discutimos algumas ações que
precisavam ser tomadas: resolver o problema do recreio ocioso, propondo
brinquedos e brincadeiras para as crianças; e escolher o livro de literatura que
utilizaríamos para sistematizar os direitos de aprendizagem do Sistema de
Escrita Alfabética (SEA), relatados nos cadernos do Pacto Nacional pela [4] Texto 1 coluna
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).
[5] CP_EF-AI_091
Ao pensarmos na ludicidade como instrumento facilitador no processo de [5] Imagem 50% à esquerda
alfabetização e letramento, a atividade lúdica é um princípio fundamental para

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

o desenvolvimento das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, Imagem: CP_EF-AI_091
indispensável à prática educativa.
A história que dá nome ao projeto foi escrita por uma das professoras da
escola. Tem como objetivo resgatar os brinquedos e as brincadeiras, trabalhar
rimas e aliterações no âmbito da consciência fonológica e, como produto final,
criar um livro com as ilustrações feitas pelos alunos e grafitadas no muro da
escola.
Espera-se que as informações sobre este projeto didático contribuam para que
os educadores repensem sua prática docente, contemplando a ludicidade
como elemento importante no processo de alfabetização e letramento das
crianças.
Como fazer:
Iniciamos o projeto didático já na primeira reunião pedagógica do ano, quando
discutimos oportunidades de melhorias para o recreio dos alunos e o
planejamento para 2017.
Normalmente, esse horário é agitado, com crianças correndo por todos os
lados, gritos, brincadeiras de empurra-empurra, pique-pega.
O recreio, como destaca Neuenfeld (2003), pode ser negligenciado no contexto
escolar e pode ser visto como um espaço improdutivo. Por isso, partimos do
desafio de tornar aquele momento mais agradável, prazeroso e divertido, com
brinquedos e brincadeiras que estimulassem a mediação de conflitos.
Queríamos também aproveitar a situação para delinear o conteúdo referente
ao ano letivo.
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A partir daí, surgiu a história “A Mala Maluca da Vovó Zenilda”, escrita por
mim. O texto retrata uma viagem feita pela vovó para visitar os netos em Cabo
Frio.
Ao chegar no destino, ela é recebida pela neta Gabriela. Seus netos, Victor
Gabriel e Lucas, carregam a mala, que está muito pesada. A mala cai aberta no
meio da sala, espalhando tudo pelo chão.
Todos ajudam a juntar os pertences da vovó e observam os objetos mais
inusitados possíveis para uma mala de viagem. Ela trazia brinquedos, coisas
engraçadas e pouquíssimas roupas.
Fizeram vários questionamentos acerca do conteúdo da mala, que tinha asa de
borboleta, bolinha de gude, sapatilha de bailarina, cartola de mágico, cavalo de
pau, nariz de palhaço, óculos de sol, pião de madeira, dentadura, pirulito,
fantasias, camisola, sombrinha, pantufa, peruca, sanfona, apito, peteca, calçola,
cachecol, boneca, biquíni, bola, maiô, chapéu e pipa.
Sabemos que a literatura infantil oferece uma grande variedade de livros que
podem ser explorados em atividades de leitura e escrita na escola. Queríamos,
porém, ressaltar situações construídas pelos nossos alunos, uma vez que
partiria deles a ilustração das cenas da história, além de outras atividades.
No dia seguinte, antes de os alunos entrarem para sala, a "vovó" (imaginária,
fictícia) espalhou todos os objetos da mala. Ela estava "procurando" por um
brinquedo específico, deixando o recinto todo “bagunçado”.
[6] Ao entrarem na classe, as crianças depararam com aqueles brinquedos e

[6] Texto olho: “Ao
objetos espalhados. Foi um alvoroço. Todos os alunos puderam brincar,
entrarem na classe, as
explorar e experimentar os brinquedos, as fantasias e os adereços.
crianças depararam com
aqueles brinquedos e
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• Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo,
argumentando e respeitando os turnos de fala.
• Produzir textos orais de diferentes gêneros, com diferentes propósitos,
principalmente os mais formais, comuns em instâncias públicas (debates,
entrevistas, exposição, notícias, propaganda, relatos de experiências orais
etc.).
[8] Etapas de desenvolvimento:

• Ativar conhecimentos prévios relativos ao texto através do preparo inicial [8] Colapsado
para a contação da história e dramatização feita pela professora.
• Após a contação, conversar com os alunos sobre a história:
- Quais são os personagens da história?
- Quantos e quais objetos a vovó Zenilda levou dentro da mala?
- Qual objeto você mais gostou e por quê?
- Você já teve algum brinquedo que a vovó Zenilda trouxe? Qual?
- Se você fosse viajar, o que levaria dentro da mala?
- “Eu vou viajar e na minha mala levarei Kiwi! (objeto que comece com a
primeira letra do nome). E você, o que vai levar?”.
• Explicar que as cenas da história serão ilustradas por eles. Posteriormente, o
professor de grafite utilizaria os desenhos para compor as imagens do livro.
• Pedir, a cada um, um desenho da capa do livro, em dupla, ilustrando as cenas
da história.
• Montar um cartaz da história já ilustrada e expor no corredor da escola.
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• Trabalhar as palavras estáveis escolhidas pelos alunos.
• Produzir o cartaz com as palavras estáveis; separação e contagem de sílabas;
jogos: “Preguicinha”, “A palavra é”, “Eu tenho a letra... quem tem a letra...?”,
alfabeto móvel, ambos feitos de material reciclado; gira-gira, jogos da caixa do
CEEL.
• Realizar uma produção textual: "A vovó Zenilda arrumou a mala para viajar e
foi colocando tudo o que via. Conte o que você levaria na sua mala e para onde
iria".
• Escrever listas de brinquedos e brincadeiras de que a turma mais gosta.
• Produzir frases dentro do contexto (brinquedos e brincadeiras). Usar o verbo
"brincar".
• Socializar no recreio, com as outras turmas, os brinquedos da mala, os
brinquedos trazidos de casa e as brincadeiras de roda.
• Dever de casa: pesquisar sobre “brinquedos e brincadeiras de ontem e de
hoje: meus avós e meus pais brincavam de...”.
• Exposição oral sobre os dados da pesquisa realizada: “Brinquedos e
Brincadeiras de Ontem e de Hoje: meus avós e meus pais brincavam de...”.
• Trabalhar gênero instrucional "Receita", para confecção da massinha de
modelar e o brinquedo “Come Come”.
• Trabalhar o gênero convite: convidar uma vovó ou vovô que queira ser
entrevistado pela turma.
• Gênero "Entrevista Formal": apresentar o vídeo “Entrevista com o Elenco
Infantil do SBT”.
• Trabalhar tipos de entrevistas.
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• Elaborar roteiro para a entrevista com a vovó, tendo o professor como
escriba para anotar as possíveis perguntas.
• Definir o papel de cada aluno na entrevista com a vovó: entrevistadores,
fotógrafos, escribas (responsáveis por anotar as respostas), desenhistas,
recepcionistas e plateia.
• Ensaiar para o grande dia da entrevista.
• Produzir cartão de agradecimento.
• Entrevista com a vovó e, logo após, receita surpresa elaborada por ela e um
“chá da tarde” com a presença de todos os vovôs e vovós das crianças.
• Exposição: “Mostra de Brinquedos”, feitos de sucata e construídos com as
famílias. e "Feira de Ciências", cujo tema “Meu Animal de Estimação” surgiu no
decorrer do projeto.
• Oficina de grafite, preparação para o dia do grafite na quadra.
• "Dia D", em que os alunos grafitaram as páginas do livro “A Mala Maluca da
Vovó Zenilda” no muro da quadra. Imagens idealizadas por eles e transpostas
pela arte grafite.
[9] Produto final:

• Escrita coletiva e individual do convite e cartão de agradecimento para a
vovó entrevistada.
• Entrevista com a vovó Simone (avó do aluno João Pedro) realizada pelos
alunos com as seguintes funções: entrevistadores, fotógrafos, escribas, [9] Colapsado
desenhistas, recepcionistas e plateia.
• Exposição de brinquedos de sucata.
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• Apresentação do animal de estimação na "Feira de Ciências".
• Chá da tarde com todos os avós;
• Pintura do livro na quadra da escola.
[10] Todas as etapas da entrevista formal foram elaboradas e treinadas

juntamente com as crianças. Cada uma tinha uma função definida. Uma das
alunas ficou emocionada ao fazer a pergunta para a vovó entrevistada. Em
lágrimas, disse que estava muito emocionada e feliz por participar daquele
evento.
Outro momento marcante durante o projeto foi a troca de experiências entre
as gerações presentes no "Chá dos Avós".
Vovôs e vovós relataram a alegria da participação e do compartilhamento
aprendizagens com os netos e com as outras crianças.
Conversaram sobre modos de brincar e brinquedos, bonecas feitas de palha de
milho, latas de sardinha que viravam carrinhos, carrinhos de rolimã, petecas, [10] Texto 1 coluna
cavalos de pau feitos com cabo de vassoura, entre outros.
A mala maluca da vovó Zenilda passou a fazer parte dos recreios. Carregada de
diversos brinquedos e objetos inusitados, ela teve um papel fundamental para
o resgate e o ensino de brincadeiras antigas.
[11] CP_EF-AI_090

Sabemos que a organização do trabalho pedagógico por projetos possibilita
um planejamento articulado entre as áreas do conhecimento e o processo de [11] Imagem 50% à direita
alfabetização e letramento. Por isso, procuramos realizar a intervenção Imagem: CP_EF-AI_091
pedagógica no recreio e, assim, contextualizar todo o trabalho planejado.
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EF01GE01; EF01GE02; EF01GE06; EF01GE07; EF02GE08; EF03GE03;
EF02HI02; EF02HI03; EF03HI02; EF15LP01; EF15LP03; EF12LP04;
EF01LP18; EF02LP15; EF02LP16
[3] >> Créditos
Professor(s) responsável:
Roselaine Xavier dos Santos Galo.
Escola:
Conrado Caldeira CEL Escola Municipal Ensino Fundamental, Bebedouro
(SP).

[4] O que é:
Este foi um projeto didático criado em 2012, com a intenção de trabalhar, de
forma interdisciplinar, conteúdos das disciplinas História e Geografia em salas
do 2º ano.
O que motivou sua criação foi a abordagem existente nos livros didáticos, que
ignoravam a realidade individual e as histórias de cada criança.
[5] CP_EF-AI_093
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[3] Colapsado

[6] Como fazer:

Este projeto vem sendo desenvolvido desde 2012. De lá para cá, tem alcançado
a maioria dos seus objetivos, com boa aceitação dos alunos, familiares e da
comunidade escolar.
O projeto foi aplicado por mim até 2017. Em 2018, uma colega deu
continuidade à iniciativa, já que eu havia decidido acompanhar a minha turma [4] Texto 1 coluna
do ano anterior – do 2º ano para o 3º ano.
Tal como planejei e com as alterações que a cada ano eu e a minha
companheira de trabalho realizamos, o tempo necessário de execução deste
projeto é de, no mínimo, três bimestres. Ou seja: praticamente um ano letivo.
Do seu início até o seu término, o projeto passou por várias etapas.
Inicialmente, apresentei-o aos meus alunos. Somente depois de terem [5] Imagem 100% à direita
conhecido, aprovado e aceitado o propósito é que levei a iniciativa ao
conhecimento dos pais. Acertamos os detalhes e definimos o que deveríamos
esperar das famílias, dos alunos e da professora.
[7] Procurei iniciar pela história das crianças, com a procura dos dados de seu

nascimento, como data, peso, médico que havia feito o parto, hospital e cidade
em que ocorreu. Esse trabalho de pesquisa abrangeu também outros períodos
de vida, até os sete ou oito anos de idade.
Ao final dessas pesquisas, que consumiram oito semanas, iniciei a coleta de
informações sobre os pais e os avós. Esses dados deram origem a registros
diversos, dando origem, por exemplo, a tabelas e gráficos, criados a partir de
contagens feitas pelos alunos.

Imagem: CP_EF-AI_093

Cada criança registrava as informações ao seu modo, contando sempre com o
meu auxílio.
[6] Texto 1 coluna

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Na condição de escriba, fiz várias tabelas e gráficos em folhas sulfite A3, que
foram afixadas do lado de fora da minha sala.
Assim, quando os pais vinham buscar os filhos, no término das aulas, podiam
ver as informações coletadas. Como complemento aos dados familiares,
também confeccionamos as árvores genealógicas dos alunos, com nomes e [7] Texto olho: “Procurei
fotos.
iniciar pela história das
crianças, com a procura
[8]CP_EF-AI_095
dos dados de seu
Toda semana, um novo estudo era apresentado como tema de pesquisa, como
nascimento, como data,
as brincadeiras e cantigas preferidas dos avós. Essas informações também
peso, médico que havia
foram utilizadas nas aulas de Educação Física e de Arte.
feito o parto, hospital e
Propus ainda pesquisas sobre os animais de estimação, manuseio de certidões cidade em que ocorreu.”
de nascimento e carteirinhas de vacinação do SUS, dentre outros documentos.
Suas informações foram copiadas para uso nas aulas de Ciências.
Com foco também na alfabetização, as aulas foram utilizadas para a leitura de
poemas, cantigas, verbetes e cruzadas, constituindo mais um momento de
reflexão sobre o sistema de escrita.
As disciplinas de História e Geografia sempre estiveram vinculadas ao meu
trabalho, como nos desenhos, feito pelas crianças, das fachadas de suas casas,
das plantas baixas de seus quartos e da nossa sala de aula. Utilizamos também
cópias do mapa do Brasil para localizar e registrar a origem das famílias.
Além das breves entrevistas feitas com os pais e avós, solicitei às crianças que
procurassem e colassem fotos da infância dos pais, avós, irmãos, tios etc.
Algumas mães não tinham fotos ou optaram por não anexar imagens no [8] Imagem 50% à direita
"Caderno de Memórias".
Imagem: CP_EF-AI_095
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Nesses casos, as crianças deveriam observar alguma fotografia selecionada e,
a partir dela, fazer um desenho. Podiam, ainda, fazer um desenho com base nas
informações de memória de seus familiares.
No final do mês de setembro, solicitei às crianças que trouxessem uma foto de
suas famílias para inclusão no mural “Retratos de Família”.
[9] E, assim, o "Caderno de Memórias" foi se transformando numa espécie de

livro manuscrito da história real de cada criança, com fotos ou desenhos que
ilustravam cada etapa de suas vidas, além de dados, contagens, tabelas e
gráficos sobre os familiares.
O caderno foi exposto no encerramento no projeto para que, além das próprias
famílias outras pudessem ter acesso ao desenvolvimento dos coleguinhas de
seus filhos.
Como gosto de trabalhar com projetos, desenvolvi outros para as demais
disciplinas.
[9] Texto olho: “E, assim, o
Em Língua Portuguesa, criamos um projeto de leitura e escrita sobre a "Dona "Caderno de Memórias" foi
se transformando numa
Baratinha". Como produto final, fizemos a dramatização de sua história.
espécie
de
livro
Em Ciências, por sua vez, trabalhei um projeto com informações sobre animais manuscrito da história real
chamado "Bichonário". As pesquisas foram realizadas na sala de aula com o de cada criança, com fotos
uso de um computador com acesso à internet
ou
desenhos
que
Os produtos finais também foram apresentados no evento de encerramento ilustravam cada etapa de
suas vidas, além de dados,
do projeto.
contagens,
tabelas
e
Convidados de honra, os avós adoraram a dramatização das histórias, gráficos
sobre
os
aprenderam sobre animais em risco de extinção, ouviram poemas de Cecília familiares.”
Meireles e cantaram a cantiga mais apreciada por eles, segundo as pesquisas
dos alunos.
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Confeccionado pelos alunos, o convite com o local e o dia do evento, trouxe
ainda um pedido especial aos avós: que trouxessem para a escola algum objeto
de valor sentimental.
Todos que fizeram isso, depositaram seus objetos em nosso baú: uma caixa
especialmente enfeitada para receber os tesouros.
No final, os avós que acharam que apenas veriam seus netos se apresentarem,
vivenciaram uma surpresa especial. Cada um deles teve de pegar o seu tesouro
e explicar para todos os presentes quando aquele objeto tinha entrado em sua [10] Texto olho: “Aquele foi
momento
mais
vida, por qual motivo havia se tornado um tesouro e por que, em sua visão, o
emocionante da minha
tinha um valor inestimável.
vida como professora e,
[10] Aquele foi o momento mais emocionante da minha vida como professora
provavelmente, da vida dos
e, provavelmente, da vida dos meus alunos, pois muitos se emocionaram junto
meus alunos, pois muitos
com os avós.
se emocionaram junto com
Após estarmos recompostos, apreciamos o mural “Retratos de Família”. Todos os avós.”
ficaram felizes ao se verem ali representados, O mesmo aconteceu quando as
famílias folhearam os "Cadernos de Memórias" e examinaram outros trabalhos
realizados no decorrer do ano.
Por se basear na pedagogia de projetos, o trabalho viabiliza a alfabetização
paralelamente à ampliação dos letramentos dos alunos, respeitando o tempo
de cada criança.
O trabalho com documentos possibilita a viabilização da escrita até os níveis
mais avançados. Os nomes próprios, que aparecem nos documentos, são
referências importantes para as crianças em processo de construção da
escrita.
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[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Priscila Brandão Casado.
Escola:
Escola Estadual Professor Francisco Portugal, Aracaju (SE).
[4] Texto 1 coluna

[4]O que é:
O presente projeto foi desenvolvido com uma turma do 4º ano do Ensino
Fundamental, num total de 25 alunos, com idades entre 8 anos e 12 anos.
Com base nos diálogos dos alunos sobre mudanças na situação financeira de
suas famílias, vitimadas pelo desemprego, e sobre o impacto dessa nova
realidade na vida escolar da turma, surgiu o projeto “Empreender para
Compreender: educação financeira na prática”.
Como fazer:
Foi a partir de 2017 que começamos a observar mudanças no perfil dos alunos
matriculados na escola. Gradativamente, ingressavam estudantes
provenientes de instituições particulares de ensino, em virtude da
impossibilidade dos pais de manterem o pagamento das mensalidades.
Essa mudança no perfil das turmas gerou algumas disparidades nas salas de
aula, com níveis de aprendizagem diversos, participação e comprometimento
das famílias de forma diferenciada e realidades sociais e culturais distintas.
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À medida que fui conhecendo a turma, consegui observar, por meio de
avaliações diagnósticas, que uma parcela significativa dos alunos apresentava [5] Imagem 50% à esquerda
dificuldades significativas em Matemática, principalmente sobre noções e Imagem: CP_EF-AI_097
conceitos básicos, interpretação de problemas matemáticos e resolução de
cálculos.
[5] CP_EF-AI_097

O que chamou bastante a atenção foi o fato de dificuldades permearem todas
as realidades naquele espaço. Tanto alunos oriundos da rede particular quanto
os da rede pública se igualavam nas dificuldades com a Matemática.
O trabalho foi pensado para ser desenvolvido entre setembro e novembro de
2017. Alguns meses antes, eu havia buscado apoio da representação de Sergipe
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).
A instituição disponibilizou alguns materiais gráficos e didáticos para crianças
sobre empreendedorismo. No entanto, essa era apenas uma pequena parte do
que eu precisava. Como não tinha muito conhecimento sobre a temática,
necessitava de meios para adequar o assunto à faixa etária e à realidade da
turma.
O ponto de partida foi a aquisição de um cofrinho. Nele, guardaríamos o
dinheiro arrecadado para a compra de materiais para a culminância do
projeto, no mês de novembro.
Em conversa com a turma, chegamos ao acordo de que todos colaborariam
com a quantia de R$ 1,00 real por semana, e que essa quantia seria utilizada
como investimento. Enviei pedido de autorização aos pais explicando o intuito
da arrecadação. Todos concordaram com a proposta.
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Num segundo momento, após trabalharmos alguns conceitos norteadores
como poupança, investimento e rendimento, propus à turma que pensássemos
em alternativas para fazer o dinheiro render.
Durante as discussões, surgiu a ideia de vender algo na escola. Era necessário
que fosse algo simples e prático, além de criado pelos próprios alunos.
Depois de várias propostas, definimos o “Geladinho Gourmet” como produto
para comercialização no ambiente escolar.
[6] Texto olho: “A proposta
estimular
o
Tudo foi previamente acordado com a equipe diretiva e explicado aos outros visava
empreendedorismo, com
professores e respectivos alunos.
os alunos ampliando o
[6]A proposta visava estimular o empreendedorismo, com os alunos
relacionamento com a
ampliando o relacionamento com a comunidade escolar e desenvolvendo
comunidade escolar e
estratégias criativas para atrair "clientes".
desenvolvendo estratégias
Fazia parte desta etapa também aprender a calcular e a ter noções de custo, criativas
para
atrair
lucro e prejuízo. Isso era importante porque, a cada dia de venda, fazíamos o "clientes".”
somatório dos gastos com base em notas fiscais de compra. Também
contávamos o dinheiro arrecadado e finalizávamos com os cálculos para
verificar se tínhamos alcançado lucro ou prejuízo.
Esta foi uma das etapas de maior envolvimento e empolgação. A cada jornada
de vendas, era uma euforia para saber quem seriam os próximos sorteados
para vender o produto. Foram formados pequenos grupos, que se alternaram
ao longo das semanas.
Nas equipes, havia função para todos: um realizava a venda, o segundo ajudava
a conferir o dinheiro e a passar troco e um terceiro auxiliava com a divulgação,
atraindo os clientes.
Alguns alunos mais tímidos se recusaram nas primeiras tentativas, mas o [7] Imagem 50% à direita
envolvimento da escola foi tão grande que os colegas das outras turmas
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começaram a vir todos os dias, bem cedo, à nossa porta para “reservar” os Imagem: CP_EF-AI_098
geladinhos, que eram vendidos, sempre, no horário do recreio, e acabavam em
poucos instantes.
Todos os dias de venda eram marcados por muita expectativa; os alunos
disputavam para contar até as moedas arrecadadas.
No entanto, em dias mais chuvosos, as vendas caíam, e a turma passou a
visualizar a ocorrência de prejuízos.
Mas eram necessárias persistência e perseverança para empreender, mesmo
diante de adversidades. Assim, demos continuidade ao projeto.
[7]CP_EF-AI_098

Concomitante a essa etapa, outras atividades foram sendo realizadas. Com
uma parte do dinheiro, comprei cédulas de brinquedo para dar suporte às
atividades em sala de aula (problemas, cálculos matemáticos etc.).
Foi possível verificar que o trabalho com base no "concreto" gerou uma
experiência mais significativa e efetiva. O uso do dinheiro tornava as
atividades uma verdadeira brincadeira, e a aprendizagem começou a ocorrer
de forma gradativa e leve.
Jogos como “O Pequeno Empresário”, uma versão simplificada do "Banco
Imobiliário", agregaram mais significado às atividades matemáticas,
estimulando noções de soma e subtração de valores e aguçando o raciocínio, a
concentração e desenvolvendo a tolerância à frustração.
Aliando o trabalho a outras disciplinas, fizemos ainda uma "viagem histórica"
para compreender a origem do dinheiro, sua evolução e produção no mundo e
no Brasil. Falamos sobre escambo, processo de cunhagem e evolução
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cronológica do dinheiro no Brasil. Para isso, utilizei vídeos como recurso para
as atividades.
Assim, os alunos conheceram um pouco do trabalho desenvolvido na Casa da
Moeda, além de um passo a passo sobre como identificar cédulas falsas.
A história do dinheiro aguçou bastante a curiosidade das crianças,
principalmente porque a maioria não conhecia as cédulas de R$ 1,00.
Pedi que conversassem em casa com os familiares sobre o tema. Muitos alunos
acabaram descobrindo que os pais guardavam essas notas antigas, e as
trouxeram para a escola para compartilhar o conhecimento com os outros
colegas.
Em outro momento, partimos do questionamento “Dinheiro Nasce em Árvore?”
para uma reflexão na roda de conversa sobre a importância do dinheiro em
nossa vida e os sonhos que ele não compra. Temas como ética e valores
também foram englobados nas discussões.
[8] Os alunos interagiram, discutiram, discordaram e, por fim, escolheram uma

palavra que deveria ser colocada numa nuvem representando os sonhos que o
dinheiro não compra. Fé, saúde, paz e felicidade foram palavras apontadas pela
turma.
Trabalhamos ainda com as temáticas da economia doméstica e da economia
sustentável, por meio das quais abordamos questões sobre reciclagem,
sustentabilidade etc.
A culminância do projeto foi pensada para ser realizada na "Mostra do
Conhecimento" da escola, evento muito esperado pelos alunos e pela
comunidade escolar.
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[8] Texto olho: “Os alunos

interagiram, discutiram,
discordaram e, por fim,
escolheram uma palavra
que deveria ser colocada
numa
nuvem
representando os sonhos
que o dinheiro não compra.
Fé, saúde, paz e felicidade
foram palavras apontadas
pela turma.”

[10] Este foi o negócio que mais recebeu a participação dos pais, já que alguns

trabalhavam em supermercados da região e auxiliaram os filhos trazendo
anúncios, placas de preço, folhetos e estantes.
O dia da culminância foi o momento em que os alunos visualizaram, de forma
ampla e interligada, tudo o que tinha sido abordado e trabalhado durante os
dois meses.
Para muitos, era a primeira experiência de falar em público, o que gerou
[11]
bastante ansiedade e nervosismo. Para outros, o momento era de euforia.
À medida que relatavam as experiências vivenciadas e executavam as Texto olho: “Eram visíveis
atividades de compra e venda, eram nítidos o envolvimento, o nas atitudes da turma a
alegria e a euforia nos
comprometimento e a felicidade de todos.
momentos
em
que
No evento, tivemos participação significativa das famílias, que vieram contávamos o dinheiro e
contemplar e apoiar seus filhos. Em seus relatos, pais e professores víamos aquela quantia
demonstraram admiração por verem as crianças explicando os conceitos com inicial aumentar.”
tanta propriedade, destacando que os alunos estavam seguros de suas
explicações. Nos relatos, diziam estar surpresos e que aprenderam coisas que
nunca imaginaram aprender com os alunos.
Esse apoio e incentivo foram de fundamental importância, tendo contribuído
ainda mais para a autoestima dessas crianças.
A avaliação esteve presente durante todo o processo de execução do projeto,
pois entendo que ela precisa ocorrer de forma processual e diagnóstica.
Sendo assim, a cada etapa desenvolvida, uma análise da aprendizagem dos
alunos era feita. Usava como base a observação dos relatos e o envolvimento
da turma.
E, como avaliação final, a apresentação de todos os subtemas trabalhados e
unificados na Mostra do Conhecimento realizada na escola.
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Foi possível verificar um grande engajamento da turma, principalmente no
momento de venda dos geladinhos. Essa iniciativa também despertou o
interesse de alguns alunos, que começaram a pensar em vender algo para que
pudessem poupar dinheiro.
A iniciativa ganhou amplitude, e alguns alunos de outras turmas começaram a
vender outros produtos na escola, como palha italiana e brigadeiros.
O dinheiro sempre foi algo presente no cotidiano desses alunos. Muitos deles
já auxiliavam os pais indo a padarias, mercearias etc.
No entanto, o dinheiro até aquele momento não era visto como algo que lhes
pertencesse, pois a maioria não recebia mesada. Por isso, o processo de poupar
e fazer render o dinheiro arrecadado gerou um sentimento de pertencimento,
cuidado e responsabilidade.
[11] Eram visíveis nas atitudes da turma a alegria e a euforia nos momentos em

que contávamos o dinheiro e víamos aquela quantia inicial aumentar.
A partir de pequenas atitudes dos alunos, como reduzir o consumo de balas
para poupar o dinheiro recebido dos pais ou a atenção com a economia de
energia e de água em casa, comprovou-se que os alunos passaram a
compreender a importância do dinheiro em suas vidas, mas, muito mais do
que isso, passaram a perceber o impacto de suas atitudes no futuro.
O projeto “Empreender para Compreender: educação financeira na prática”
possibilitou não só aos alunos, mas especialmente a mim, a vivência com uma
temática pouco comum na rotina da sala de aula, embora imersa por completo
na vida pessoal.
Buscar alternativas para trabalhar este tema com as crianças foi um de meus
maiores desafios. Tive de sair de minha zona de conforto, da sala de aula e da
frente do computador para ir além.
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[12] Tarja Dica!

EF05LP16; EF03LP20; EF35LP15; EF04LP19; EF35LP17; EF04LP21;
EF05LP24; EF35LP18; EF35LP20
[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Patricia Regina Wanderlinde Alves.
Escola:

[4] Texto 1 coluna

EB Professora Judith Duarte de Oliveira, Itajaí (SC) Urbana.

[4] O que é:
Todos nós queremos alcançar a paz. Desejamos ter paz interna, interpessoal,
no trabalho, em nossas famílias e comunidades.
Mas, para que isso aconteça, a paz precisa se tornar mais do que apenas uma
palavra. Foi acreditando nisso que desenvolvi um projeto para motivar as
futuras gerações a construírem um mundo mais solidário e sustentável, onde
encontraremos respeito, segurança e dignidade para todos.
[5] CP_EF-AI_102
Tudo começou no início de 2017, enquanto eu realizava uma roda de leitura
com os alunos do 5º ano. Um fato chamou a atenção de todos: um aluno havia
trazido um texto jornalístico que falava sobre a morte de um idoso numa
discussão de trânsito.
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[5] Imagem 50% à esquerda

Imagem: CP_EF-AI_102

Os alunos manifestaram indignação e revolta em relação ao caso e por várias
outras manifestações de violência que estavam acontecendo na escola, na
comunidade, no município e em outros lugares.
Eles questionaram sobre como poderíamos contribuir para promover uma
mudança na situação que estávamos vivendo. Foi nesse contexto que surgiu o
projeto "Juntos pela Paz: é tempo de semear".
O projeto, iniciado com os alunos do 5º ano e ampliado para os demais alunos
da escola, buscou desenvolver valores relativos à paz e a não violência por
meio de experiências significativas, pois, em tempos de tantas guerras,
conflitos e intolerância, nada melhor do que despertar nas pessoas o desejo
de se tornarem semeadoras da paz.
Ao selecionar as atividades, procurei resgatar o saber do educando e
contextualizar os conteúdos com as suas vivências e realidade, não deixando
de analisar, criticamente, cada uma delas, tanto em relação à aprendizagem,
quanto em relação à construção de valores, como respeito, amor e amizade.
[6] À medida que as atividades foram sendo desenvolvidas, houve uma

melhora significativa na aprendizagem e uma mudança no modo como os
alunos analisavam tudo à sua volta.
Eles começaram a ser mais parceiros da escola, sinalizando problemas que
observavam no ambiente escolar e sugerindo ações para o despertar de
atitudes pacíficas, solidárias e contra o bullying.
Além disso, houve um grande envolvimento de famílias, empresários,
comunidade e meios de comunicação.
Verifiquei também que, por meio do diálogo e da investigação, os alunos se
envolveram numa trajetória de aprendizado compartilhado, assumindo a
responsabilidade pelo próprio crescimento.
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[6] Texto olho: “À medida

que as atividades foram
sendo desenvolvidas,
houve uma melhora
significativa na
aprendizagem e uma
mudança no modo como
os alunos analisavam tudo
à sua volta.”

Isso ficou evidenciado na confecção de livros, audiolivros e aplicativos sobre
cinco pacificadores que fizeram diferença e deixaram a sua marca na história,
e principalmente, na produção de um informativo escolar, com tiragem
mensal de 3 mil exemplares.
Como fazer:
Sendo conhecedora da importância de haver na escola um espaço adequado
para a realização de leitura, criei um cantinho na minha sala onde os alunos
interagem com diversos materiais e gêneros textuais. Neste espaço, busquei
organizar estratégias que favorecessem a interação entre língua e linguagem
nas diferentes situações de leitura.
Dentre elas, a organização de rodas de leitura diárias ou semanais, com
aproximadamente 30 minutos de duração, buscando desenvolver, nesses
momentos, habilidades de leitura antes, durante e depois dela.
O espaço tem um sofá, almofadas, tapete, estantes e livros variados, sendo
que tudo está disponível aos alunos no momento em que eles quiserem, nas
rodas de leitura, no recreio ou quando estiverem ociosos após o fim das
atividades.

[7.1] Texto olho: “Foi

justamente num momento
de análise de um texto
jornalístico que os alunos
se motivaram para
promover uma mudança
na situação de violência e
de falta de respeito.”

[7.1]Foi justamente num momento de análise de um texto jornalístico que os

alunos se motivaram para promover uma mudança na situação de violência e
de falta de respeito.
Após conhecer a concepção dos alunos, na realização do diagnóstico, senti a
necessidade de despertar neles o desejo de se tornarem participantes ativos
do projeto, interagindo e contribuindo com sugestões. Aproveitei a
oportunidade e fiz a leitura e a interpretação oral do conto [8]O Jovem e as
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[8] inserir tooltip:
O JOVEM e as estrelas do mar.
In: RIBEIRO, Lair. A magia da
comunicação. São Paulo:
Moderna, 1997. P. 19-21.

Estrelas do Mar. O texto mostra um exemplo de como, com pequenas
atitudes, podemos fazer a diferença onde quer que estejamos.
Os alunos compreenderam a mensagem. O que, no início, era uma simples
ideia de fazer uma pesquisa sobre a cultura da paz, refletir sobre ela,
conhecer suas características e identificar suas influências, tornou-se um
grande desafio, pois o interesse dos alunos aumentou e novas ideias foram
surgindo.
Dando sequência ao projeto, fizemos a leitura e interpretação de um pequeno
texto e da música [9] A Paz, do grupo Roupa Nova. Após cantarem várias
vezes a música, os alunos foram divididos em equipes para que
representassem cada estrofe com desenhos. Com as ilustrações concluídas,
fariam uma apresentação para os demais grupos.
Foram realizados, também, atividades de interpretação escrita da música e o
"Jogo dos Sete Erros", bem como um estudo da [10] Declaração e Programa de
Ação Sobre uma Cultura de Paz, da Assembleia Geral da ONU.
Comecei também a enviar, semanalmente, uma frase de Martin Luther King e
Mahatma Gandhi para os alunos lerem em casa e discutirem com seus pais.
Sempre no dia seguinte ao envio das frases, discutia com a turma sobre a
reflexão realizada em família.
Dando continuidade às atividades, utilizei um projetor para apresentar aos
alunos a obra [11] Guerra e Paz, do pintor brasileiro Candido Portinari.

[9] inserir tooltip:
A PAZ (Heal the world).
Versão de Luis Fernando
Oliveira da Silva – Nando
para música original de
Michael Jackson. 2007.
[10] inserir link:
http://www.comitepaz.org.br/d
ownload/Declara%C3%A7%C3
%A3o%20e%20Programa%20d
e%20A%C3%A7%C3%A3o%20
sobre%20uma%20Cultura%20
de%20Paz%20-%20ONU.pdf

[11] inserir tooltip:
PORTINARI, Cândido. Guerra
e paz, 1952-1956. Conjunto
de painéis em óleo sobre
madeira. Sede da
Organização das Nações
Unidas, Nova Iorque (EUA).

Já com algum conhecimento sobre a cultura de paz, os alunos que escreveram
uma poesia. Fiquei feliz com o resultado, pois, de modo geral, a escrita refletiu
os novos conhecimentos, inclusive daqueles que estão em processo de [12] Imagem 50% à direita
alfabetização.
Imagem: CP_EF-AI_101
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[13] inserir tooltip:
HEAL THE WORLD. Autoria:
Michael Jackson. 1991.
[12] CP_EF-AI_101

Usando um projetor, apresentei para os alunos o clipe oficial da música [13]
Heal the World ("Cure o Mundo"), do cantor Michael Jackson. Após o vídeo, [14] inserir tooltip:
SAINT-EXUPÉRY, Antoine. O
entreguei a letra da música em inglês, com a tradução.

pequeno príncipe. Tradução:

Fizemos a leitura e a interpretação oral da canção, fazendo uma comparação Marcos Barbosa. São Paulo:
com a versão "A Paz", do grupo Roupa Nova.
HarperCollins, 2018.
Os alunos perceberam as semelhanças e as diferenças entre as duas versões.
Identificaram que a essência das duas era a mesma.
Como os alunos tinham diferentes níveis de conhecimento, procurei
diversificar os desafios.
Por isso, comecei a fazer a leitura compartilhada do livro [14]O Pequeno
Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Todos os dias, antes do início das
atividades, eu lia para os alunos alguns capítulos pois é importante ler para os
alunos mesmo que eles já saibam fazer isso sozinhos pois continua sendo um
prazer para a criança.
Vale a pena destacar, também, a importância da leitura compartilhada para a
formação de leitores.

Enquanto fazíamos a leitura do livro, realizamos reflexões bastante
significativas, inclusive sobre bullying. Isso me levou a pesquisar e a organizar [15] inserir tooltip:
uma série de atividades a partir de um dos capítulos que os alunos mais SAINT-EXUPÉRY, Antoine. O
haviam apreciado: "O Diálogo do Príncipe e a Raposa".
pequeno príncipe. Tradução:
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Os alunos também realizaram entrevistas sobre amizade com pessoas de seu Marcos Barbosa. São Paulo:
HarperCollins, 2018.
relacionamento.
Enquanto fazíamos a leitura do livro, realizamos reflexões bastante
significativas, inclusive sobre bullying. Isso me levou a pesquisar e a organizar
uma série de atividades a partir de um dos capítulos que os alunos mais
haviam apreciado: "O Diálogo do Príncipe e a Raposa".

[16] Texto olho: “Além de
Os alunos também realizaram entrevistas sobre amizade com pessoas de seu acompanhar
as
relacionamento.
dificuldades e os avanços
A partir disso, foi retomada uma frase de [15] O Pequeno Príncipe: "O essencial de cada aluno em todos os
é invisível aos olhos". Reforcei que essa atitude dos alunos era essencial para momentos do trabalho,
fazendo a análise de
ajudar a construir uma vida melhor e mais digna para todos.
produções, comentários,
[16] Além de acompanhar as dificuldades e os avanços de cada aluno em todos
descobertas e dúvidas,
os momentos do trabalho, fazendo a análise de produções, comentários, senti a necessidade de
descobertas e dúvidas, senti a necessidade de ampliar ainda mais o projeto.
ampliar ainda mais o
Para isso, iniciei a confecção de livros sobre pacificadores que deixaram a sua projeto.”
marca no mundo. Levei os alunos ao laboratório de informática para que
pesquisassem e conhecessem alguns pacificadores.

Depois de nomes terem sido listados, os alunos fizeram a escolha de cinco para
conhecerem melhor: Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela,
Madre Teresa de Calcutá e Anne Frank. A turma foi dividida em cinco equipes.
Após a pesquisa, entreguei para cada grupo um bloco de papel e expliquei
como montar um livro. Também orientei o passo a passo de como deveriam
escrevê-lo: capa, contracapa, folha de rosto, introdução, referências.
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Após terem concluído a história dos pacificadores, solicitei que elaborassem
uma seleção de frases conhecidas e criassem um quiz, com dez perguntas e
respostas sobre os personagens para que também fossem incluídos no livro.
Depois dos rascunhos prontos, os alunos digitaram os textos no laboratório de
informática e eu os ajudei na escolha das imagens.
Levei para um técnico em computação realizar a arte e imprimir os livros, que
hoje fazem parte da "Coleção Semeadores da Paz".
Além da produção escrita dos livros, questionei os alunos sobre como levar o
conhecimento daqueles pacificadores para as pessoas que não sabiam ler ou
que tinham algum problema de visão.
Foi aí que surgiu uma grande inquietação: como aproximar as pessoas
daquelas histórias tão inspiradoras? Como proporcionar o encantamento pela
leitura com tamanhas dificuldades?
Resolvemos, então, produzir, junto com os livros impressos, audiolivros das
histórias, todas lidas pelos alunos e gravadas em CDs.
Nossa produção foi apresentada na exposição “Leitura na Qualidade de Vida”,
que foi organizada pela escola para abrigar os trabalhos realizados por todas
as turmas.
Depois da exposição, fui convidada para apresentar o projeto no Conselho de
Classe da escola, a fim de mobilizar os professores para que também
trabalhassem com a temática.
Consegui o apoio do professor do laboratório de informática, que topou fazer [17] Imagem 50% à esquerda
um aplicativo com a “Coleção Semeadores da Paz”. Hoje, o app tem todos os Imagem: CP_EF-AI_100
livros digitais com áudios, frases, imagens e o quiz.
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Em parceria com os alunos do 4º ano, do qual eu também era professora, foram
realizadas pesquisas, em casa e no laboratório de informática, sobre
curiosidades do meio ambiente.
[17] CP_EF-AI_100

Foram selecionadas as melhores informações para o painel "Você Sabia? S.O.S.
PlanetaTerra", contendo perguntas e respostas sobre temas ambientais como
poluição, água e lixo.
Antes de montar o painel, escaneei todas as ilustrações que formariam um
livro com o mesmo nome. A obras também foi apresentada na exposição
"Leitura na Qualidade de Vida".
Conforme as atividades foram sendo desenvolvidas, senti a necessidade de
organizar um espaço na biblioteca escolar sobre cultura de paz.
Solicitei doações a diversos órgãos e entidades que desenvolvem projetos
humanitários, como a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência
e Cultura (Unesco), que enviou diversos livros e materiais informativos.
Um caso de racismo contra duas professoras negras de uma escola de Minas
Gerais chamou a nossa atenção. Fiquei impressionada com a reação dos alunos
após conhecerem a notícia sobre o episódio.
Houve muita indignação. Uma aluna fez um comentário alegando que o
“Esquadrão da Paz” tinha que ir conversar com essas professoras para dizer [18] inserir no tooltip:
que elas são importantes e que não deveriam ficar tristes.
SOU DA PAZ. Autoria: Robson
Eu achei a fala muito interessante. Disse à turma que não tínhamos como ir até
lá, mas que poderíamos enviar nossas palavras. Sugeri que escrevessem uma
mensagem para elas e fizessem um desenho. Montaríamos uma carta gigante
e a enviaríamos pelo correio. Todos amaram a ideia.
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Araujo e Tiago Simas. 2015.

A turma do 4º ano também participou da atividade. Nela, busquei resgatar
valores de compaixão e solidariedade.
Depois de alguns dias, a professora para qual enviamos a carta gigante
compartilhou no meu Facebook uma mensagem de agradecimento pelo apoio,
com fotos e vídeo. Dezenas de pessoas amigas delas também escreveram
mensagens para mim e para meus alunos. Essa foi mais uma experiência
gratificante.
Na sequência, criamos um logo para uso num evento em comemoração ao Dia
Internacional da Paz, em 21 de setembro.
Também escolhemos a música [18] Sou da Paz, do grupo Cia. Tribo de Dança.
Disse aos alunos que ela seria ensaiada para uma apresentação de dança. A [19] inserir link:
http://www.pinwheelsforpe
maioria dos alunos disse que seria algo muito difícil de ser feito.

ace.com/Pinwheels_for_Peac

Além de participarem do projeto "Juntos pela Paz", desenvolvido na escola, os e/home.html
alunos também atuaram no projeto internacional de arte e alfabetização [19]
Pinwheels for Peace ("Cata-ventos pela Paz).
A crianças "plantaram" cata-ventos com mensagens de paz nos jardins de
nossa cidade. Nós confeccionamos mil exemplares. Contamos com a ajuda de
todos os alunos da escola.
Além disso, foram realizadas apresentações artísticas sobre a temática,
declamação de poesias, distribuição de folhetos com frases dos pacificadores
pesquisados, distribuição de balões brancos a gás, pinturas no rosto e
distribuição de mudas de árvores frutíferas.
Paralelamente ao evento, nossa escola fez reflexões sobre a paz e um minuto
de silêncio em seu favor. Em seguida, foi realizado um abraço coletivo em prol
da paz no mundo. O evento foi um sucesso e teve uma grande divulgação na
imprensa.
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Conforme o tempo foi passando, novas alegrias foram surgindo com o projeto.
Fui a primeira colocada na categoria Ensino Fundamental, no "Prêmio Mérito
Educacional – Boas Práticas em Educação", promovido pela Rede Municipal de
Ensino de Itajaí.
Tive também a oportunidade de compartilhar informações sobre o projeto
com educadores de outras nações, participando da "II International
Conference Peace Education For Peace building ("2ª Conferência Internacional
Educação de Paz para a Construção da Paz"), que ocorreu em dezembro de
2017, na Armênia.
Com tudo o que foi desenvolvido e vivenciado, percebi que o projeto não
poderia ser finalizado em 2017. Por isso, teve continuidade em 2018, com o
envolvimento de toda a escola. Em sua nova fase, ganhou o nome de "Leitura
na Qualidade de Vida: Ciranda pela Paz".
Em abril de 2018, aproveitando a proximidade do Dia Nacional do Livro
Infantil (18 de abril), organizei, com os alunos do 5º ano, a feira de troca
"Ciranda do Livro". A ideia era aproveitar um livro que já tinha sua história
conhecida pelos alunos e trocá-lo por outro e, assim, as histórias transitariam
entre as crianças e suas famílias.
[20] Essa troca, além de incentivar a leitura como fonte de conhecimento,

prazer e entretenimento, ajudou os alunos a aprenderem a importância de
compartilhar e reaproveitar.
Para a realização dessa feira, eu, junto com alguns alunos, passei em todas as
turmas da escola, do pré ao 9º ano, solicitando que trouxessem livros de
literatura para troca por outros. Todos os dias, eu passava nas salas de aula
para recolher os livros e entregava uma ficha para cada exemplar entregue,
para que fosse trocada por outro livro no dia da feira.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

[20] Texto olho: “Essa troca,

além de incentivar a leitura
como
fonte
de
conhecimento, prazer e
entretenimento, ajudou os
alunos a aprenderem a
importância
de
compartilhar
e
reaproveitar.”

Conversei com a coordenadora da creche CEI Nilton de Andrade, que fica
localizada próxima da escola, para também participasse da feira com seus
alunos. Após duas semanas de coleta, foram arrecadados 1.177 livros.
No dia da feira de troca, foi organizado um espaço no pátio da escola. Em
parceria com a professora de Língua Portuguesa, os alunos do 8º e 9º anos
apresentaram peças teatrais de histórias da literatura infantil e de Monteiro
Lobato.
No início de 2018, também concretizei um sonho acalentado havia muito
tempo: a criação do "Informativo Semeadores da Paz".
A ideia havia surgido da observação de notícias negativas na mídia – crimes,
corrupção, drogas, falsificação, abusos, bullying, dentre outras. A violência se
tornou comum e aceita como parte de nossa sociedade, e, para alguns, é um
modo de vida.
[21] A geração dos nossos alunos, dos nossos filhos está crescendo

acreditando que o mundo é só isso. Eles não têm referências e inspirações
boas como exemplo. Precisam saber que, para cada pessoa que faz o mal,
existem milhares que fazem o bem e que suas histórias não são
compartilhadas.
Com tiragem mensal de 3 mil mil exemplares, com 12 páginas, e também no
formato digital, o "Informativo Semeadores da Paz" aborda diversas
temáticas nas seções "Qualidade de Vida", "Saúde", "Espaço Família",
"Ecologia", "Sustentabilidade",
"Entrevistas com Pessoas Inspiradoras", "Viajando na História com
Pacificadores" e "Notícias da ONU"
Além disso, busca valorizar e estimular a leitura e a produção textual dos
alunos, oportunizando melhoria da qualidade da leitura e escrita através da
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[21] Texto olho: “A geração

dos nossos alunos, dos
nossos filhos está
crescendo acreditando que
o mundo é só isso. Eles não
têm referências e
inspirações boas como
exemplo. Precisam saber

divulgação impressa, acessível a toda a comunidade, e por meio da
divulgação on-line.
Para apoiar essa missão, consegui estabelecer parcerias com empresários. Na
criação do informativo, visitamos as dependências de um jornal do
município, onde os alunos acompanharam todas as etapas de execução – da
criação ao transporte.

que, para cada pessoa que
faz o mal, existem milhares
que fazem o bem e que
suas histórias não são
compartilhadas.”

Foram elaboradas atividades de consulta, pesquisa, entrevistas, fotografias e
visitas, buscando material para compor o informativo.
Com a equipe de responsáveis pelas seções, selecionamos, para o primeiro
número, os assuntos e os conteúdos sugeridos e enviados por diversos
alunos.
Os alunos de todas as turmas, professores, pais e colaboradores se
envolveram ativamente na confecção do informativo.
Desde então os informativos são distribuídos gratuitamente a toda a
comunidade e, para cada um dos 20 patrocinadores, são enviados 100
exemplares para distribuição a clientes, amigos e funcionários.
SAIBA MAIS
O trabalho possibilita a abordagem de diversos gêneros textuais. sendo a
"Biografia" o mais evidente. A escolha desse gênero como objeto de ensino
pode ser uma importante oportunidade de estudo.
Além disso, o projeto dá margem à entrada de diversos outros gêneros
multimodais, como "Panfleto" e "Documentário", que podem ser inseridos
como variações dos produtos de divulgação, de acordo com as diferentes
realidades das escolas.
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[22] Tarja

EF04GE01; EF04GE04; EF04GE07; EF04GE08

[3] Colapsado

[3] >> Créditos
Professor(a)responsável:
Janice Bastos Ribeiro.
Escola:
Escola Mathias A Bohn e M Pref. EI EF, Rio Negro (PR).

[4] Texto 1 coluna

[4] O que é:

O projeto "Do Campo para a Cidade" foi desenvolvido com alunos do 4º ano
do Ensino Fundamental, a partir de um conteúdo curricular e da curiosidade
dos alunos em relação à origem do milho de pipoca.
Como fazer:
Para abordar com os alunos o conteúdo “Produtos Industrializados”, levei
para a sala de aula espigas de milho. O objetivo era que eles visualizassem o
milho ainda na espiga.
Na roda de conversa, comparamos a espiga e o milho empacotado, os alunos
relataram experiências com pipoca de micro-ondas e variações de pipoca:
doce, salgada, colorida.
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[5] Imagem 50% à esquerda

Imagem: CP_EF-AI_105

[5] CP_EF-AI_105

Num segundo momento, utilizamos o livro didático de Geografia, que traz o
texto “O Milho”. Os alunos viram que muitos produtos contêm ingredientes
originados do milho, e que isso pode ser identificado no rótulo das
embalagens.
Ainda na roda de conversa, uma aluna relatou sobre o plantio de morangos
realizado pelos pais na propriedade onde moravam, na zona rural. Contou
como era o cultivo, desde a compra das mudas até a entrega do produto na
cidade. As informações despertaram muita curiosidade na turma.
Identifiquei, então, que a maioria dos alunos vivia na cidade e não tinha
noção da origem dos produtos que consumiam.
Após essa identificação, trabalhamos a integração entre o campo e a cidade.
Esses espaços (o rural e o urbano) estão bem mais próximos do que
imaginamos, integrados à produção e ao consumo urbano.
[6] Planejei várias atividades com o objetivo de conhecer mais sobre o cultivo

do morango, sua produção, industrialização e o consumo. Decidi, então, levar
a turma para uma visita à propriedade da aluna cuja família produz o
morango.
Antes da visita, utilizamos nosso horário no laboratório de informática para
pesquisas na internet sobre o morango. Imprimimos as informações que os
alunos julgaram mais relevantes. Realizamos leitura coletiva, diálogo e
interpretação escrita sobre os conteúdos.
Com base na pesquisa, elaboramos coletivamente uma entrevista, que seria
feita com os produtores de morango. Cada aluno levou um bloco para anotar
as respostas da entrevista. Feita a entrevista, descobrimos que, além de
morangos, havia no local a produção de tempero verde (cebolinha e salsa).
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[6] Texto olho: “Planejei

várias atividades com o
objetivo de conhecer mais
sobre o cultivo do
morango, sua produção,
industrialização e o
consumo. Decidi, então,
levar a turma para uma
visita à propriedade da
aluna cuja família produz o
morango.”

Do plantio, sete quilos eram vendidos por semana a um mercado da zona
urbana.
Após a visita, em sala de aula, abriu-se um leque muito grande de
possibilidades de trabalho interdisciplinar.
No outro dia, conversamos muito sobre o passeio. Cada aluno produziu um
texto com suas observações e aprendizados. Percebi mudanças positivas no
comportamento das crianças, principalmente dos mais tímidos, que quase
não se manifestavam ou interagiam com os demais.
Na empolgação, participaram na troca de ideias e escreveram os textos com
detalhes. Lemos as perguntas e as respostas da entrevista e produzimos um
texto coletivo.
Durante a visita, chamou muito a atenção dos alunos o fato de que as mudas
utilizadas vinham do Chile, e que cada muda era cotada em dólar. Eles tinham
algum conhecimento do país, mas queriam saber sua localização. Então, levei
para a sala de aula um mapa-múndi para a localização do Chile. Depois,
pesquisamos o valor do dólar em relação ao real e calculamos o custo de cada
muda (cerca de R$ 0,90). Com certeza, os alunos não irão mais esquecer a
[7] Imagem 50% à esquerda
localização do Chile e sua moeda.
Imagem: CP_EF-AI_104
O produtor também relatou que não utilizava agrotóxicos na produção, o que
favorece a degustação logo após a colheita, pois quando são utilizados
produtos químicos, os cuidados com a higienização da fruta devem ser
maiores.
Novamente, utilizamos o laboratório de informática para pesquisar
informações sobre os alimentos com os maiores níveis de contaminação por
agrotóxicos. Depois da pesquisa, voltamos à roda de conversa para troca de
ideias e informações sobre o tema.
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O produtor informou que, além do morango, vendia também geleia e polpa.
Questionei os alunos sobre que outros produtos tinham como ingrediente o
morango. Eles citaram alguns: bala, chiclete, iogurte.
Sugeri, então, uma visita ao mercado para uma pesquisa sobre produtos
industrializados que têm o morango como ingrediente. Um aluno levantou a
questão de como eles identificariam os ingredientes.
Foi aí que entraram em pauta a leitura e a análise dos rótulos e das
embalagens.
Aproveitei também para enfatizar o prazo de validade constante nos rótulos
e nas embalagens. Como era de se esperar, alguns alunos relataram que
nunca haviam lido um rótulo ou uma embalagem, e que, a partir dali,
passariam a fazê-lo, sugerindo aos pais a mesma coisa.
Fomos, então, ao mercado para identificarmos o maior número possível de
produtos industrializados com morango como ingrediente.
[7] CP_EF-AI_104

Retornei à escola com os alunos. Como de costume, voltamos para a nossa
roda de conversa. Os alunos ficaram admirados com a quantidade de
produtos industrializados que utilizam o morango como ingrediente, ou seja,
como matéria-prima.
Com os dados citados na entrevista, elaboramos situações-problemas
envolvendo vários conteúdos, como raciocínio lógico, cálculo, medidas de
tempo e de massa.
A filha dos agricultores trouxe para a escola várias folhas dos pés de
morango. Isso, novamente, favoreceu a interdisciplinaridade: a professora de
Arte realizou uma atividade com os alunos utilizando a técnica de impressão
de folhas com morangos de EVA representando os pés. Essa atividade foi
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[8] Tarja Dica!

muito prazerosa aos alunos, que demonstraram grande interesse pela técnica
utilizada.
O projeto proporcionou ambientes de aprendizagem e vivência que
consolidaram a apreensão dos conteúdos abordados de maneira prazerosa e
com grande empolgação. Instigou-se a curiosidade em querer saber mais e
mais sobre o assunto.
Ao avaliar os resultados dessa experiência, percebi que todas as atividades
proporcionaram aos alunos condições de observar, registrar, trabalhar com
gráficos e tabelas, organizar dados, investigar, planejar, perceber e mudar
atitudes, além de ampliar o vocabulário específico de forma contextualizada.
Os professores que se desafiarem a trabalhar com essa experiência terão a
possibilidade de abordar de forma lúdica e prazerosa os conteúdos
acadêmicos das diferentes disciplinas, contribuindo para que um ensinoaprendizagem de forma mais significativa.
Dica!
O professor poderá realizar atividades investigativas para prospectar, com o
auxílio dos alunos, quais atividades econômicas são desenvolvidas em sua
região e quais contemplam os objetivos da prática descrita.
Que atividades econômicas vão do campo à cidade na nossa região? Este
pode ser um problema inicial para que os alunos pesquisem, utilizando, para
isso, mídias e entrevistas. A atividade pode inspirar a coleta de dados em
campo e motivar a turma na elaboração de um roteiro de entrevistas com
produtores.
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TAGS: Competência 6; Ciências Humanas; Geografia; Interdisciplinaridade; Processo de produção; Ensino e
pesquisa.
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Habilidades trabalhadas:
EF04MA03; EF04MA04; EF05MA24; EF15LP01; EF15LP05; EF15LP10;
EF04GE01; EF04GE03; EF04GE05; EF04HI01; EF04HI05; EF05HI02
[3] Colapsado
[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Neuly Ferreira da Silva.
Escola:
Escola Estadual Padre Nunes, Coxim (MS).
[4] Texto 1 coluna
[4] O que é:
Abordagem de maior amplitude sobre a diversidade ambiental existente na
região, de forma que as reflexões garantissem a aprendizagem, levando em
conta a preservação dos recursos naturais, vistos como patrimônio a ser
legado às gerações futuras.
Como fazer:
Coxim é uma cidade turística que faz parte da "Rota das Monções". É também
conhecida como "Portal do Pantanal" e "Terra do Pé de Cedro", rica em
cultura e belezas naturais.
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Mesmo com tantas riquezas, como o Rio Taquari, a cidade tem vivido muitos
problemas ambientais desde a década de 1970.
A partir dessa informação, tive a certeza de que poderíamos deixar um
legado de consciência da responsabilidade ambiental às pessoas. A temática
de nosso projeto seria, portanto, o meio ambiente. As pesquisas e demais
atividades possibilitariam conhecermos a cultura ribeirinha da cidade.
No início, numa roda de ideias, surgiu assuntos como meio ambiente, Coxim,
Rio Taquari...

[5] Imagem 100% à esquerda

[5] CP_EF-AI_107

[6] Deixei-os livres para que falassem à vontade. Chamou a atenção um dos
relatos. Fiquei perplexa em saber que ainda existia como "diversão de
família" caçar passarinho. Percebi também que os estudantes não tinham a
noção de que Coxim é uma cidade turística e que o turismo aumenta a renda
das famílias.

Imagem: CP_EF-AI_107

Começamos a realizar as ações pedagógicas em torno do projeto, com leitura
e interpretação de textos, pesquisas e observação em laboratório, roda de
ideias, seminário, pesquisa em links na sala de tecnologia, conversas com a
população ribeirinha e pesquisa em livros, fôlderes, revistas, mapas, músicas,
vídeos etc.
As atividades foram realizadas em acordo com os conteúdos e seguiram uma
sequência lógica para facilitar a compreensão do conteúdo e formação da
consciência de preservação ambiental.
A utilização do aquário no laboratório de pesquisa foi determinante para
assegurar o interesse dos estudantes do início ao fim.
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[6] Texto 1 coluna

Outro ponto importante para manter o interesse foi a pesquisa. Apresentei
fôlderes e revistas de turismo sobre Coxim, a "Rota das Monções" e o
Pantanal, cuja paisagem deslumbrante encheu de brilho muitos olhinhos.
Um momento único na vida de cada estudante foi a culminância do projeto.
Após vários dias de estudo e pesquisa, os estudantes realizaram produções
de textos na forma de convite aos colegas do 3º ano, do turno vespertino, e
produziram um fôlder sobre a importância do meio ambiente. Tanto o
convite quando o fôlder foram ilustrados com as paisagens de Coxim.
Fizemos um evento no anfiteatro da escola, marcado pela palestra “Os Peixes
da Bacia do Alto Taquari”, apresentada por uma bióloga.
O projeto foi delineado para que, por meio da pesquisa, os estudantes
tivessem conhecimento da importância do Rio Taquari para a população de
Coxim, em especial, para a população ribeirinha.

[7] Aba Vertical
[7.1] Aba 1

[7] As ações pedagógicas foram realizadas em acordo com os conteúdos,
muitos dos quais foram aplicados em ações pedagógicas interdisciplinares.
Isso se deu da seguinte forma:
[7.1] Língua Portuguesa
Os conteúdos abordados foram os seguintes: textos narrativos e ficcionais
(contos, lenda), textos publicitários (propaganda, folhetos, avisos), relato de
experiências pessoais e/ou coletivas, provérbios/ditos populares e
concordância verbal e nominal.
As atividades desenvolvidas incluíram as práticas de leitura e interpretação
de texto, produção de textos para o livro "Cultura Ribeirinha” (receitas,
lendas/ditos populares, modo de vida), produção de fôlderes e convites para
seminário, pesquisas em sites na sala de tecnologia, visita ao laboratório de
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[7.2] Aba 2

pesquisa e pesquisa nas salas de tcnologia e música para relatar as
observações.
[7.2] Geografia
Abordou como conteúdos principais a importância dos rios e de
suapreservação. As atividades desenvolvidas foram leitura e interpretação de
textos diversos sobre hidrografia do estado e de Coxim, pesquisa na sala de
tecnologia em vários sites, pesquisa em fôlderes, revistas, livros e mapas,
[7.3] Aba 3
visita ao laboratório de pesquisa e, uma palestra informativa para o relato
das observações.
[7.3] História
Abordou como conteúdos a estrutura de poderes no Mato Grosso do Sul
(Executivo, Legislativo e Judiciário) e o desenvolvimento econômico, social e
político no estado.
As atividades desenvolvidas foram: leitura e interpretação de textos,
pesquisa na sala de tecnologia em vários sites, pesquisa em fôlderes, revistas,
livros, letras de hinos, mapas, visita ao laboratório de pesquisa para relatar as
observações, entrevistas e produção de textos para o livro “Cultura
Ribeirinha” (receitas, lendas/ditos populares, modo de vida da cultura
ribeirinha), para fôlderes e para um convite.
[7.4] Matemática
Abordou os conteúdos as medidas de comprimento, direção e sentido,
ângulos, adição, subtração, multiplicação e divisão, gráficos e tabelas. As
atividades desenvolvidas foram cálculos com multiplicação e divisão,
problemas com multiplicação e divisão, expressões numéricas com as quatro
operações, desenho, pintura.
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[7.4] Aba 4

• notebook.
Habilidades trabalhadas:
EF15LP18; EF35LP24; EF05CI04; EF05CI05; EF01MA06; EF01MA08;
EF01MA16; EF02MA05; EF02MA06; EF02MA20
[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:

[4] texto 1 coluna

Maria Lucia Oliveira.
Escola:
EEEF Conego Manoel Otaviano, Olho D’água (PB).

[4] O que é:
Os alunos hoje procuram formas mais interessantes de aprendizado.
Pensando num jeito de apresentar os temas transversais necessários ao
aprendizado e à convivência dos alunos do 4° ano do Ensino Fundamental,
tive a ideia de trabalhar com recursos audiovisuais.
Conversar sobre temas como meio ambiente e bullying já era uma constante
nas aulas, mas percebi a necessidade de introduzir uma ferramenta que
trabalhasse esses ensinamentos de forma lúdica, para que os alunos
refletissem a partir de mensagens transmitidas de outras maneiras.
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[5] Texto olho: “Uma das

características do cinema
como
linguagem
é

Procurando uma atividade ao mesmo tempo prazerosa e que servisse como
uma lição de vida, escolhi o trabalho com filmes.
[5] Uma das características do cinema como linguagem é expressar ideias,

opiniões e sensações, trazendo possibilidades de reflexão e aprendizado.
Diante dessa riqueza de oferta, torna-se necessário inserir, desde cedo, os
alunos nesse meio, para que possam conhecer novas histórias, identificar-se
com personagens e absorver a visão dos filmes – uma oportunidade para eu
trabalhasse também os conceitos básicos de uma relação de comunicação.
Assim, o projeto “Filme na Sala de Aula: aprendizado para a vida” utilizou o
cinema como recurso didático para a inserção dos temas transversais na sala
de aula. Além disso, buscou ampliar o espaço de lazer e de enriquecimento
cultural dos alunos na escola, incentivando a formação crítica e apreciativa.
Após a exibição, foram realizadas atividades sobre os temas presentes nos
filmes – meio ambiente, sustentabilidade, bullying, emoções, ética e cidadania,
entre outros.
Desse processo, participaram também as disciplinas de Matemática e
Português. A Matemática esteve presente na análise de alguns filmes; e
Português, na produção textual das reflexões feitas pelos grupos.
Durante o planejamento e o desenvolvimento do projeto, tracei como metas
proporcionar aos alunos acesso aos recursos audiovisuais, de maneira a
possibilitar o desenvolvimento de um cidadão crítico e consciente.
Os filmes foram a fonte de cultura e aprendizado, despertando na turma, o
gosto pela "Sétima Arte".
Desenvolvi ainda outros meios de interação, socialização e construção do
conhecimento. Também trabalhei com fatores sociais que interferem na
dinâmica das relações pessoais, inserindo o aprendizado de Matemática e do
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expressar
ideias,
opiniões e sensações,
trazendo possibilidades
de
reflexão
e
aprendizado.”

Português no cotidiano das crianças, a fim de prepará-las paras as avaliações
escolares.
Como fazer:
O primeiro momento envolveu a definição do tema e os métodos de
execução do projeto, a escolha dos filmes e das atividades que seriam
trabalhados, levando sempre em conta a necessidade de desenvolvimento
em Português e Matemática. O trabalho foi feito de forma minuciosa pelos
professores dessas disciplinas, que procuraram encontrar filmes que
tivessem mensagens importantes para a vida escolar e pessoal dos alunos.
Depois de tudo definido, a ação seguinte foi apresentar aos alunos a forma de
execução do projeto. Em sala de aula, falei sobre a importância do tema. Logo
em seguida, contei à turma sobre o surgimento do cinema, seu
funcionamento e como os filmes chegam até nós.
Depois, abri espaço para que os alunos falassem sobre sua convivência com
filmes: com qual frequência os assistiam e se já tinham algum gênero
preferido. Após essa conversa, expus os cinco filmes que seriam trabalhados
no projeto, explicando que assistiríamos a um por semana.

[6] inserir tooltip:

Charlie and the Chocolate
Factory. Direção: Tim
Burton. 2005. 115 min.

O primeiro foi [6]A Fantástica Fábrica de Chocolates, que trata de um
concurso mundial para escolher quem visitaria uma fábrica de chocolates
fechada ao mundo havia 15 anos. Cinco crianças que acharam no chocolate
o bilhete dourado foram conhecer a fábrica.
Após a exibição, na roda de conversa, os alunos disseram o que tinham
achado do filme e qual era sua mensagem.
As crianças também responderam um questionário de interpretação textual
sobre o filme. Durante a semana, nas aulas de Matemática, foram
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[7] inserir tooltip:

trabalhados problemas que envolviam os personagens. Houve até a
simulação de uma barraca de doces, na qual os alunos trabalharam com
dinheiro e troco.
O segundo filme foi [7]Wall-E (por ser semana do Dia da Árvore). A
animação se passa no ano 2700, época em que o nosso planeta estava
praticamente desabitado, por causa do excesso de lixo. O robô Wall-E
trabalha para compactar e organizar o entulho.

WALL-E. Direção: Andrew
Stanton. 2008. 98 min.

[8] Texto olho: “Após a

exibição, fizemos uma
reflexão sobre a obra,
seguida
de
uma
[8] Após a exibição, fizemos uma reflexão sobre a obra, seguida de uma
dramatização que incluiu
dramatização que incluiu como temas a reciclagem e a importância da
como temas a reciclagem
tecnologia, do desenvolvimento sustentável e da redução do consumismo.
e a importância da
Os alunos se divertiram com o robozinho Wall-E e entenderam a mensagem
tecnologia,
do
do filme.
desenvolvimento
A terceira obra foi [9]Ponyo: uma amizade que veio do mar, que conta a história sustentável e da redução
de Sosuke, um garoto de cinco anos morador de um penhasco com vista para do consumismo.”
o "Mar Interior". Um dia, ao brincar na praia, ele encontra Ponyo, um peixinho
dourado cuja cabeça está presa num pote de geleia que havia sido lançado ao
[9] inserir tooltip:
mar.
WALL-E. Direção: Andrew
As aventuras desses dois amigos despertaram a preocupação com o equilíbrio Stanton. 2008. 98 min.
ambiental, o cuidado com os animais aquáticos, as consequências de se jogar
lixo nos mares, o desastre ambiental, o convívio e a cooperação em sociedade
e o respeito aos idosos.
Fizemos a exploração do conteúdo por meio do texto "Vida Marinha e suas
Características", que mostrou aos alunos as espécies que vivem no mar e os
riscos que elas correm por causa do lixo jogado em suas águas.
Em seguida, fizemos um debate sobre o filme. Criamos desenhos para fixar os
valores sociais.
[10] Imagem 50% à esquerda
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[10] CP_EF-AI_109

O quarto filme foi [11]Ponte para Terabítia. Ele narra a história de dois jovens
vítimas de bullying na escola que encontram um esconderijo para ficarem
livres das perseguições dos colegas.
Além do debate sobre o tema do filme (o respeito pelo outro), criamos a
dinâmica "Feitiço virou contra o Feiticeiro”, em que cada aluno escolhia uma
ação para o colega do lado. Ao final, o aluno autor da ideia passava a executar
a mesma ação. A mensagem da brincadeira: não podemos desejar ao próximo
o que não queremos para nós mesmos. Como atividade final, foi respondido
um questionário sobre o filme.
A derradeira exibição foi a de [12]Divertida Mente. A obra conta a história de
Riley, uma garota de 11 anos que enfrentar mudanças importantes em sua
vida quando os pais decidem mudar a família para São Francisco.
No cérebro de Riley, convivem (na forma de personagens) várias emoções: a
"Alegria", a "Tristeza", o "Medo", a "Raiva" e o "Nojinho".
Exploramos as emoções do filme num painel trabalhado com o programa
"Liga pela Paz". Fizemos também a análise oral da animação e um debate, que
foram sucedidos por um questionário e por ilustrações.
[13]A exibição dos dois últimos filmes possibilitou trabalharmos com as

emoções, e como lidarmos com elas nas divergências do dia a dia na escola.
A turma se reuniu, então, para decidir sobre a sessão final, que teria a
presença de todos os alunos da escola. Por ser novembro, "Mês das Bruxas",
os alunos optaram pelo filme [14]O Estranho Mundo de Jack, uma animação
de terror. A escolha levou em conta a indicação de idade e o enredo para
adequação à faixa etária das crianças.
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Imagem: CP_EF-AI_109

[11] inserir tooltip:
PONTE PARA TERABÍTIA
(Bridge para Terabithia).
Direção: Gábor Csupó.2007.
96 min.
[12] inserir tooltip:
DIVERTIDA MENTE (Inside
out). Direção: Pete Docter.
2015. 102 min.

[13] Texto olho: “A exibição

dos dois últimos filmes
possibilitou trabalharmos
com as emoções, e como
lidarmos com elas nas
divergências do dia a dia
na escola.”
[14] inserir tooltip:

O ESTRANHO MUNDO DE
JACK (The nightmare
before Christmas).

Professor(a) responsável:
Eliane Silvestre Oliveira.
Escola:
Escola Estadual Professor Leon Renault, Belo Horizonte (MG).
[3] Colapsado
[4] O que é:

A proposta foi realizada com 64 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental –
Anos Iniciais numa escola pública de Belo Horizonte localizada em área de
tráfego intenso. A proposta surgiu devido ao grande desrespeito às regras de
trânsito no local de embarque e desembarque dos alunos.
Apesar de haver uma via transversal para a entrada de vans e carros de
passeio, tínhamos um trânsito caótico nos arredores da escola.
Dessa forma, em 2017, escolhi o trânsito como tema de estudo, por conta de
sua proximidade com o dia a dia dos alunos. Como proposta do projeto,
planejei ações voltadas à construção do conhecimento de forma
interdisciplinar e transversal.
Num primeiro momento, pensei em ações envolvendo os conteúdos da
disciplina Ensino Religioso. Partindo do pressuposto de que trânsito se
relaciona com a cidadania, a responsabilidade social e a inclusão, temas
importantes na formação de valores de cada indivíduo.
No que diz respeito à disciplina de Língua Portuguesa, optei por trabalhar os
gêneros textuais " Relato de experiência", "Ficção Cientifica", "Carta",
"Notícia" e, por último, "Jornal".
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[4] Texto 1 coluna

[5] O objetivo geral do projeto foi alcançando, já que muitos alunos

comentaram que os conhecimentos sobre trânsito haviam chegado até suas
famílias. Nas discussões, nas produções de texto e nos trabalhos, houve
engajamento, interesse e dedicação dos alunos.
Isso representou um ganho de autonomia para os alunos, que aprenderam a
argumentar e a tomar decisões amparados num conhecimento construído a
partir do desenvolvimento do projeto.
A partir do estudo do tema, muitos alunos se tornaram multiplicadores de
informação em suas famílias e perante outros colegas da escola.
Acredito que esses jovens serão protagonistas e participativos no decorrer
dos próximos anos letivos, bem como sujeitos ativos na resolução de
problemas na escola, na família no trabalho e até no trânsito
Além disso, a partir do projeto, os alunos adquiriam o gosto pela leitura e
pela escrita.
Como fazer:
Durante a minha trajetória profissional, atuei como educadora de trânsito. No
trabalho, ficava incomodada quando ouvia de um candidato à obtenção da
carteira de habilitação a firmação de que não estava ali para aprender sobre
educação no trânsito, mas, sim, para conseguir o tão sonhado documento.
Ao cursar Pedagogia, direcionei minha pesquisa para as formas de aplicação
da educação para o trânsito em sala de aula, uma vez que o Código de
Trânsito Brasileiro, prevê que este conteúdo seja trabalhado da Educação
Infantil até o Ensino Médio.
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[5] Texto olho: “O objetivo

geral do projeto foi
alcançando, já que muitos
alunos comentaram que os
conhecimentos sobre
trânsito haviam chegado
até suas famílias.”

[6] Tarja
[7]

Como base da metodologia de trabalho, apoiei-me na teoria
sociointeracionista de [8] Lev Vygotsky, que diz que o desenvolvimento do
indivíduo acontece a partir do processo sociohistórico e cultural. Oliveira
enfatiza que esse desenvolvimento está intimamente relacionado com o
contexto no qual a pessoa está inserida.
Dessa forma, busquei favorecer a interação entre os alunos, adotando
práticas de trabalho colaborativo. Por fim, pensei numa didática que
abrangesse a interdisciplinaridade.
Para a definição das estratégias, levei em consideração que os alunos têm
inteligências múltiplas, com habilidades diferenciadas para atividades
distintas.
Dessa forma, alguns alunos podem apresentar mais de um tipo de
inteligência e, consequentemente, uma ou várias habilidades, que devem ser
despertadas pelo educador por meio de estratégias diferenciadas de ensino.
Ao definir as estratégias, optei por contemplar também a utilização de
atividades que atendessem aos diferentes estilos de aprendizagem e às
inteligências múltiplas.
Comecei pela apresentação do projeto. Iniciei a abordagem do tema, a partir
da disciplina de Ensino Religioso, com uma roda de conversa sobre conceitos
de trânsito, meios de locomoção, comunicação e convívio social, entre outros
assuntos.
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[7] Texto 1 coluna
[8] inserir no tooltip:

VYGOTSKY, L. S.
Pensamento e Linguagem.
São Paulo: Martins Fontes,
1998.

[9] Imagem 50% à esquerda

Imagem: CP_EF-AI_112

[10] Texto olho: “A grande

maioria fez o trabalho e o
entregou dentro do prazo
estipulado. Na sequência,
os alunos apresentaram
suas pesquisas para os
colegas, atraindo
interesse, inclusive,

Sugeri que os alunos fizessem o primeiro trabalho escrito, seguindo um
roteiro de conteúdos que incluía, por exemplo, a história do trânsito no
Brasil, dos meios de transportes, a origem das profissões ligadas ao trânsito.
[9] CP_EF-AI_112

Os alunos foram incentivados também a buscar uma música que falasse sobre
o trânsito e a assistir no Youtube ao vídeo "Pateta no Trânsito". Um resumo
deveria ser escrito sobre a animação da Disney, com uma nova versão, criada
pelos alunos.
[10] A grande maioria fez o trabalho e o entregou dentro do prazo estipulado.

Na sequência, os alunos apresentaram suas pesquisas para os colegas,
atraindo interesse, inclusive, daqueles que não haviam feito a pesquisa.
A falta de capricho apareceu em alguns casos, com alunos entregando
trabalhos sem nenhuma estruturação de capa, margem etc.
Para alunos do 5º ano, isso é um fator preocupante, pelo fato de estarem
próximos do encerramento do nível de Ensino Fundamental – Anos Iniciais.
A apresentação das letras das músicas foi bem divertida. Surgiram várias
letras diferentes e inesperadas abordando o tema "Trânsito".
A história "Pateta no Trânsito" foi vista em casa, em vários casos com a
participação dos pais,
Para a ação seguinte, aproveitei a ocorrência do "Maio Amarelo", movimento
internacional que busca chamar a atenção da sociedade para o alto índice de
mortos e feridos no trânsito. Sob essa inspiração, criei a campanha "Maio
Amarelo na Escola", com o objetivo de fomentar o protagonismo dos alunos
em ações educativas no trânsito, enriquecendo suas vivências, a convivência
e a cidadania,
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daqueles que não haviam
feito a pesquisa.”

A campanha foi apresentada numa roda de conversa, em classe, e, depois,
para toda a comunidade escolar. Aproveitamos para destacar o tema de
2017: "Minha Escolha faz a Diferença".
Produzimos um informativo sobre o movimento, os alunos fizeram lacinhos
de cetim na cor amarelo e criamos um porta-documentos, a partir da doação
de um parceiro.

[11] Imagem 50% à esquerda

Imagem: CP_EF-AI_111

Formamos grupos de três alunos cada que visitassem as demais salas de aula
para entregarem o kit de brindes, explicarem o informativo e convidarem os
professores para participarem do "Movimento Amarelo". Os alunos visitaram
também as salas da Secretaria, da Supervisão e da Direção da escola.
Os demais alunos da turma ficaram na sala de aula, realizando tarefas da
cartilha "Trânsito Legal", que reúne jogos, dicas e passatempos educativos.
A ação foi um sucesso, os profissionais da escola ficaram encantados com a
desenvoltura dos alunos, que, por sua vez, viram na iniciativa uma
oportunidade para o exercício do protagonismo. Segundo um participante,
aquele foi seu melhor dia na escola. Outro contou que convidou a diretora
para participar do Movimento e ela aceitou.

[12] inserir tooltip:

A ILHA. Direção: Alê
Camargo. 2008. 9 min.

[11] CP_EF-AI_111

Propus, então, que todos produzissem um relato escrito sobre o tema e sobre
as experiências vividas. A adesão foi enorme, com textos fantásticos. Nada
mau para uma turma que sempre reclamavam das atividades textuais. Tudo
ficou mais fácil porque eles já haviam estudado a produção de relatos na
disciplina de Língua Portuguesa
Como atividade de encerramento, fiz uma fotografia panorâmica com os
alunos usando camisetas brancas e o lacinho amarelo e com letras formando
as palavras "Maio" e "Amarelo".
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[13] Texto

COELHO, R.S. Três cidades.
Minas Gerais: Baobá, 2014.

A ação foi um grande sucesso, com a participação efetiva de 100% dos alunos
das duas turmas. Todos se sentiram importantes e capazes de promover
mudanças e exercer a cidadania.
A terceira ação teve dois momentos importantes. Um deles foi a exibição do
curta-metragem de animação [12]A Ilha, que retrata a realidade e as
dificuldades vividas por um pedestre diante do crescimento da frota de
veículos em sua cidade. Outra iniciativa foi a leitura do livro [13]As Três
Cidades.
A obra aborda, de forma criativa e bem ilustrada, três cidades imaginárias
que vivenciam situações diferentes na comparação rotina real do trânsito.
Por meio das histórias, o autor buscou criar uma harmonia entre os usuários
do trânsito.

[14] Texto olho: “Cada

aluno levou para casa um
exemplar do livro, graças a
doação de um parceiro. A
iniciativa visou também
estimular o interesse dos
jovens pelo mundo da
leitura.”

[14] Cada aluno levou para casa um exemplar do livro, graças a doação de um

parceiro. A iniciativa visou também estimular o interesse dos jovens pelo
mundo da leitura.
Com base nas histórias, os estudantes foram convidados a produzir um texto
sobre como seriam suas cidades ideais.
A proposta foi recebida com muita alegria e grandes ideias, atraindo a
totalidade dos alunos.
Ainda com base no livro sobre as três cidades, os estudantes tiveram de criar
desenhos em cartolina para suas cidades imaginárias. Novamente, o trabalho
teve 100% de adesão. O encerramento dessa atividade se daria no mês
seguinte, em julho, com uma exposição, na forma de mural, e aberta às outras
turmas. Os alunos ficaram encantados e curiosos para ler cada história e
conhecer as várias cidades que foram criadas.
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[15] Texto olho: “Nos dias

posteriores à visita, ouvi
de muitos alunos que,
quando chegaram em casa,

Ainda no mês de junho, visitamos o espaço educativo "Transitolândia". Tratase de uma minicidade com espaços delimitados para a circulação de veículos
e pedestres, como avenidas com faixas pintadas, semáforos, posto de
gasolina, ônibus e cruzamentos de vias.

passaram os principais
ensinamentos às famílias.”

A visita propiciou aos alunos uma vivência lúdica em relação às regras de
trânsito. Todos foram muito participativos no momento das perguntas e das
dinâmicas. Durante o passeio de bicicletas, procuraram cumprir as regras
aprendidas.
Após a visita, propus a escrita do gênero carta que havíamos estudado no
decorrer da semana. A proposta foi utilizada como forma de enriquecimento
da cidadania e da convivência. Todos os alunos participantes escreveram as
cartas em agradecimento, ressaltando a forma como foram recebidos e o que
mais gostaram na visita.
Os alunos que não conseguiram cumprir as regras de circulação foram
"multados", ficando sem circular por algum tempo, conforme havia sido
combinado previamente.
[15]Nos dias posteriores à visita, ouvi de muitos alunos que, quando

chegaram em casa, passaram os principais ensinamentos às famílias.
Representantes da Instituição foram convidados a realizarem uma palestra
na escola destinada aos demais estudantes. O evento atraiu 360 alunos, a
totalidade das turmas do Ensino Fundamental – Anos Iniciais.
Para os alunos que conheceram a "Transitolândia", pedi que escrevessem
uma carta de agradecimento aos monitores.
Tais cartas seriam colocadas numa caixa chamada "Maleta do
Agradecimento". Depois da correção dos textos, as cartas foram lacradas e
colocadas na maleta.
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[16] inserir tooltip:

BRASIL. Departamento
Nacional de Trânsito.
Coleção Viva o Trânsito.
Brasília. Ministério das
Cidades, Denatran, 2008.

Dois alunos foram sorteados para entregar a maleta à instituição.
Na sequência do projeto, fizemos a leitura e a interpretação dos livros da
coleção [16] Viva o Trânsito, editados pelo Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran).
As obras abordavam temas como trabalho infantil, a história dos meios de
transporte, sinalização viária, modelo de cidade ideal, a rotina de um
entregador no trânsito, engarrafamentos e o trabalho de vendedores
ambulantes.
Cada aluno recebeu aleatoriamente um livro da coleção. Após as leituras,
dividi a turma em grupos para que realizassem, de forma coletiva, as
atividades dos livros. Dessa forma, cada aluno do grupo ficou incumbido da
realização e discussão de uma atividade.
Mais à frente, tendo como referência os personagens principais dos livros
lidos, os alunos foram estimulados a produzirem uma obra de ficção (livro ou
história em quadrinhos). Cada um deveria criar um final diferente daquele
dado ao livro original.
Desta vez, a adesão foi menor, por conta da dificuldade do trabalho. Dos 64
alunos participantes, 54 conseguiram realizar o trabalho. Após a entrega,
fizemos uma manhã de leitura e troca de livros.
A proposta seguinte de trabalho foi a criação de hashtags sobre trânsito,
inspiração vinda da campanha "Maio Amarelo" que, em 2017, teve a ela
associada a hashtag "#MinhaEscolhaFazADiferença".

[17] Texto olho: “Após

discussão sobre as áreas
Os alunos ficaram empolgados com a ideia, que tinha também como atributo que compõem um jornal,
pesquisamos informações
estimular o raciocínio, a linguagem escrita e a atenção, promovendo a
interpretação de situações cotidianas e a criação de novas situações. A adesão sobre trânsito em veículos
impressos e eletrônicos.”
foi de 100% dos alunos.
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Os jovens partiram em agosto para a criação de um jornal mural com o tema
"Chega de Acidentes". Ação visou estimular o raciocínio, a linguagem escrita e
a atenção, além de incentivar a crítica e a solução de problemas.
[17] Após discussão sobre as áreas que compõem um jornal, pesquisamos

informações sobre trânsito em veículos impressos e eletrônicos.
Fizemos uma leitura coletiva de manchetes, para que cada aluno
apresentasse sua compreensão sobre as notícias. Chamou a atenção o
número de notícias sobre acidentes graves, com muitas vítimas. Os alunos
demonstraram indignação com tanta violência no trânsito.
Após discussões sobre o alto índice de acidentes no Brasil em nosso Estado,
foi proposto um exercício para amenizar o que as manchetes traziam.
Cada aluno deveria criar a sua própria manchete ou notícia do dia e fazer com
que ela relatasse um fato, ação ou situação positiva no trânsito. Todos os
alunos se dedicaram- à proposta, apontando situações bem positivas
envolvendo pedestres, motoristas, veículos, agentes de trânsito, vias e
inclusão de pessoas com deficiência.
O jornal mural foi exposto com as manchetes positivas dos alunos no lado
externo da sala. As notícias sobre acidentes de trânsito também foram
expostas, mas com uma tarja vermelha onda estava escrita a frase "Chega de
Acidentes!".
Os estudantes receberam colegas de outras turmas e explicaram o objetivo
do trabalho.
Percebi naquele momento que alunos, inicialmente, sem interesse pela
leitura e pela escrita, haviam se tornado jovens críticos e capazes de apontar
soluções para problemas do dia a dia.
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A última ação do projeto aconteceu em setembro, por ocasião da Semana
Nacional do Trânsito. Foi um flash mob, uma aglomeração instantânea de
pessoas num determinado lugar para execução de uma encenação inusitada e
previamente combinada.
Escolhemos dança. Os alunos foram divididos em cinco grupos, com cinco
coreografias diferentes. Os grupos foram dispersos no meio do público na
escola. A cada mudança de música, em intervalos curtos, iniciava-se uma
nova coreografia.
Como alguns alunos não queriam dançar, sugeri que criassem um cartaz com
folhas de ofício. Ao final da apresentação de dança, esses alunos se voltaram
para o público formando a seguinte frase: "18 a 25 de Setembro – Semana
Nacional do Trânsito – Minha Escolha Faz Diferença".
Foi um dos momentos mais gratificantes do projeto, pois a apresentação
trouxe uma proposta de encerramento inovadora e informativa para toda a
comunidade escolar. O resultado foi tão positivo que os alunos receberam
convites para a repetir a apresentação na abertura das Olimpíadas da escola
e no evento e "Virada da Educação", com a presença de pais e do público em
geral.

[18] Texto olho: “A grande

maioria fez o trabalho e o
entregou dentro do prazo
estipulado. Na sequência,
os alunos apresentaram
suas pesquisas para os
colegas, atraindo
interesse, inclusive,
daqueles que não haviam
feito a pesquisa.”

[18] Entendo que os objetivos específicos traçados para o projeto foram

alcançado quase que em sua totalidade – no desenvolvimento do tema, na
vinculação da proposta com a realidade dos alunos, na diversidade de
atividades desenvolvidas.
Aqueles alunos que apresentavam maior dificuldade na leitura e na escrita
venceram grande parte de suas dificuldades e ganhando autonomia. Foram,
em linhas gerais, os que mais se dedicaram.
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[19] Tarja Saiba Mais!

[20] inserir link:

http://www.denatran.gov.
br/download/portarias/2
009/portaria denatran 14

EF01CI01; EF01CI05; EF02CI04; EF02CI05; EF02CI06; EF03CI10; EF05CI08;
EF05CI09; EF15LP01; EF15LP05; EF01LP17; EF02LP13

[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Graciele Cristiane Rambo.
Escola:
Mathias A Bohn E M Pref EI EF, Rio Negro (PR).
[4] O que é:

Neste projeto, os alunos foram levados a refletir sobre o que comem e de onde
vêm os alimentos. Com base nisso, contribuíram na reorganização da horta da
escola, divulgaram o que é a alimentação saudável e produziram livro e vídeo
com a comunidade local.
Como fazer:
[5] Na Sala de Aula:
[5.1] 1º Momento (cinco aulas)

Conteúdo "Alimentos Orgânicos" – Para que as crianças valorizassem o lanche
servido na escola, o nosso trabalho foi iniciado com a atividade de observação
das etapas percorridas até sua chegada ao prato na escola.
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[3] Colapsado

Para tanto, foi de suma importância conhecermos a Lei municipal nº [4] Texto 1 coluna
4.904/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de aquisição de alimentos
orgânicos ou de base agroecológica na alimentação das escolas municipais.
Assim, pudemos entender um pouco mais sobre o cuidado presente na
aquisição da merenda escolar.
[5] Aba vertical

[5.2] 2º Momento (cinco aulas)

[5.1] Aba vertical

[5.2.1] CP_EF-AI_114

Realizamos uma parceria com a "Fazendinha", campo experimental do curso
de Agronomia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste),
Depois de realizarmos uma visita ao local, foi possível compreender como é
feito o plantio dos alimentos, bem como esclarecer dúvidas técnicas de plantio
para aplicação futura em nossa horta na escola.

[5.2] Aba vertical

Também recebemos dicas de um agrônomo, que nos explicou como saber a
diferença entre horta orgânica e convencional, tipos de adubos, como plantar, [5.2.1]Imagem 50% à direita
inserida na aba
cuidar, colher etc.
Imagem: CP_EF-AI_114
[5.3] 3º Momento (início das aulas)

Durante o desenvolvimento do trabalho, foram feitas leituras diárias sobre
alimentação saudável como estratégia para informar e orientar os alunos de
forma lúdica e divertida e, assim, oferecer conhecimentos complementares.
[5.4] 4º Momento (sete aulas)
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[5.3] Aba vertical

Conteúdo “Importância da Atividade Física: gincana saudável" – Pensando na
obesidade, levei para meus alunos o texto: “Medalha de o mais legal”, que fala
sobre atividade física. Lancei a eles o desafio de, juntos, criarmos uma gincana
envolvendo algumas atividades físicas voltadas aos conteúdos estudados em
sala.
[5.4.1]CP_EF-AI_115

A gincana foi organizada e monitorada pelos alunos do 4º ano em parceria com [5.4] Aba vertical
a professora de Educação Física.

[5.4.1]Imagem 50% à

Com o conhecimento adquirido em sala, as crianças criaram atividades esquerda inserida na aba
relacionadas ao excesso de sal, ao consumo de óleo, à importância da água,
montaram um quebra-cabeça da "Pirâmide Alimentar" e brincaram de Imagem: CP_EF-AI_115
"Descubra se Puder!", atividade relacionada ao tato e ao paladar. Isso as levou
a provar alimentos de forma lúdica e divertida. Todos os alunos da escola
tiveram a oportunidade de participar.
[5.5] 5º Momento (duas aulas)

Conteúdo “Reaproveitamento dos Alimentos” – Pensando no incentivo ao
consumo de nosso lanche, criamos o programa culinário: “Comer Bem, que Mal
Tem?”, em que os alunos foram divididos em apresentadores e auxiliares.
Para tanto, recebemos alunos de outras salas. A convidada especial do
programa foi a nossa merendeira, que nos ensinou a fazer uma omelete com
legumes reaproveitados, servida em nosso lanche.
A atividade foi filmada e editada, como se fosse um programa televisivo, para
ser exibida aos demais alunos. O objetivo era instigar neles a vontade de
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também fazer parte da atividade, O programa foi um verdadeiro sucesso, e a
omelete também!
[5.6] 6º Momento (duas aulas)

Outra forma de incentivo ao consumo de alimentos saudáveis foi o lançamento
do "Desafio da Sementinha Misteriosa". Confeccionamos em sala uma minihorta de garrafa PET. Cada criança recebeu um saquinho com uma sementinha
desconhecida, mas com as instruções de como deveria ser plantada e cuidada.
Foram distribuídas duas variedades de sementes (de alface e rabanete). O
desafio foi: a criança deveria levar sua semente para casa e, a partir das
instruções e junto com a família, teria de plantar, cuidar, tirar fotos e relatar
suas descobertas.
No dia combinado, a "colheita" foi levada para escola, onde seria utilizada
numa deliciosa salada para acompanhar o lanche.
Também foram retomadas as dicas de cultivo recebidas do agrônomo do
campo experimental da Unioeste. Nesse contexto e com o apoio da direção e
da Coordenação, reativamos a horta da nossa escola.
[5.7] 7º momento (2 aulas)
[5.7.1] CP_EF-AI_116

Conteúdo “Análise dos Rótulos/Informação Nutricional” – Em parceria com o
Espaço Sesc Saúde, recebemos uma nutricionista. Ela trabalhou o tema
“Desvendando os Rótulos dos Alimentos e Alimentos Orgânicos: benefícios e
vantagens”, o que reforçou a aprendizagem adquirida na visita à Associação
Central dos Produtores Rurais Ecológicos (ACEMPRE). Naquele momento, a
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[5.5] Aba vertical

[5.6] Aba vertical

nutricionista explicou termos desconhecidos existente nos rótulos dos
produtos e abordou seus malefícios para a saúde das pessoas.
[5.8] 8º Momento (seis aulas)

[5.7] Aba vertical
[5.7.1] Imagem 50% à direita
inserida na aba

Conteúdo “Produtos Naturais e Industrializados” – Foi realizada em nossa
escola a "4ª Feira da Alimentação Saudável e Agroecológica", em parceria com Imagem: CP_EF-AI_116
a merenda escolar. Naquele dia, os produtores da agricultura familiar
trouxeram seus produtos à escola. As famílias foram convidadas para
conhecerem e adquirirem os alimentos orgânicos produzidos pelos alunos.
Importante destacar que os produtores que participaram da feira eram os [5.8] Aba vertical
mesmos que forneciam alimentos para a merenda escolar do município.
Os alunos do 4º ano, por sua vez, realizaram uma pesquisa na semana que
antecedeu à feira. Nela, cada aluno escolheu, com a família, um alimento
industrializado de seu consumo diário para um levantamento da quantidade
de açúcar, sal e óleo existente em seus componentes, os quais, muitas vezes,
são invisíveis aos olhos do consumidor.
Assim, apresentaram o seminário temático: “Você Sabe o que Come?”,
destacando a importância da leitura dos rótulos, a influência da cor na
embalagem como forma de atrair o consumidor, a propaganda e os artifícios
utilizados para venda do produtos e os maleficio do consumo em excesso.
Os trabalhos foram expostos ao lado dos produtos da feira com o objetivo de
estabelecer o contraponto entre o natural (orgânico) e o industrializado.
[5.9] 9º Momento (três aulas)
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Conteúdo “Alimentos Orgânicos/Informação Nutricional” – Os alunos também
realizaram em grupos uma pesquisa sobre os alimentos vendidos na
ACEMPRE, com a finalidade de confeccionar pequenos cartazes (rótulos) para
doar, tendo em vista que, no dia da visita, eles haviam notado que não havia
placas iguais às placas dos mercados. Nos cartazes (rótulos), foram destacados
a imagem do alimento, o benefício para a saúde, os nutrientes, o selo orgânico,
o espaço para o preço e a assinatura dos pesquisadores (alunos).
[5.10] 10º Momento (uma tarde)

Com inspiração nas ideias do “Pense Nisso”, do nosso livro didático, que traz
como proposta o desenvolvimento da atividade “Quem Planta Colhe”,
passamos a colocar em prática todo o conhecimento adquirido durante nossas
visitas técnicas, ou seja, criamos um berçário de alface para distribuir as [5.9] Aba vertical
mudas como forma de incentivo ao cultivo.
Após germinadas as sementes da alface, elas foram armazenadas numa
pequena embalagem feita de rolinho de papel higiênico, que é biodegradável e
poderia ser enterrado com a alface, tornando-se adubo.
Preparamos mais de 200 mudinhas, que foram entregues para os participantes
da "Feira de Exposição Agropecuária" do nosso município e também como
decoração nas mesas de um restaurante que serve pratos típicos da região.
O objetivo era estar num espaço de alimentação conscientizando as pessoas
sobre a importância da alimentação saudável. A ornamentação das mesas
podia ser levada para casa para o plantio.
[5.11] 11º Momento (4 aulas)
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[5.10] Aba vertical

Para finalizar nossos estudos, realizamos a confecção e a exposição de
maquetes para apresentação na "1ª Mostra de Trabalhos Do Campo à Cidade:
o caminho dos alimentos", que representaram o trajeto dos alimentos do
campo até a cidade. Após a apresentação em nossa escola, os trabalhos foram [5.11] Aba vertical
expostos no saguão da "Biblioteca Pública Municipal Martinho Lutero" e no
Paço Municipal.
[6] Na Escola:
[6.1] 1º Momento (8 aulas)

Concomitante aos estudos em sala, passamos a avaliar como poderíamos levar
nosso conhecimento para além da sala de aula. Acordamos que, de início, seria
importante darmos uma "cara" ao nosso projeto.

[6] Aba vertical
[6.1] Aba 1

[6.1.1] inserir tooltip:

Surgiu, então, a ideia de criação de um concurso na escola a escolha de um BELINKY, Tatiana. A cesta de
símbolo que identificasse os multiplicadores da alimentação saudável.
Dona Maricota. São Paulo:
Lancei aos alunos um desafio: que pesquisassem histórias sobre alimentação Paulinas, 2012.
para que trabalhássemos com as demais turmas. Das histórias trazidas,
selecionamos: [6.1.1]A Cesta de Dona Maricota.
Assim, trabalhamos com todas as turmas dos períodos matutino e vespertino, [6.2] Aba 2
as quais, após o trabalho pedagógico, foram convidadas a criar e a desenhar
algo que representasse a importância da alimentação saudável, sabendo que o
desenho seria estampado numa camiseta com a mensagem proposta.
[6.2] 2º Momento (duas aulas)

Finalizado o trabalho com as turmas, podemos dizer que teve início a etapa
mais difícil da proposta: escolher o desenho que ilustraria a camiseta. Com
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mais de 120 desenhos, criamos na escola uma comissão formada pelas
coordenadoras e por alguns professores, que tiveram a árdua tarefa de
selecionar o vencedor, conforme a proposta do trabalho.
[6.3] 3º Momento (uma aula)

Dos vários trabalhos produzidos, escolhemos o desenho do "Supervitamina",
feito por uma aluna do 5º ano B. Ela havia criado um super-herói rodeado de
alimentos saudáveis (frutas, verduras e legumes).

[6.3] Aba 3

Aproveitando que em 31 de março se comemoraria o Dia da Nutrição e Saúde,
fizemos a entrega da premiação do "Concurso Ilustrador Mirim" e a
apresentação da camiseta e do mascote do projeto.
[6.4] 4º Momento (uma aula)

[6.4] Aba 4

Focando num dos principais objetivos do projeto, que consistia em multiplicar
as atitudes e os exemplos bons voltados à alimentação saudável, criamos como
sugestão das crianças uma página no Facebook exclusiva para o
“Supervitamina”.
[6.5] 5º Momento (várias aulas)
[6.5.1] CP_EF-AI_118

[6.5] Aba 5

Falar da importância da alimentação saudável se torna muito mais [6.5.1] Imagem 50% à
significativo quando a escola proporciona às crianças a experiência de esquerda inserida na aba
conhecer as etapas pelas quais uma plantinha passa até chegar ao prato.
Imagem: CP_EF-AI_118
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Fazia alguns anos que a nossa escola não tinha a sua própria horta. Pensando
na importância de uma horta não só para o projeto, mas também para as
próprias crianças, passamos a idealizar e resgatar o espaço onde era nossa
horta antiga.
Para tanto, com a ajuda de voluntários, passamos a arrumar nossa horta, que
[6.6] Aba 6
também serviu como laboratório experimental para as crianças.
[6.6] 6º Momento (dez aulas)

Durante uma semana, o 4º ano realizou um trabalho individualizado (manhã e [6.6.1] inserir link:
tarde). O cronograma incluiu todas as turmas. O objetivo foi oferecer
https://www.youtube.com/
orientação específica sobre a importância da alimentação saudável.
Para tanto, utilizamos a "Caixa da Alimentação Saudável", que contava com
diversos jogos e atividades lúdicas. As atividades visavam trabalhar de forma
prazerosa todos os aspectos relevantes da alimentação, de acordo com a faixa
etária das crianças.

watch?v=-juIYkmMEAU

De início, os alunos assistiram a um pequeno desenho de [6.6.1] Sid o cientista:
alimentação saudável e, na sequência, organizaram-se em pequenos grupos
para as atividades sob a supervisão e a orientação dos alunos multiplicadores
da alimentação saudável do 4º ano.
Dentre as atividades desenvolvidas, podemos citar: "Painel", "Dominó",
"Alinhavos", "Fantoches", "Jogo de Frações", "Jogo de Memória", "Pirâmide
Alimentar", "Reloginho da Saúde" e "Carimbos Pedagógicos".
Importante ressaltar que todas as atividades propostas foram pensadas para
[6.7] Aba 7
permitir a participação e a interação de nossos alunos especiais (cego, com
síndrome de Asperger e de Down).
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[6.7] 7º Momento (um mês)

Realizamos o "Concurso de Receita Culinária Saudável", que teve como
objetivo estimular e despertar na comunidade escolar e rondonense a
criatividade para o reaproveitamento de cascas, talos e folhas e, assim, dizer
não ao desperdício de alimentos.
[7] Na Comunidade:

1º Momento (uma aula)

[7] Aba vertical
[6.1] Aba 1
[6.1.1] Imagem 50% à direita
inserida na aba

Cientes de que as dificuldades quanto à formação de hábitos alimentares Imagem: CP_EF-AI_118
saudáveis não se restringiam apenas à nossa escola, criamos uma companhia
de teatro itinerante com a peça "Chapeuzinho Vermelho e o incrível Lobo
Bom".
[6.1.1] CP_EF-AI_119

Seu principal objetivo foi apresentar, de forma lúdica e divertida, a mensagem
sobre a importância da alimentação correta, destacando os malefícios do
excesso de doces e a relevância do consumo de frutas diariamente.
Foram criados dois grupos de teatro para os alunos do 4º ano. Esses grupos se
apresentaram em 12 escolas municipais, três Centros Municipais de Educação
Infantil), num colégio da rede privada, numa escola de educação infantil da
rede privada, no Centro de Apoio à Família, na APAE "Pequeno Líder" e na
"Feira Agropecuária".
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Habilidades trabalhadas:
EF12EF07; EF12EF08; EF35EF05; EF35EF07; EF35EF12
[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Ana Rita Lima de Castro.
Escola:
Escola Municipal Maria Rufina de Almeida, Manaus (AM).

[4] O que é:

A prática deste projeto propiciou benefícios concretos para o desenvolvimento
motor, cognitivo e socioafetivo dos alunos com deficiência, tendo sido possível
realizar sua real inclusão.
Como fazer:
Primeiramente, verifiquei quais eram os alunos com deficiência matriculados [4] Texto 1 coluna
entre o 1º e o 3º anos do Ensino Fundamental. O contingente era formado por
19 estudantes, entre sete anos e dez anos de idade. Depois, solicitei à
Secretaria da escola os respectivos laudos médicos disponíveis.
Os responsáveis dos alunos foram chamados pela diretora da escola para uma
reunião. O encontro possibilitou conhecermos um pouco mais o
desenvolvimento dos alunos fora do ambiente escolar, seu comportamento,
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sua alimentação, o relacionamento com os demais familiares e que
tratamentos ou acompanhamentos eram feitos para assisti-los.
Posteriormente, observei como era a participação desses alunos durante as
aulas de Educação Física, quais dificuldades apresentavam e quais eram seus
interesses.
Só após reunir todas essas informações é que comecei a elaborar o
planejamento das atividades. É importante salientar que os alunos não
deixaram de fazer as aulas regulares de Educação Física. Realizadas
individualmente, as aulas do projeto fucionaram como complemento às
atividades habituais da disciplina.

[5] Imagem 3 colunas

[5] CP_EF-AI_125

CP_EF-AI_126
CP_EF-AI_127
O cronograma da Educação Física individualizada incluiu uma aula semanal de
40 minutos, num total de dez aulas para cada um.
O conteúdo escolhido foi o mesmo aplicado às aulas regulares de Educação
Física no 1º bimestre: a psicomotricidade (lateralidade, coordenação motora,
orientação tempo e espaço e esquema corporal).
As aulas de lateralidade tiveram atividades para os dois lados do corpo, com
movimentos em diferentes direções: com a mão direita e esquerda, com o pé
direito e esquerdo, e para a direita e para a esquerda, com o intuito de
identificar a lateralidade dominante.
Nas aulas de coordenação motora foram realizados transportes de objetos
com a cabeça, mãos, pés e tronco, explorando as diferentes partes do corpo.
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Imagens: CP_EF-AI_125
CP_EF-AI_126
CP_EF-AI_127

Também foram feitos exercícios de receber, arremessar, rolar, manusear,
chutar e lançar bolas ou objetos, propiciando coordenação motora seletiva.
Nas aulas de orientação tempo e espaço, as atividades propiciaram localização
(à frente, atrás, do lado, à direita, à esquerda, embaixo, em cima, acima),
percepção de movimentos sucessivos no tempo (primeiro, seguinte e último).
Houve também atividades de andar, correr e saltar em diferentes direções e
planos (para frente, para trás, para o lado, para cima e para baixo, para dentro
e para fora, para perto e para longe).
Nas aulas de esquema corporal foram feitos alongamentos, atividades rítmicas
para explorar as possibilidades dos movimentos globais e segmentares, e jogos
que propiciaram a assunção de posições globais e de partes do corpo.
Os recursos utilizados foram variados: bolas de diferentes tamanhos e pesos,
arcos, cones grandes e pequenos, colchonetes, cordas individuais e elásticas,
barbante, balões, túnel lúdico (minhocão), material psicomotor de madeira,
caixa de som e pen-drive.
[6] Para fazer que os alunos realizassem as atividades, tive de respeitar suas

limitações, variações de comportamento e humor, e a disposição para a prática
da atividade física. Os alunos com autismo, Síndrome de Down e deficit de
atenção, algumas vezes, não queriam fazer o que era proposto. não
conseguiam se concentrar ou cansavam rápido. Então, era necessário parar
com a atividade, fazer algo lúdico, propor um jogo ou apenas deixá-los
descansar, para depois estimulá-los a se concentrarem e retomarem a
atividade.
Os alunos com deficiência física, deficiência intelectual e paralisia cerebral
apresentaram maior disposição para participar das aulas, maior concentração
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[6] Texto olho: “Para fazer

que os alunos realizassem
as atividades, tive de
respeitar suas limitações,
variações
de
comportamento e humor, e
a disposição para a prática
da atividade física.”

na execução de movimentos e atividades e maior determinação em realizar
corretamente os movimentos solicitados.
Durante as observações sobre esses alunos nas aulas regulares de Educação
Física percebi que eles tinham, algumas vezes, receio em realizar as atividades,
dizendo que não conseguiam ou que não queriam fazê-las.
Depois que iniciaram as aulas individuais, notei que eles passaram a se recusar
menos a realizar as atividades. Começaram a ter mais segurança nos
movimentos e a se divertir mais com os outros alunos.
Avaliação
Neste projeto, a avaliação foi realizada por meio da participação, da
colaboração, do interesse e da assiduidade dos alunos durante as aulas e as
atividades propostas. Fizemos também um teste psicomotor.
A inclusão é uma realidade em todas as escolas da rede municipal. Por isso,
acredito que este projeto possa ser replicado em outras escolas sem nenhuma
dificuldade – suas etapas, seu desenvolvimento, os recursos e as avaliações são
os mesmos das aulas de Educação Física. A única diferença está na organização
e no estabelecimento de um horário determinado para o atendimento
individual ao aluno.
O processo de ensino e aprendizagem dos estudantes selecionados apresentou
dificuldades relacionadas às suas deficiências. Sendo assim, é preciso estudálas e conhecer a personalidade de cada um, modificando o pensamento de que
esses alunos são limitados e que, por isso, não conseguirão realizar as
atividades, dependendo sempre de ajuda de outras pessoas para fazê-las.
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Texto
olho:
“É
necessário mudar o olhar.
Deixar de encarar esses
alunos como “indivíduos
incapazes”, passando a vêlos
como
“indivíduos
independentes”, dentro de
suas capacidades e das
possibilidades que lhes são
oferecidas.”
[7]

[3] >> Créditos

[3] Colapsado

Professor(a) responsável:
Angélica Maria Sampaio Fredo.
Escola:
Escola Municipal Aquilino da Mota Duarte, Boa Vista (RR).
[4] Texto 1 coluna
[4]O que é:

Este projeto foi desenvolvido com alunos do 4º ano B pela professora da sala
de recursos multifuncionais em parceria com a professora de sala de aula
regular no turno matutino. A escolha da turma para o desenvolvimento do
projeto se deu pela relação cultural existente entre os alunos brasileiros,
venezuelanos e indígenas.
[5] CP_EF-AI_129

O projeto surgiu após uma visita às salas de aula, no início do bimestre. Após
um comentário sobre inclusão e deficiência, uma aluna do 3º ano me
perguntou sobre um colega com deficiência, questionando o que ele tinha.
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[5] Imagem 50% à direita

Imagem: CP_EF-AI_129

A resposta lógica seria dizer que o colega tinha Síndrome de Down. Mas isso
não iria satisfazer a curiosidade dela. Seria preciso começar do início, falando
sobre o corpo humano.
Porém, para que as explicações gerassem conhecimento, seria necessário
desenvolver uma linguagem dinâmica, criativa e cientifica, envolvendo todos
os alunos – do 1º ano ao 5º ano. Assim, a partir da compreensão do tema de
uma maneira significativa, os alunos teriam condições de multiplicar as
informações na comunidade escolar.
Ao longo da execução, porém, os objetivos foram ampliados, transformando o
projeto num trabalho interdisciplinar, envolvendo Ciências, História e
Geografia.
Em Ciências, abordamos o corpo humano e suas funções. Em História, as
datas do descobrimento das deficiências e, em Geografia, os países onde
foram descobertas as deficiências.
Com o projeto, os alunos se perceberam mais cidadãos e mais reflexivos,
conseguindo ampliar sua visão de mundo de forma transdisciplinar.
Como fazer:
O projeto foi desenvolvido em três etapas ao longo do primeiro semestre de
2018. Abordamos Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista e
surdez.
O estudo com os alunos foi realizado às sextas-feiras, com uma hora de
duração.
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Para sua execução, foram formados dois grupos de dez alunos e um de nove
alunos. Cada grupo trabalhou uma deficiência e, ao final, realizou uma
apresentação para a comunidade escolar.
As aulas aconteceram na sala de recursos multifuncionais. Além de
apresentar os vídeos, conversamos, tiramos dúvidas e confeccionamos os
materiais para apresentação.
[6] Queria fazer algo dinâmico e criativo para que os alunos do 1º ao 5º anos

mobilizassem a escola para o projeto. Então, adquiri, com meus recursos,
camisetas azul-escuro, pintadas com a inscrição "Multiplicadores da
Inclusão", para uso nas apresentações.
No dia 6 de fevereiro de 2018, fizemos a apresentação do projeto à equipe
gestora e aos professores. Escolhemos também a turma do turno matutino
que participaria do projeto (4º ano B). Era a classe de maior diversidade.
Dias depois, o projeto foi apresentado à turma. Na sequência, formamos os
grupos. Ainda em fevereiro, foi realizado o levantamento dos conhecimentos
prévios dos alunos.
O primeiro contato com a turma foi tranquilo. Apresentei-me e expliquei o
que era feito na sala de recursos multifuncionais e falei sobre o
desenvolvimento do projeto.
Deixei claro que precisava de alunos estudiosos, que gostassem de aprender.
Uma aluna perguntou se todos iriam participar.
Expliquei que sim, mas que, para participar do grupo "Multiplicadores da
Inclusão", o aluno teria de ser um exemplo de comportamento e realizar as
atividades propostas para a sala de aula. O uso da sala de recursos
multifuncionais tinha como objetivo fazer que os estudantes tivessem
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[6] Texto olho: “Queria

fazer algo dinâmico e
criativo para que os alunos
do 1º ao 5º anos
mobilizassem a escola para
o projeto.”

contato com os materiais utilizados pelos colegas com necessidades
educativas especiais. Um garoto perguntou para que tantos brinquedos.
[7] CP_EF-AI_130

Expliquei que, na verdade, eram recursos e não brinquedos, usados para
ajudar os alunos que tinham alguma deficiência.
A terceira etapa, ocorrida em março, começou com o grupo sobre Síndrome
de Down, formado por dez alunos. Os alunos falaram sobre o que é uma
célula. A turma tinha conhecimento do assunto, pois a professora da sala
regular já havia trabalhado esse conceito em classe. Um deles definiu que a
célula “é a menor parte de um ser vivo”.

[7] Imagem 50% à esquerda

Imagem: CP_EF-AI_130

Eu fiquei muito contente e entusiasmada com as respostas. Inspirada pela
apresentação mostrei a todos os vídeos sobre células, cromossomo 21 e
sobre o que é e como ocorre a Síndrome de Down.
Os alunos fizeram perguntas interessantes como por quê a síndrome tem
esse nome, quantos cromossomos existem e como uma mãe sabe se a criança
tem síndrome de Down, se ainda durante a gravidez ou depois, etc.Foi uma
aula recheada de descobertas. Dias depois, aprofundamos os conhecimentos
e organizamos os materiais para uma nova apresentação, por ocasião do Dia
Internacional da Síndrome de Down, em 21 de março.
A apresentação ocorreu no pátio da escola para alunos, pais, professores e
funcionários. Eles estavam muito nervosos, porém confiantes. O desempenho
foi muito elogiado. Uma arte-educadora parabenizou, dizendo que havia
então entendido o que de fato é a Síndrome de Down. O projeto não alcançou
só os alunos, mas todos da comunidade escolar.
Mas o melhor veio depois, com a repercussão da apresentação dos
“Multiplicadores da Inclusão”. Alunos me encontravam na escola e diziam
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[8] Imagem 50% à direita

Imagem: CP_EF-AI_131

que queriam ser multiplicadores, dizendo que também ajudavam sempre os
colegas.
Os pequenos do 1º ano foram os melhores. Deles, recebi muitos abraços e
ouvi que agora sabiam o que é um cromossomo.
Muito lindo! Trabalho realizado com sucesso com o grupo da Síndrome de
Down.
[8] CP_EF-AI_131

O segundo grupo abordou o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em nosso
primeiro estudo, em março, falamos sobre o corpo humano e, mais
especificamente, sobre o cérebro e os neurônios.
Os alunos fizeram perguntas como: “Professora, é igual à Síndrome de Down?
São os cromossomos?”
Ou seja: o estudo sobre os cromossomos foi uma aprendizagem significativa,
pois possibilitou aos alunos que fizessem ligações mentais entre um assunto
e o outro.
As perguntas foram muito criativas. Quando falei das ligações dos neurônios,
as crianças ficaram admiradas. O vídeo apresentado mostrou as sinapses
feitas entre os neurônios e como o nosso cérebro processa as informações.
Mais adiante nos estudos sobre TEA, assistimos aos vídeos [9]Coisas
Fantásticas Acontecem e [10]Meu Filho era Autista.
Quando falei que as causas do autismo ainda estavam sendo pesquisadas,
uma das alunas falou que não havia como não saber, só poderia vir do pai ou
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[9] inserir link

https://www.youtube.com
/watch?v=bP_6oT8jrng

[10] inserir link
https://www.youtube.com/
watch?v=MYVC5VIhiKQ

[11] inserir link
https://www.youtube.com/
watch?v=ezwz8TBcjYo

da mão, igual aos cromossomos 21. Outro aluno perguntou o por quê do
nome autismo.
Os alunos foram bem criativos nas perguntas. Quando eu não sabia
responder, pesquisávamos na internet. Organizamos os materiais para uma
apresentação no Dia Internacional do Autismo, em 2 de abril. No evento,
entregamos de um fôlder, sobre TEA.

[16] Imagem 50% à esquerda

Imagem: CP_EF-AI_132

A tarefa do terceiro grupo, de nove alunos, foi o estudo sobre a surdez, em
abril. De início, assistimos ao vídeo [11]O Corpo Humano: os cinco sentidos.
A maioria já conhecia o assunto, por ter sido a surdez um conteúdo
trabalhado desde o 1º ano do Ensino Fundamental, em Ciências. Segundo um
aluno, todos sabiam que era visão, audição, tato, olfato e paladar, e isso era
muito fácil.

[17] Texto olho:

“Visualizamos a história
dos três ursos em LIBRAS.
Na apresentação de um vídeo sobre o sistema auditivo, alguns termos soaram Alguns alunos já
conheciam a linguagem
engraçados para os alunos: bigorna, martelo, caracol, partes que formam o
dos sinais.”
ouvido. Um aluno questionou se temos um caracol dentro do nosso ouvido!
[16] CP_EF-AI_132

Aproveitei o momento para tratar de vários assuntos, entre eles, como fazer a
limpeza do ouvido sem machucá-lo.
Após a exibição de um vídeo sobre como funciona a audição, uma das alunas
fez um relato sobre uma pedrinha que havia entrado em seu ouvido. Ela teve
de ir ao hospital porque quase não conseguia ouvir.
Em maio, falamos sobre a história dos surdos, a luta para serem reconhecidos
e sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Fizemos o alfabeto completo e
pedi que cada um fizesse o seu nome naquela língua.
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[17] Visualizamos a história dos três ursos em LIBRAS. Alguns alunos já

conheciam a linguagem dos sinais.
Um pouco mais adiante, ainda em maio, estudamos as causas e a prevenção
da surdez. Quando falei sobre meningite, que afeta crianças e pode levá-las a
perdas auditivas, alguns perguntaram: “Tia, eu ainda posso ter essa doença?”.

[18] Imagem 50% à esquerda

Foi preciso acalmar as crianças, dizendo que já existe vacina para a doença.

Imagem: CP_EF-AI_134

Na aula, montamos os materiais para apresentação do grupo sobre surdez.
Todos estavam entusiasmados, querendo participar, mesmo aqueles de
outros grupos. Ao final, a apresentação para a comunidade escolar foi um
sucesso.
Durante o desenvolvimento do projeto, alguns obstáculos surgiram, como a
falta de tempo, pois os professores de sala regular seguiam um ensino
estruturado e um planejamento programado.
Às vezes, quando eu ia pegar o grupo de alunos na sala, a professora pedia
para que agendássemos o encontro para outro dia ou outra hora.
O processo inclusivo é difícil, pois temos os que acreditam no processo e os
que não acreditam. O profissional que está na sala de recursos
multifuncionais precisa organizar ações que dêem visibilidade ao processo
inclusivo dos alunos com necessidades educativas especiais, o que não é fácil,
pelos obstáculos atitudinais.
É preciso pensar numa abordagem sobre inclusão que inclua respeito,
amizade e empatia, e não por que a lei exige que a aula aconteça.
[18] CP_EF-AI_134
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[19] Tarja Dica!

EF15LP01; EF15LP05; EF15LP07; EF15LP10; EF15LP11; EF12LP04;
EF02LP13; EF12LP05; EF35LP23; EF05CI04; EF05CI05

[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Sandra Maria Buchmann.
Escola:
EEF Prof Ana Lira, Gaspare (SC).

[4] O que é:

O projeto foi desenvolvido visando garantir aprendizado e prazer no
aprendizado. Suas atividades aconteceram dentro e fora da sala de aula. Tudo
o que foi aprendido teve real significado para os alunos, graças às vivências
práticas.
Além dos avanços observados em todas as disciplinas, o projeto despertou nos
alunos o gosto pelos estudos e pelo aprendizado de coisas novas, tornando-os
mais motivados e interessados. Houve cooperação e todos caminharam juntos,
crescendo em todos os sentidos.
Como fazer:
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Na primeira etapa, fiz uma roda de conversa, sugerindo aos alunos que
falassem sobre seus bairros. Em seguida, pedi que desenhassem o que mais
gostavam no lugar.
Deixei, então, que pesquisassem sobre seus bairros no Google, utilizando o
computador escola. A turma não encontrou nenhuma informação. Então,
instiguei-os a pensarem: como as pessoas faziam para saber das coisas antes
da chegada do computador e da internet?
Em seguida, perguntei se conheciam alguma pessoa "de idade" e que sempre
tivesse na comunidade. Todos sugeriram alguém. Selecionamos o avô de um
[4] Texto 1 coluna
aluno e resolvemos convidá-lo para participação no projeto.
Para tê-lo conosco, trabalhei com a turma o gênero textual "Convite".
[5] CP_EF-AI_136

Nos dias que antecederam à conversa com o avô do aluno, trabalhamos o
gênero textual "Entrevista". Em conjunto, os alunos do 4º e 5º anos elaboraram
perguntas sobre a água do bairro. Na data agendada, arrumaram a sala e
tiveram a ideia de gravar a entrevista no celular.
No dia seguinte à atividade, os alunos fizeram a escrita da entrevista.
Na sequência, propus às crianças que, em duplas, pesquisassem os temas
abordados.
Também pedi a outros alunos da escola que resgatássemos fotos antigas do
nosso ribeirão. Trabalhei o gênero textual "Bilhete" e distribuímos a
mensagem para todos na escola. Escaneadas, as fotos trazidas serviram para a
criação de um banner.
A problemática do projeto surgiu durante a entrevista, com a pergunta:
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A professora de Artes apoiou a ideia e pediu aos alunos que trouxessem
materiais recicláveis para a criação do mascote e a posterior inclusão de sua
imagem em nosso panfleto.
Após a impressão, os alunos levaram os panfletos para casa e os distribuíram
pelo bairro. Uma versão maior do panfleto, colorida, ficou no mural da escola.
Após essa etapa, lancei outro desafio: "O que mais podemos fazer?"
Os agrônomos da EPAGRI voltaram à escola para acompanhar a evolução do [9] Texto 1 coluna
projeto. Ouviram os alunos e sugeriram a eles que vendessem mudas de
árvores frutíferas na comunidade.
Foi o que fizemos. Vendemos cerca de 200 mudas de árvores frutíferas e flores.
Pedimos aos compradores que plantassem as mudas nas proximidades dos
ribeirões, para que às árvores, no futuro, servissem de sombra e de alimento
aos peixes e outros animais.
Sugeri ainda que plantássemos sementes e produzíssemos mudas na escola
para distribuição à comunidade. Pedimos a colaboração de todos os alunos da
escola e dos professores. Todos trouxeram caixinhas de leite limpas e furadas.
O avô de um aluno forneceu esterco e barro. As frutas escolhidas para plantio
foram a nona e fruta do conde. Os agrônomos nos orientaram sobre o preparo
das sementes. Plantamos cerca de 100 caixas com sementes de nona.
[10] Imagem 50% à direita
Eles também ensinaram os alunos a fazerem a quebra de dormência das Imagem: CP_EF-AI_138
sementes e a técnica de mergulhia e alporquia.
O crescimento das mudas passou a ser acompanhado diariamente pelos
alunos. Surgiu como proposta para o futuro a criação de um mutirão para que
alunos, pais e pessoas da comunidade, num sábado, fizessem o plantio das
árvores ao redor do ribeirão, compondo uma mata ciliar.
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[10] CP_EF-AI_138

Dando sequência ao projeto, perguntei aos alunos se os esgotos de suas casas
iam para um sumidouro ou para o ribeirão. Eles disseram que não sabiam.
Mostrei um texto sobre como deveriam ser feitas as fossas na área rural, que
não conta com rede de esgoto instalada.
Elaboramos um questionário para as famílias. Queríamos que nos dissessem
para onde ia o esgoto de suas casas e se, de alguma forma, ele chegava até o
ribeirão.
Também perguntamos de onde vinha a água usada em casa – se era da
cachoeira ou do poço artesiano. Nessa etapa, aproveitei para trabalhar o
manuseio de tabelas e gráficos.
Os alunos perceberam que deveríamos orientar a comunidade sobre o
problema. Para isso, pensamos em buscar orientações com funcionários da
Secretaria do Meio Ambiente sobre como fazer fossa com sumidouro, para que
o esgoto não fosse despejado no ribeirão. Para esse fim, uma palestra foi
agendada.
Os alunos tiveram várias ideias para atrair pessoas à escola. Sugeriram
atrações e uma mostra de seus trabalhos. Nessa etapa, trabalhei o gênero
textual "Paródia", usando a música [10.1]Planeta Azul, de Chitãozinho e Xororó.
Sugeri que mudássemos a letra da música, incluindo informações obtidas
durante o projeto. A paródia ganhou o nome "Nosso Ribeirão" e foi
apresentada no dia da mostra dos trabalhos. Na atividade, tivemos a ajuda do
professor de Ensino Religioso, que montou um DVD com a paródia, a música
original e fotos do projeto. Ficou muito bom.
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[10.1] inserir link

PLANETA Azul. Autoria:
Chitãozinho e Xororó.
1991.

Nessa época, apresentei aos alunos o gênero textual "Poesia". Todos disseram
que detestavam poesia, que era algo muito meloso, sem graça. Mostrei a eles
[11]
Texto
olho:
que a poesia poderia ser interpretada de várias formas.
“Apresentei vários poemas
[11] Apresentei vários poemas que falavam de água e propus a criação de um que falavam de água e
jogral. A poesia se chamava "Água Doce, Doce Água". Fizemos um mix de três propus a criação de um
poesias.
jogral. A poesia se chamava
Os alunos declamaram e, entre uma estrofe e outra, fizeram, com o uso de "Água Doce, Doce Água".
garrafas, ritmos inspirados no som da música [12]Terra, Planeta Água, de Fizemos um mix de três
Guilherme Arantes. No início e no fim do jogral, eles cantaram um refrão da poesias.”
música. A poesia falava da importância da água para nossas vidas e pedia às
pessoas que cuidassem dela, diminuindo seu consumo. Ao final, os alunos
disseram que já estavam gostando de poesia.

O jogral também foi apresentado no dia da mostra de trabalhos para a
comunidade. Foi mais uma forma dos alunos divulgarem as informações [12] inserir link
obtidas durante o projeto. Com isso, demonstraram estarem no caminho para PLANETA Água. Autoria:
se tornarem cidadãos dinâmicos, capazes de pensar, agir e transformar a Guilherme Arantes. 1983.
realidade.
Nós devemos ser agentes de mudanças sempre.
A troca de ideias com profissionais saídos das universidades traz uma nova
visão de educação, aliada à prática.
O celular e a internet são ferramentas riquíssimas.
O professor, mesmo o que está quase se aposentando, como eu, não pode
deixar de se atualizar, de se informar, de se desafiar e de proporcionar aos
alunos acesso às informações. Mas, isso, no tempo dos alunos e não no tempo
do professor.
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• materiais usuais de sala de aula (caderno, lápis, cartolina, papel
quadriculado, dicionário etc.).
Habilidades trabalhadas:
EF04MA01; EF04MA27; EF04MA28; EF05MA17; EF05MA24; EF05MA25;
EF35LP10; EF04LP14; EF05LP15; EF05LP19; EF04LP20; EF05LP23;
EF35LP20

[3] Colapsado

[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Virginia Claudia de Jesus Monteiro Matias.
Escola:
Escola Municipal João Macedo Filho – Educação Infantil e Ensino
Fundamental, Curitiba(PR).
[4] Texto 1 coluna
[4] O que é:

Com o projeto "João Curitibinha, a Saga Continua: Cidadania se Faz Todo Dia",
eu trouxe para sala de aula uma forma inovadora de trabalhar atitudes e
valores fundamentais nas relações humanas, promovendo não apenas a
raciocínio e a cognição, mas também o desenvolvimento de aspectos sociais e
afetivos.
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Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, o projeto alinhavou
as competências socioemocionais necessárias aos componentes curriculares
de Língua Portuguesa e de Matemática, promovendo a aproximação das
disciplinas e considerando suas dimensões científica, acadêmica, ética e
humana.

[5] Imagem 3 colunas

[5] CP_EF-AI_141

CP_EF-AI_142
CP_EF-AI_140
[6]

Imagens: CP_EF-AI_141

Como fazer:

CP_EF-AI_142

Na primeira semana, busquei estimular, nos alunos, a reflexão sobre os temas CP_EF-AI_140
que seriam desenvolvidos no projeto.
Foram definidos sete eixos interligados ao tema gerador "Cidadania", como
respeito; direito e deveres, preservação ambiental, solidariedade, ética,
consciência e inclusão. Esses eixos permearam todas as atividades.
A dinâmica dos "monstrinhos", atividade na qual os alunos criaram seus
personagens, visou estimular a percepção sobre diferenças.
Obviamente, os “monstros” não precisariam ficar iguais, apesar de as
instruções terem sido as mesmas para todos. Isso fez com que os jovens
compreendessem que cada um tem uma forma de entender o mundo.
Dividi os alunos em equipes para que pudessem criar coletivamente os
“monstros” que representariam cada eixo estabelecido.
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[6] Texto 1 coluna

Assim, direcionei os trabalhos de Língua Portuguesa para questões relativas
às diferenças e ao respeito que devemos ter uns pelos outros. Na Matemática,
foi possível envolver os alunos para que fossem "monstros" ou “feras” na
interpretação e na resolução de situações-problemas.
[7] Para introduzir o mascote João Curitibinha, um boneco cadeirante,

abordei temas relativos à inclusão. O primeiro tema tratou da importância do
"ouvir para aprender".
Naquele momento, realizei rodas de conversa que possibilitaram aos alunos
expressarem opiniões e desenvolverem a escuta atenta e crítica, fazerem
leitura com compreensão de texto informativo, identificando a finalidade e as
características do texto, e produzirem textos escritos.
A problematização “Como os alunos que não ouvem podem aprender?”
possibilitou pesquisa em meio digital sobre a linguagem LIBRAS.

Texto olho: “Para
introduzir o mascote João
Curitibinha, um boneco
cadeirante, abordei temas
relativos à inclusão.”
[7]

[8] Texto olho: “Na

Alemanha, descobrimos
uma pessoa famosa que,
Na Matemática apresentamos o vídeo da professora Zanúbia Dada sobre
alguns sinais matemáticos em LIBRAS. Fizemos, então, uma atividade lúdica: apesar de sua deficiência,
tornou-se um gênio da
"pirâmides mágicas" (somatória/cálculo mental).
música erudita: Ludwig
Apresentei também a problematização: “Todo o surdo é mudo?”, a fim de levar van Beethoven.”
os alunos a pensarem sobre o assunto.
[9] inserir tooltip:
Para mostrar que pessoas com esse tipo de necessidade são pessoas comuns SINFONIA n. 9. Autoria:
e merecem todo o nosso respeito, "viajamos" pelo mapa-múndi.
Ludwig van Beethoven.
1824.
[8] Na Alemanha, descobrimos uma pessoa famosa que, apesar de sua
deficiência, tornou-se um gênio da música erudita: Ludwig van Beethoven.
Isso possibilitou trabalharmos com a biografia do autor, pesquisar suas obras
na internet e ouvir parte de uma de suas obras, a [9]Nona Sinfonia.
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Naquele momento, perguntei se algum aluno tocava um instrumento musical,
e uma menina que tocava flauta fez uma apresentação para a classe.
Dos problemas auditivos, passei para a deficiência intelectual ao tratar de um
dos pintores mais famosos do mundo, Vincent van Gogh, e de sua obra
[10]Doze Girassóis numa Jarra.
Em Matemática, utilizamos a malha quadriculada para o desenho de um
girassol, de acordo com uma matriz apresentada. O jogo lúdico proposto foi
"Leitor de Mentes".

[10] inserir tooltip:
VAN GOGH. Doze girassóis
numa jarra, 1888. Óleo sobre
tela. Munique: Nova
Pinacoteca.

Para sensibilizar os alunos sobre a síndrome de Down, apresentei um vídeo.
Após a apresentação, as crianças puderam expressar suas opiniões.
Muitas APAEs têm projetos de coleta de notas fiscais, que são revertidas em
auxílio financeiro à instituição. Buscamos informações sobre essas ações e
fechamos uma parceria com a APAE local para que os alunos sentissem o que
é ajudar o próximo.
Por vontade própria, as crianças iniciaram uma campanha na escola toda,
passando de sala em sala, motivando outros alunos para a arrecadação de
notas fiscais.
Também fizemos uma campanha de coleta de lacres de latinhas de
refrigerantes para instituições sociais, que fazem a venda desse material e a a
posterior doação de cadeiras de rodas a quem precisa.
Na sequência, apresentamoso boneco cadeirante João Curitibinha. O objetivo
foi fazer com que os alunos se revezassem nos cuidados ao novo "amiguinho"
em meio às atividades da classe.
[11] Com a chegada do boneco, as aulas se tornaram cada vez mais

desafiadoras. Inicialmente as crianças dialogaram sobre o que havia ocorrido
com a mascote. Um acidente de bicicleta causado por falta de uso de
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[11] Texto olho: “Com a

chegada do boneco, as
aulas se tornaram cada vez
mais desafiadoras.”

[12]inserir link:

https://criancasegura.org.
br/

Professor(a) responsável:
Sonia Maria de Oliveira.
Escola:

[4] Texto 1 coluna

EE. Coronel João Pessoa de Ensino. Fundamental e EJA, Doutor Severiano
(RN).

[4]O que é:
O projeto foi fundamentado nas proposições do processo de formação leitora.
Teve como propósito despertar a paixão por livros impressos e resgatar a
contação de histórias para dormir. Atendeu a crianças do 1º ano, com idades
entre 6 e 7 anos.
O diagnóstico inicial apontou que a maioria das crianças não tinha contato
com livros em casa, que os pais não tinham tempo de ler para os filhos e que
a tradição de contar histórias pra dormir havia sido substituída por vídeos e
jogos no celular.
Eu desejava que as crianças se apaixonassem pelos livros. Acredito que a
mágica de ouvir histórias, tocar no livro, sentir seu cheiro, ver as imagens e
as cores e viajar na imaginação é o começo para o desejo de querer ler.
[5] CP_EF-AI_143

[5] Imagem 50% à direita

Para isso, utilizei o celular como ferramenta e ponte de diálogo para motivar Imagem: CP_EF-AI_143
pais e filhos. As crianças foram além das expectativas do projeto. Não só se
apaixonaram pelos livros, como resolveram ser contadoras de histórias para
apaixonar outras crianças.
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Elas desenvolveram a expressão oral e as técnicas de contação de histórias. E,
com ajuda da professora, deram visibilidade ao projeto pelas mídias. Uma
página foi criada no Facebook para o compartilhamento de dicas de livros com
outras crianças, bem como para a contação de histórias para crianças sem
livros.

[6] inserir tooltip:
MARTINS, Maria Helena. O
que é leitura. São Paulo:
Brasiliense, 1997.

O trabalho contagiou todo o turno matutino, com o surgimento de 165 alunos
contadores de histórias.
[7] inserir tooltip:
LEGEAY, Chloé. Pra que serve
A intervenção se fez à luz das contribuições de Maria Helena Martins, autora
um livro? Tradução: Marcia
do livro [6] O que é Leitura.
Foi uma experiência relevante, na qual interagiram as famílias e a escola
visando ao resgate da contação de histórias para as crianças dormirem e à
leitura em família, como oportunidade para a formação de leitores
apaixonados por livros.

Leite. São Paulo: Pulo do
Gato, 2012.

Como fazer:
Começamos com uma roda de conversa desencadeada a partir da leitura da
obra [7]Pra que serve um livro?. Apresentei capa, título, autor, ilustrador,
imagens, cores, edição, editora.
Novamente, mostrei o título e as páginas para que as crianças imaginassem.
Depois, perguntei: “Para que serve um livro?”. E umas diziam que era para ler,
para contar histórias e para aprender.
Deixei que todas se expressassem. Depois, li o livro e conversamos que ele
serve para divertir, encantar, emocionar, apaixonar.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Texto olho: “Cinco
alunos levantaram a mão e
disseram que liam com os
pais, quando eles não
estavam cansados do
trabalho. Três crianças
relataram que os pais liam
no celular.”
[8]

Então, buscando um diagnóstico sobre o contato com livros em casa,
indaguei: “Onde vocês costumam ler livros?”. Eles responderam que na escola
e na creche.
[8] Cinco alunos levantaram a mão e disseram que liam com os pais, quando

eles não estavam cansados do trabalho. Três crianças relataram que os pais
liam no celular. E os demais disseram não ter livros, e que os pais também
não contavam histórias para dormir.
Então, perguntei: “E o que vocês fazem antes de dormir?”. Recebi diversas
respostas. Os alunos diziam que jogavam e assistiam filmes no celular e no
tablete, e que viam desenhos animados nos celulares dos pais.
Perguntei às crianças se os pais acompanhavam o que elas assistiam.
Algumas responderam que pegavam o celular escondido. E outras disseram
que dormiam com o celular.
Após a conversa, mandei para casa uma ficha para que fosse preenchida com
informações sobre as crianças, inclusive sobre livros, histórias preferidas e
contação de histórias para dormir.
Algumas mães disseram que as crianças adoravam livros, mas não souberam
dizer quais as obras e as histórias preferidas. E algumas mães pediram: “Faça
uma atividade que tire minha filha do celular”.
Entendi aquilo como um pedido de socorro, mas fiquei preocupada com a
transferência de ações, que deveriam ser dos pais.
Então, pensei num projeto que estabelecesse uma ponte entre família e escola
para a formação de alunos apaixonados por livros e contação de histórias.
O celular seria a ferramenta de diálogo da professora com os pais, por meio de
um grupo de WhatsApp. Serviria também para gravação de vídeos de contação [9] inserir no tooltip:
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de histórias feita pelos pais. Queria que as crianças compreendessem a função BARRO, João de. Chapeuzinho
vermelho. São Paulo:
comunicativa do celular, mas que o objeto de desejo fosse o livro impresso.
Comecei definindo atividades permanentes de leitura, trabalhando a leitura
sensorial. Lia com os cinco sentidos, buscando todos os elementos possíveis
propostos pelos textos para que as crianças imaginassem e sentissem a
história.
Li, por exemplo, [9]Chapeuzinho Vermelho, querendo que as crianças
imaginassem a floresta, o cheiro das flores, sentissem água na boca dos doces
suculentos da cesta da vovó e o arrepio do medo por causa do lobo.

Moderna, 1995.

[10] inserir no tooltip:

Claro que, depois, eu defendia o lobo da floresta como um ser indefeso e em BUARQUE, Chico.
perigo de extinção. Explicava também que o autor havia usado o lobo para Chapeuzinho amarelo. São
Paulo: Autêntica, 2017.
alertar as crianças do perigo das pessoas estranhas.
Li também [10]Chapeuzinho Amarelo, para compará-lo com o outro livro e
mostrar como a personagem havia perdido o medo. E as crianças amaram.
Queriam levar os livros para casa.
O objetivo de causar encantamento nas crianças para que desenvolvessem
paixão por livros e tivessem prazer ao ouvir histórias foi alcançado com essa
atividade. Para alunos não acostumados com a participação em atos de leitura
“[...] ver alguém seduzido pelo que faz pode despertar o desejo de fazer também”.
([11] PCN de Língua Portuguesa).
[12] CP_EF-AI_144

Defini também a roda de leitura como atividade permanente. Colocava à
[11] inserir no tooltip:
disposição das crianças livros do universo infantil para que folheassem, BRASIL. Secretaria de
sentissem, lessem as imagens e contassem a história à sua maneira.
Educação Fundamental.
Depois que cada criança escolhia um livro, eu colocava a caixa musical e Parâmetros curriculares
passava um saquinho de balas, como na brincadeira da "batata quente". nacionais: Língua
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Quando a música parava, a criança ia até a caixa, pegava a figura de um dos Portuguesa. Brasília:
personagens das cantigas de tradição oral e cantava, com o uso do microfone MEC/SEF, 1997, p.58.
de brinquedo. Nessa atividade, tinha a ajuda dos colegas. Em seguida, contava
[12] Imagem 50% à direita
a história à sua maneira.
O objetivo dessa roda de leitura foi melhorar a expressão oral e a habilidade Imagem: CP_EF-AI_144
de contar histórias lidas. E isso foi alcançado. No início, algumas crianças não [13] Texto olho: “As
queriam participar. Ficavam tímidas ou jogavam o saquinho de balinhas crianças amaram a ideia e
querendo se livrar dele, mas, depois, queriam participar.
queriam logo começar a
Mas,
eu
Para estabelecer uma ponte entre a casa e a escola, criei uma mala de leitura atividade.
para toda a família. Ela continha três livros de literatura: um para a criança ler precisava conversar com
as famílias.”
para os pais, outro para o pai ler para a criança e outro para a mãe.
Como havia criança órfã de mãe, tive o cuidado de falar que a leitura em família [14] Texto olho: “Assim,
cada postagem feita era um
poderia ser com qualquer pessoa: avôs, madrinha, pai, tia.
convite para uma outra
[13] As crianças amaram a ideia e queriam logo começar a atividade. Mas, eu família
participar.
O
precisava conversar com as famílias.
objetivo de motivar e
Apresentei o projeto aos pais numa reunião bem aconchegante, com livros e sensibilizar os outros pais
mala de leitura. Conversei sobre a importância de cada um ser um modelo e na formação de leitores e
incentivador da leitura. Também falei sobre a importância de os pais resgatar a contação de
história em família havia
comprarem livros para as crianças e sobre o cuidado no uso do celular.
sido alcançado.”
Abordei ainda a ideia de criação de um grupo de WhatsApp para troca de
informações, postagens de vídeos e fotos daqueles momentos mágicos em
família.
Mostrei o livro de registo da atividade com espaço para avaliação dos pais
sobre a leitura em família e recolhi a assinatura do termo de uso gratuito de
imagem das crianças.
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O objetivo de integrar família e escola para despertar a paixão pelos livros
também foi alcançado. O próximo passo, tão esperado, seria o primeiro sorteio
da mala de leitura. As crianças torciam para serem sorteadas.
Foi feito o sorteio e a criança escolhida vibrou de alegria. Imediatamente,
registrei a cena e enviei a imagem da sorteada no grupo de WhatsApp.
A volta, no outro dia, foi uma emoção. A criança mostrou os livros lidos pelos
pais e contou, à sua maneira, a história da obra escolhida. Depois, apresentou
a atividade para os colegas e mostrou, toda orgulhosa, o registro escrito pela
mãe, que foi lido por mim para toda a turma.
Fotografei o momento na sala, a avaliação escrita pela mãe e postei tudo no
grupo. A mãe retribuiu com emojis de coração. Os demais pais sinalizaram com
muitas palmas e, na sequência da semana, cada família teve o cuidado de, ao
participar da leitura, também postar no grupo.
[14] Assim, cada postagem feita era um convite para uma outra família

[15] inserir no tooltip:

ANDERSEN, Hans
participar. O objetivo de motivar e sensibilizar os outros pais na formação de
Christian. A pequena
leitores e resgatar a contação de história em família havia sido alcançado.
sereia. Tradução: Sergio
Dia após dia, os pais foram cumprindo a parceria e as crianças se tornaram Marinho. São Paulo:
cada vez mais motivadas. Então, elas decidiram que seriam contadoras de Edições SM, 2011.
histórias. Aquelas crianças que contavam histórias na sala, agora, desejavam
fazer isso "fora da caixinha", para mais gente. Elas queriam fazer uma
apresentação para sensibilizar mais crianças e os professores das outras
[16] inserir no tooltip:
turmas.
Elas mesmas escolheram histórias contadas pelos pais: Chapeuzinho BELLINGHAUSEN, Ingrid
Vermelho, [15]A Pequena Sereia, e [16]João e o Pé de Feijão. Também Biesemeyer. João e o pé de
selecionaram livros de poesia, entre eles, [17]As Borboletas e [18]O Pato, de feijão. São Paulo: DCL,
2006.
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Vinicius de Moraes; de cantigas, como Ciranda Cirandinha, Alecrim Dourado e
Atirei o Pau no Gato.
[17] inserir link:
A apresentação foi gravada e fotografada para postagem no grupo dos pais, http://www.viniciusdemora
es.com.br/ptque ficaram orgulhosos. De sua parte, a escola ficou encantada.
br/poesia/poesias-

As professoras e os alunos das outras três turmas convidadas ficaram avulsas/borboletas
motivados e expressaram o desejo de participar das apresentações, já na
sexta-feira seguinte.
[18] inserir ink:

Para uma avaliação do projeto com as crianças, preparei os vídeos e imagens http://www.viniciusdemoraes.c
da apresentação. Foi um momento mágico. Seus olhos brilhavam. Na avaliação om.br/pt-br/poesia/poesiasdos pequenos, o projeto estava sendo maravilhoso. As crianças perceberam avulsas/o-pato
que a mágica estava acontecendo.
As crianças ficaram tão felizes quando se viram na tela, que pediram para
colocar as imagens no Facebook. Então, decidimos criar a página "Quer ouvir
uma história?" Ela serviria para postar as apresentações, dar dicas de títulos
de livros para outras crianças e contar as histórias preferidas para aquelas que
não tinham livros.
[19] CP_EF-AI_145
Como a avaliação inicial apontou que os pais não contavam histórias para as
crianças dormirem, lancei o desafio para os pais postarem, pelo WhatsApp,
vídeos contando histórias para os filhos e incentivarem outras famílias a
fazerem o mesmo.

[19] Imagem 50% à direita

Imagem: CP_EF-AI_145
[20] inserir no tooltip:
JOSÉ, Elias. Caixa mágica de
surpresa. São Paulo: Paulus,
2017.

[21] inserir no tooltip:

No início, disseram estar envergonhados, mas, depois, começaram a enviar
LIMA, Rosângela. Beijo de
imagens e vídeos de momentos de leitura, bem como de acervo de livros que
bicho. São Paulo: Cortez,
haviam comprado para os filhos.
2011.
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Resgatar esse momento tão prazeroso da história para dormir encantou
também os pais. Um deles relatou: “Minha filha gosta tanto dos livros que quer [22] inserir no tooltip:
HETZEL, Gabriela Bozano.
contar histórias para eu dormir”.

Pipoca, um carneirinho e um

Como de costume, preparamos mais uma apresentação dos pequenos tambor. São Paulo: DCL,
contadores de histórias que, agora, tinham se multiplicado: antes, era uma 2011.
turma, agora, eram quatro.
Dessa vez, apresentamos uma aluna como cerimonialista. Ela dirigiu toda a
[23] inserir no tooltip:
apresentação.

RUDNICK, Elizabeth
Em seguida, convidou um aluno leitor para que recitasse o poema [20]Caixa (Adaptação). A Bela e a Fera.
Mágica de Surpresa. A apresentação teve a participação de todas as crianças, Tradução: Cely Couto. São
caracterizadas com elementos típicos dos livros: bruxas, fadas, princesas, Paulo: Universo dos Livros,
2017.
borboletas, passarinhos, piratas, bichinhos de jardim.

Em seguida, a aluna convidou algumas crianças para apresentarem os livros
preferidos da semana: [21]Beijo de Bicho; [22]Pipoca, um Carneirinho e um
Tambor; A Pequena Sereia; [23]A Bela e a Fera e Que bicho fez esse buraco?.
A contação de histórias foi encantadora e todos riram da forma como as
crianças contavam, usando todos os recursos de que o texto dispunha.
Após a apresentação, as crianças sentavam e ficavam, como espectadoras
atentas, à espera de ouvirem os contadores de histórias das demais turmas.
Outras três turmas aderiram à ideia. Agora, já tínhamos seis classes
participando.
O projeto se estendeu para além dos objetivos propostos. Não só a turminha
desenvolveu a paixão pelos livros, como apaixonou todo o turno. Inspiradas,
outras professoras prepararam malas de leituras para suas crianças.
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Com a continuidade do projeto, os pais desenvolveram o hábito de contar
histórias. Também já estavam apaixonados pelos livros.
A mala continuava sendo objeto de desejo das crianças. Uma mãe, inclusive,
relatou que seria necessária uma maleta para cada criança. As apresentações
continuaram de duas a três vezes por semana, porque eram muitas turmas
interessadas.
Em resumo, as crianças trocaram o celular pelos livros, estavam a cada dia
mais apaixonadas e passaram a usar aquela ferramenta, antes viciante, para
assistir aos seus próprios vídeos, ver imagens da turma e fazer a divulgação do
projeto, com sugestões de livros, contação de histórias.
E os pais, antes tímidos, agora contam histórias para dormir e pedem para
postar nas redes sociais e incentivar outros pais.
Os objetivos de despertar a paixão por livros e resgatar a cultura da contação
de histórias para a criança dormir foram alcançados. Porém, algumas
atividades continuarão, pois, como disseram as crianças: “A gente não pode
mais parar!”
O projeto teve um impacto muito grande na comunidade porque foi
contagiando todas as crianças. E os pais, agora, contam, espontaneamente,
histórias para seus filhos e para outras crianças, que adoram a experiência e
pedem aos pais para fazerem o mesmo, num ciclo virtuoso contagiante.
Acredito que essa experiência pode ser desenvolvida com alunos de outros
lugares. já que é função da escola criar uma rotina para o trabalho com a leitura
pelo simples fato de que a atividade diverte, encanta e desenvolve a
imaginação.
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EF35EF04; EF35EF08
[3] Colapsado
[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Daniele Maquine Rodrigues.
Escola:
Escola Municipal Martinha Thury Vieira, Boa Vista (RR).

[4] O que é:

[4] Texto 1 coluna

Trabalhei com a realidade dos alunos para conscientizar a comunidade
escolar sobre a necessidade de um trânsito seguro e baseado no respeito a
partir de uma eficiente educação sobre o assunto.
[5] Como fazer:

[5] Aba Vertical

As ações executadas seguiram os objetivos das Diretrizes Nacionais no
Ensino Fundamental, sendo trabalhadas em etapas, conforme especificadas a
seguir:

[5.1] Aba 1

[5.1] Apresentação do Projeto
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Realizada em março de 2017, a apresentação para os alunos foi feita em
visita às salas de aula e em conversas na disciplina de Educação Física. Os
familiares conheceram os objetivos e aprovaram a proposta em reunião de
pais e mestres.
[5.2] Pesquisa Bibliográfica e Virtual

[5.2] Aba 2

Nesta etapa, os alunos do 5o ano realizaram pesquisas sobre o trânsito em
Roraima (índices de acidentes, quantitativo de veículos, motoristas, multas
etc.).
Por se tratar de atividade complexa, dividimos os assuntos por grupos, num
sorteio. A divisão da turma, por sua vez, foi realizada numa brincadeira. Ao
som de música agitada, os alunos se movimentaram pela sala à vontade,
mexendo os braços rapidamente. Quando a música parava, os alunos tinham
de fazer pares, depois trios e, por fim, quartetos. No entanto, não poderia
haver grupos só de meninos ou só de meninas. Usei essa divisão como
metodologia alternativa para possibilitar a participação de todos os
estudantes.
Tomei cuidado para que os grupos ficassem equilibrados quanto à
diversidade de conhecimentos. No decorrer das atividades, fiz algumas
alterações nos grupos iniciais.
Essa fase de pesquisa foi gratificante, pois os alunos se empenharam
bastante, trazendo de casa informações pesquisadas com as famílias. Revistas
em quadrinhos e manuais de trânsito serviram de suporte para a execução
dessa etapa.
[5.3] Apresentação às Turmas da Escola
[5.3] Aba 3
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As pesquisas foram transmitidas às demais turmas em palestras realizadas
pelos próprios alunos, que apresentaram também curiosidades sobre o
trânsito e deveres dos motoristas e passageiros, entre outros assuntos.

[5.3.1] Imagem 50% à direita
inserida na aba

Imagem: CP_EF-AI_146

[5.3.1] CP_EF-AI_146
No início notei timidez nos alunos, pois nunca haviam participado antes
daquele tipo de apresentação. Mesmo trabalhando juntos, continuavam
nervosos com a tarefa. Então, para incentivar a independência, disponibilizei
uma caixa de som e microfones para os pequenos palestrantes.
Todos ficaram contentes e mais confiantes. O interessante foi que aqueles
que estavam tímidos, a partir daquele momento quiseram usar o microfone e
falar. Oralmente, os alunos foram se apropriando de novas aprendizagens. A
atividade diferenciada possibilitou aos maiores (5o ano) mostrar ao menores
(4º ano) o que haviam aprendido.
[5.4] Produção de Maquetes e Placas de Sinalização
Após as apresentações, foi a vez dos alunos das turmas do 4o ano mostrarem
seus talentos na produção de placas de sinalização. Como base, produzi uma
placa de sinalização mostrando o passo a passo do trabalho.

[5.4] Aba 4

Os alunos utilizaram materiais alternativos, como papelão, cabos de
vassoura, latas de leite, emborrachados e papel contact. Assim como nas
turmas de 5o anos, houve formação de grupos. Fiquei contente, pois percebi
que eles conversaram e compartilharam materiais, demonstrando
envolvimento com a atividade.
As maquetes foram produzidas pelos alunos do 4o ano com o auxilio da
professora de Arte. Com isso, puderam expressar criatividade e capacidade.
[5.5] Produção de Circuito de Trânsito
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[5.5] Aba 5

Cada peça do circuito foi produzida separadamente. Para essa etapa, houve a
colaboração dos alunos 5o ano. Enquanto uma turma produzia a faixa de
pedestres, o semáforo e a lombada, a outra confeccionava os carrinhos, a
faixa de ciclistas e a rua de passeio.
Ao final, todos perceberam que poderiam cooperar e vivenciar a uma prática
cidadã para a melhoria do trânsito, enfatizando o direito de ir e vir dos
indivíduos.

[5.6] Aba 6

[5.6] Produção de Desenhos
Busquei o desenvolvimento da turma por meio da expressão, da coordenação
motora e da representação de ideias. Fiz isso estimulando a criatividade, o
compartilhamento de materiais e a troca de informações na produção de
desenhos e pinturas relacionadas ao trânsito. A turma também criou
desenhos com frases.
[5.7] Esquete Teatral

[5.7] Aba 7

Aos alunos do 5º ano, foi proposta a criação de esquetes teatrais sobre o
trânsito para apresentação na frente da escola nos horários de saída e
entrada de alunos. O objetivo era o de contribuir para uma reflexão e uma
possível melhoria do trânsito local, principalmente nos horários de pico.
Procuramos também enfatizar o direito de ir e vir das pessoas.
Ao final solicitei aos alunos que pensassem numa forma de
compartilhamento da produção. Surgiu ali a ideia de apresentação dos
esquetes também à comunidade escolar, valorizando a independência dos
movimentos e a utilização da linguagem expressiva. Ficaram evidentes o
empenho, o companheirismo, a dedicação, a reponsabilidade e a habilidade
corporal da turma.
[5.8] Produção de Paródias
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[5.8] Aba 8

As entrevistas foram realizadas com 65 pessoas. Dos entrevistados 58%
tinham Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os demais não tinham
habilitação ou eram ciclistas e pedestres.
As entrevistas mostraram também que 66% tinham algum tipo de transporte
e o utilizavam para deixar e/ou buscar alunos na escola. Dos participantes da
pesquisa, 15% admitiram que já haviam recebido multas de trânsito e 37% já
havia participado de algum acidente. Nenhum entrevistado, porém, admitiu
ter causado qualquer acidente de trânsito.
Os entrevistados também avaliaram as condições de trânsito em frente à
escola: "ruim" para 35%, "péssimo" 28%, "bom" para 29% e "ótimo" para
apenas 8. Entre as justificativas para a insatisfação, destacaram-se a falta de
sinalização e de bom senso dos motoristas.
Para evitar contratempos, a maioria informou, por exemplo, que procurava
chegar à escola bem antes dos horários de entrada e saída de alunos. Apenas
um dos entrevistados confessou que ficava estressado nessas ocasiões,
chegando a buzinar algumas vezes por causa do desrespeito dos demais
condutores, que paravam seus carros em lugares inadequados.
As entrevistas com os pais serviram também para a coleta de sugestões para
melhorias no trânsito nas imediações da escola e na comunidade. Ficou clara,
por exemplo, a necessidade de haver a devida sinalização de trânsito na
frente do prédio. A sugestão foi encaminhada à Superintendência Municipal
de Trânsito.

[5.10] Aba 10

[5.10] Atividades Esportivas Alusivas ao Trânsito:
As atividades foram realizadas na quadra de esportes e na sala de aula,
contando com a participação de todas as turmas. Algumas delas foram
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[5.10.1] Tarja inserida na
Aba

Nesta atividade, aproveitamos a faixa de pedestres e os carrinhos produzidos
anteriormente. Três alunos representaram os carros e os demais, os
pedestres. Ao meu sinal os alunos pedestres deveriam atravessar a rua. Os
que não atravessassem a rua corretamente seriam "atropelados" e iriam para
o hospital, ou seja, sairiam da atividade.

[5.10.2] Imagem 50% à direita
inserida na tarja

Imagem: CP_EF-AI_148

• Reboque de Carros:
Após a formação de duplas, forneci aos alunos sacos de fibra. Um de cada
dupla deveria sentar no saco, para que o colega o puxasse pela ponta do saco
até uma distância determinada. Na volta, deveriam trocar de lugar.
• Respeito às Placas:
Com a ajuda dos alunos, montei um percurso com placas de sinalização. Ao
meu sinal, cada aluno poderia entrar num dos carrinhos produzidos
anteriormente e passar pelo percurso, obedecendo às sinalizações.
• Respeito ao Trânsito:
Um aluno foi escolhido para representar a figura do guarda de trânsito, dois
alunos usaram os carros de caixa de papelão já produzidos e os demais
formaram filas paralelas. O guarda de trânsito dava os comandos (direita ou
esquerda) e os alunos, nas filas, atendiam às orientações. Os carros só
poderiam transitar pelas vias livres.
[5.11] Apresentação dos Trabalhos aos Pais:
Essa fase do projeto teve por objetivo sensibilizar os pais e os responsáveis a
pensarem sobre suas ações no trânsito, compreenderem a importância dos
resultados dos questionários e observarem o que os filhos haviam aprendido.
[5.12] Culminância do Projeto:
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[5.11] Aba 10

• calculadora (com sintetizador de voz);
• fita métrica adaptada;
• papéis para origami;
• Soroban adaptado para cegos;
• rolete marcador de costura;
• toalha de banho e/ou de rosto.
Habilidades trabalhadas:
EF04MA03; EF04MA18; EF04MA20; EF04MA23; EF05MA03; EF05MA07;
EF05MA17
[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Tania Maria Moratelli Pinho.
Escola:
Instituto Benjamin Constant, Rio de Janeiro (RJ).

[4] O que é:
Escola centenária, o Instituto Benjamin Constant é voltado para a educação e
o ensino de pessoas deficientes visuais, cegas ou de baixa visão.
Um de seus desafios atuais é encontrar estratégias para atender também a
estudantes com outros comprometimentos além do sensorial da visão. Isso
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[4] Texto 1 coluna

porque, a cada ano, tem aumentado muito o número de matrículas de alunos
com esse perfil
Dos 23 alunos participantes do projeto-piloto, 15 eram cegos e nove
apresentavam baixa visão. Desse último grupo, cinco tinham também outros
comprometimentos além do sensorial da visão. Eram alunos do 5º ano, com
idade média de 15 anos.
[5] CP_EF-AI_149

Para este projeto, não fiz um diagnóstico de aprendizagem estruturado, com
questões previamente formuladas. Minha estratégia foi investigativa, na
forma de conversa com os estudantes, com perguntas sobre os conteúdos de
Matemática trabalhados em anos anteriores.
As respostas foram decepcionantes. Constatei que eram muito grandes as
falhas de conteúdos em tópicos como unidades de medida, ideias das
operações, frações, números decimais e geometria plana e espacial. Os alunos
não sabiam diferenciar um quadrado de um triângulo.
Para eles, a Matemática era de difícil entendimento e de pouca aplicabilidade.
Além disso, tinham muita dificuldade de leitura em "Braille", uma vez que, em
relação à Matemática, exige-se a utilização do "Código Matemático Unificado
Braille para a Língua Portuguesa", que não havia sido trabalhado pela escola
nos anos anteriores.
Percebi também que os estudantes pouco sabiam sobre a organização de
materiais. Aproveitei, então, para conversar com os estudantes cegos sobre
suas atividades diária e sobre os instrumentos de aferição da temperatura
corporal e medição de comprimentos e de massa, entre outros. Todos foram
unânimes em afirmar que só conheciam o termômetro, mas que, mesmo
assim, era sempre uma pessoa que enxergava a responsável por sua
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[5] Imagem 50% à direita

Imagem: CP_EF-AI_149

manipulação. Um estudante me disse que nunca havia colocado suas mãos
num ovo; deles, só conhecia o sabor.
Quando perguntei a eles sobre como era a arrumação de seus armários em
casa, a resposta foi semelhante à resposta sobre o termômetro e à
informação sobre o ovo, ou seja, esses alunos estavam alijados de vivências
do cotidiano.

[6] Texto olho: “A

realização do diagnóstico
inicial e as constatações
Eles precisavam, por isso, com urgência, receber algo para minimizar a falta
de autonomia e independência. Muitos, inclusive, não conseguiam sequer sair foram preponderantes
para o desenvolvimento de
da sala sozinhos. Precisavam da ajuda de algum colega que enxergasse para
um projeto que
se locomoverem.
estabelecesse uma ponte
[6] A realização do diagnóstico inicial e as constatações foram
entre as atividades diárias
preponderantes para o desenvolvimento de um projeto que estabelecesse
e a Matemática.”
uma ponte entre as atividades diárias e a Matemática.
Este foi o nosso foco para 2018, algo bem diferente do que já havia sido
realizado na escola em anos anteriores.
Como fazer:
A parte física do projeto foi realizada na forma de oficinas, no contraturno
das aulas. O local escolhido foi a própria sala de aula. Todos os estudantes das
três turmas do 5º ano foram convidados a participar. Houve adesão total – e
eu nem era a professora de Matemática deles!
As oficinas aconteceram duas vezes por semana, durante duas horas. Cada
oficina atendeu a 12 estudantes. O trabalho foi realizado entre os meses de
março e junho, com um total de 15 encontros.
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Quando chegou a vez de selecionar os materiais que seriam utilizados,
deparei com uma situação preocupante. Havia falta de recursos financeiros
para a compra de aparelhos de pressão arterial, termômetro e balança, todos
com sintetizador de voz.
Uma professora, cega, emprestou o termômetro e o aparelho de pressão.
Consegui comprar a balança. Eu já tinha a calculadora com sintetizador de
voz, usada anteriormente com outras turmas. Também tinha a fita métrica
adaptada.
[7] CP_EF-AI_152

[7] Imagem 50% à esquerda

Problema superado, parti para a definição dos conteúdos de Matemática.
Selecionei duas situações cotidianas: o uso de materiais e a organização de
um armário.

Imagem: CP_EF-AI_152

Os conteúdos de Matemática selecionados foram unidades de medida
(comprimento, massa e temperatura), operações com calculadora, uso das
memórias, geometria, geometria não plana e fração, utilizando para tal o
origami.
As oficinas tiveram início com a fala de uma professora cega. Ela relatou aos
alunos a necessidade de aprenderem atividades do cotidiano para que
alcançassem autonomia e independência.
Em seguida, ela abordou a importância de conhecerem instrumentos com
sintetizador de voz para não precisarem da ajuda de um vidente na
realização de pequenas tarefas. Ela comentou sobre a importância de uso da
calculadora, a organização do dinheiro numa carteira e a prática de hábitos
de higiene.
Na dinâmica, apresentei como funcionavam e o que expressavam o
termômetro, a balança, a calculadora e a fita métrica adaptada.
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Foram necessários seis encontros para as explicações sobre o uso dos
instrumentos selecionados. Antes de cada encontro, eu descrevia seu
funcionamento e falava sobre sua utilidade. Ao final, abria espaço de dez
minutos para uma discussão sobre o assunto. Em seguida, iniciava o "diálogo"
entre a Matemática e o instrumento.
[8] Texto olho: “O momento
[8] O momento mais significativo dessa primeira parte do projeto foi quando
mais significativo dessa
os alunos perceberam o contraste entre situações anteriores, de inoperância, primeira parte do projeto
e a perspectiva de autonomia a partir das informações que estavam
foi quando os alunos
recebendo. O estudante “V”, por exemplo, relatou que, se tivesse um
perceberam o contraste
termômetro daquele tipo em casa, poderia ter ajudado seu irmão quando
entre situações anteriores,
teve febre.
de inoperância, e a
perspectiva de autonomia
As explicações sobre o uso da fita métrica adaptada (com furos laterais no
lado direito de dez em dez centímetros, e furos do lado esquerdo de cinco em a partir das informações
cinco centímetros) foram muito importantes. A partir delas, os começaram a que estavam recebendo.”
entender, por exemplo, o que representava um metro de comprimento.
A partir desse exemplo, comecei a trabalhei as unidades mais utilizadas no
dia a dia (quilômetro, metro, centímetro e milímetro). Com o uso de pedações
de madeira, procurei fazer com que vivenciassem cada unidade, com
exemplos para o quilômetro e para unidades menores que o metro.
Tratei também dos conceitos de perímetro e área. Para tanto, usei um jornal
para explicar o que representava um metro quadrado. Não entrei em
cálculos. A discussão se deu apenas num nível conceitual.
Os estudantes ficaram curiosos em conhecer as medidas da sala e também
dos corredores da escola. Com isso, enfim, tiveram uma ideia da extensão que
percorriam para chegar na sala de aula. Falei ainda sobre o uso da fita
métrica para fazer medidas em casa e pedi a eles que ensinassem as pessoas
de seu convívio sobre o que haviam aprendido.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Quando apresentei a balança digital, e eles escutaram seus “pesos”, ficaram
muito entusiasmados. Até então, era sempre outra pessoa que lhes informava
de seus "pesos".
Trabalhei também o conceito de massa – quilograma, grama e miligrama.
Apresentei a eles uma balança de dois pratos. Pedi que manuseassem o
equipamento. Aproveitei para explicar como eram "pesados" os que itens
comprados na feira. Os estudantes entenderam tal uso quando colocaram as
mãos nos pratos e perceberam o equilíbrio.
Quando iniciei os estudos que necessitavam de raciocínio, foi muito difícil. A
turma reclamou, dizendo, por exemplo, que estava demorando para chegar
com os cálculos.
Pedi um voto de confiança, estimulando os alunos para que pensassem nas
ideias das operações. Inicialmente, os cálculos seriam feitos na calculadora,
que, àquela altura, já era amada por eles.
Entreguei, para a turma resolver, 20 problemas, numa lista adaptada para
tinta e Braille. Alguns alunos apresentaram certa lentidão nos cálculos por
falta de prática no uso da calculadora.
Aproveitei que estavam empolgados com o que haviam aprendido nas
oficinas e propus que fizessem os mesmos cálculos usando o Soroban, que é
um aparelho de contar e calcular trazido para o Brasil, em 1908, pelos
imigrantes japoneses, como parte de seu acervo cultural e de uso frequente
na resolução de cálculos matemáticos cotidiano.
[9] CP_EF-AI_150

Em 1949, Joaquim Lima de Moraes adaptou esse aparelho, colocando uma
borracha abaixo das contas para uso das pessoas cegas como aparelho de
cálculo, em substituição aos existentes à época, que eram de difícil manuseio.
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[9] Imagem 50% à direita

Imagem: CP_EF-AI_150

Apesar de, no IBC, o Soroban ser utilizado pelos deficientes visuais cegos
desde o 2º ano do Ensino Fundamental, muitos têm dificuldades para operálo.
Quando propus o uso do Soroban, inicialmente os estudantes não gostaram
da ideia. Mas expliquei a eles que, nem sempre, poderiam usar a calculadora.
Diante dessa informação, toparam usar o Soroban.
Na sequência, planejei uma aula de reforço a respeito do uso do Soroban para
aqueles que não tinham sido bem-sucedidos na atividade. O problema foi,
então, resolvido, menos para os cinco estudantes que também apresentavam
outros comprometimentos além do sensorial visão. Para eles, foi elaborado
outro projeto, de atendimento individual.
O melhor de tudo foi quando os estudantes de baixa visão me disseram que
também gostariam de aprender Soroban. Eu quase chorei de felicidade
porque eles apresentavam uma resistência muito grande para aprender
Soroban. Alegavam que era para uso dos cegos.
Na segunda etapa do projeto, usei o origami na Matemática para abordar
práticas de vida diária, como dobrar uma toalha para que ocupasse o menor
espaço possível num armário e confeccionar uma caixinha com base
hexagonal, utilizando módulos. Tal etapa teve uma duração de nove
encontros.
Em 2016, concluí o Curso de Mestrado Profissional em Diversidade e
Inclusão. A minha dissertação versou sobre a produção de material didático
pedagógico de Matemática para deficientes visuais. Uma das questões que
pesquisei foi, exatamente, o uso do origami na Matemática.
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Com base nas minhas pesquisas, propus aos estudantes a confecção de uma
caixinha com base hexagonal, obtida pela soma de seis triângulos equiláteros,
para guardar pequenos utensílios que se perdem com facilidade.
Em seguida, expliquei como eles poderiam usar a caixinha para guardar
pequenos objetos do dia a dia, como lápis e a punção (que proporciona a
feitura dos pontos na cela Braille.
Muitos desconheciam o que era origami. Após a explicação sobre seu uso,
alguns perguntaram como fariam para dobrar o papel. Deixei que
manuseassem o origami.
Antes de iniciarmos as atividades, expliquei sobre polígono e forneci a todas
as figuras de que iriam precisar. Antes de fazer as dobras numa folha
retangular do tamanho A4, pedi que passassem lápis cera num dos lados da
folha.
Por incrível que pareça, para nós videntes, pintar uma folha parece ser fácil,
mas, para o cego, é um trabalho que demanda muito tempo. A todo momento
eu era chamada porque alguém tinha se perdido na pintura.

[10] Texto olho: “Não vou

dizer que foi fácil. Eles
tiveram muita dificuldade
Depois, apresentei a mesma folha cortada em seis retângulos. Esclareci que a no início das dobras. Tive
caixinha a ser construída era modular, isto é, seis partes unidas formariam o
de interferir e consertar.
inteiro, que seria o fundo da caixa.
Alguns fizeram menção de
desistir, mas estimulei-os
[10] Não vou dizer que foi fácil. Eles tiveram muita dificuldade no início das
dobras. Tive de interferir e consertar. Alguns fizeram menção de desistir, mas e, assim, prosseguiram até
completar um módulo.
estimulei-os e, assim, prosseguiram até completar um módulo. Para a
Para a confecção dos
confecção dos demais módulos já não sentiram tanta dificuldade.
demais módulos já não
Quando concluíram os seis módulos, chegou a vez de usarem a cola. Senti que sentiram tanta
se mostraram um pouco apreensivos. Constatei que a grande maioria deles
dificuldade.”
nunca tinha tido contato com cola.
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Questionaram se ela não grudaria das mãos. Quando terminaram, tinha cola
para todo lado. Ao lavarem as mãos, constataram que não havia lhes
acontecido nada.
Ressalto que tive que ajudar os estudantes cegos durante a colagem. Pedi que
contassem a quantidade de triângulos equiláteros formados na base e me
responderam com presteza.
Os cinco estudantes com outros comprometimentos além do sensorial visão
participaram ativamente, mesmo não respondendo ao que havia sido
questionado. Fizeram as dobras e montaram a caixa com a minha ajuda. No
final, entreguei um hexágono para cada participante. Os alunos, então,
puderam colar por cima dos triângulos equiláteros, formando assim a base de
sustentação.
Tal trabalho ajudou muito os estudantes, que perceberam que a soma de seis
triângulos equiláteros é a área de um hexágono regular. Ficaram encantados
e orgulhosos com o produto final.
Finalmente, apresentei a eles a ideia de dobrar uma toalha de banho. Fizemos
uma simulação numa folha de papel retangular A4. As dobras foram
previamente marcadas com as figuras geométricas triângulo retângulo e
trapézio.
Pedi que marcassem o lado da frente da folha com lápis de cor e, com o lado
avesso virado para eles, iniciassem a dobra.
Dessa vez as dificuldades foram bem reduzidas, ainda que tenham sido
necessárias algumas intervenções. Os estudantes com outros
comprometimentos além do sensorial também tentaram fazer as dobras,
mas, nesse caso, tive de ajudá-los.
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Em seguida, apresentei a toalha que deveria ser dobrada e outra, já com a
dobra feita. Indiquei também as costuras que formam o verso da toalha.
Esse reconhecimento (do verso e do avesso) é fundamenta para o cego, pois
propicia a ele a autonomia de se vestir sozinho.
Dei algumas dicas sobre como dobrar o tecido, utilizando as figuras
geométricas.
Para que a dobra não desmanchasse, era necessário procurar uma abertura
para encaixar. Usamos, para isso, o vértice inferior direito do trapézio.
Os estudantes perguntaram, então, se poderiam fazer aquela dobradura em
qualquer material com forma retangular. Afirmei que sim. Como tarefa, pedi
que apresentassem um produto final, fazendo em casa o que haviam
aprendido na oficina e enviando o resultado, em fotos, para o meu WhatsApp.
Para minha surpresa, recebi as fotos no mesmo dia. Os responsáveis pelos
alunos aproveitaram o contato para me agradecer, pois haviam aprendido
também a dobrarem toalhas e, assim, a organizarem o armário.
[11] CP_EF-AI_151

A minha maior surpresa foi quando “P” dobrou com perfeição um edredom e
um cobertor de lã. “L”, por sua vez, ficou tão empolgado com o que havia
aprendido que foi até a casa da avó para lhe ensinar. Ofereceu-se ainda para
arrumar o armário de casa, dobrando as toalhas de forma divertida com o
uso da geometria.
A utilização das atividades de vida diária em interface com a Matemática
estimulou mudanças comportamentais nos estudantes em relação à sua visão
sobre a disciplina. A organização das oficinas no contraturno das aulas
também foi importante para o alcance dos resultados descritos.
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[11] Imagem 50% à direita

Imagem: CP_EF-AI_151

• mobiliário apropriado para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que
pode ser confeccionado com a participação de alunos, familiares e professores.
Habilidades trabalhadas:
EF01MA02; EF01MA03; EF01MA04; EF01MA06; EF01MA08; EF01MA09;
EF01MA11; EF01MA13; EF01MA14

[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Gerson de Andrade.
Escola:
EMEIF Américo Falcão, Lucena (PB).

[4] O que é:
A prática focada aqui diz respeito à adequação do ambiente da sala de aula aos
recursos pedagógicos essenciais e a metodologias mais dinâmicas, baseadas
no concreto, no protagonismo dos alunos e no desenvolvimento de sua
autoestima.
Esta prática mostrou que atitudes relativamente simples, como mudanças no
ambiente, na disponibilização de recursos e em práticas motivadoras, podem
produzir resultados altamente relevantes na aprendizagem.
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O projeto não se limitou a atividades baseadas numa “estante”. Tratou-se de
um conjunto de ações realizadas em diversos campos das práticas educacional,
social, artística e ambiental, visando à superação de um enorme deficit de
aprendizagem da turma do 2º ano B.
Essa turma foi formada no final do 1º bimestre, proveniente de uma classe
superlotada. A disparidade de saberes e o elevado número de alunos numa
mesma sala (39) inviabilizavam um ensino de qualidade. Assim, eram
prejudicados os alfabetizados e aqueles que ainda necessitavam de
alfabetização.
[5] CP_EF-AI_153
Assumi a recém-formada turma do 2º B, que carregava a imagem de ser uma [4] Texto 1 coluna
classe de baixa aprendizagem, baixa frequência, falta de concentração, baixa
autoestima etc.
Os primeiros olhares de socorro vindos dos alunos exigiram que eu assumisse
a responsabilidade. Estávamos diante de um gravíssimo quadro de
dificuldades em Linguagem e Matemática.
Nenhum aluno chega ao 2º ano nessa situação sem que tenha sido vítima da
desassistência coletiva. A própria condição social dos estudantes denuncia
essa realidade. Além de não saberem ler, essas crianças, em geral, não têm
lápis e cadernos, usam roupas surradas e apresentam um desleixo flagrante.
Por isso, como estratégia, procurei oferecer aos alunos mimo e carinho, mas
também algumas exigências. Logo, eles começaram a responder positivamente
a esses cuidados.
A escola é um espaço de produção de saberes e transformação de realidades –
e o saber muda a realidade do professor, que se torna uma pessoa melhor e
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diferente para os alunos. Estes, pelo aprendizado, fazem desabrochar a
consciência de sua existência.
Foi o que vivemos com essa turma. Com base numa rotina rígida e marcada
pela responsabilidade, conseguimos despertar esses jovens.
Vivemos juntos algumas transformações importantes, como a reforma da sala [5] Imagem 50% à direita
de aula e a conquista de materiais adequados, entre eles, a "Estante Estilizada Imagem: CP_EF-AI_153
de Matemática", criada por um "maluco" a partir de lixo reciclável. Também
mudamos a forma de ensinar e cativar os alunos, mostrando a importância do
saber e dos conhecimentos matemático e linguístico na superação de sua dura
realidade de vida.
[6] Um simples cuidado, um singelo afago; um lápis de R$ 0,50, algumas noites

recortando, colando e pintando podem transformar a vida de um aluno para
melhor.
A metodologia, a didática e o planejamento não podem explicar o que só o
amor pode edificar. Esse material pedagógico não foi um recurso educacional,
mas, sim, um instrumento de resgate humano – resgate dos alunos e,
principalmente, meu.
[6] Texto olho: “Um simples

Como fazer:
Pelo curto prazo que tínhamos, foram necessários o estabelecimento de uma
rotina rígida e a pactuação de combinados visando, fundamentalmente,
conquistar maior frequência escolar – individual e coletiva. Isso porque o
aluno que falta tem sua aprendizagem comprometida, além de comprometer a
aprendizagem da turma.
Tínhamos também de resolver a questão da falta de lápis e cadernos. Nos
primeiros dias, 60% dos alunos não dispunham desses materiais. De cara,
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cuidado, um singelo afago;
um lápis de R$ 0,50,
algumas noites recortando,
colando e pintando podem
transformar a vida de um
aluno para melhor.”

comprei uma caixa de lápis, sabendo que o problema dos cadernos demoraria
mais tempo para ser equacionado.
No médio prazo, foi preciso ensinar os alunos a escrever, para que
conseguissem avançar em Língua Portuguesa e em Matemática. Até aquele
momento, essas crianças tinham escrito poucas linhas. Estavam, inclusive, com
a musculatura da mão travada, o que, por si só, dificultava a fluência e a
evolução da escrita. Foram necessários muitos exercícios motores para evitar
sofrimento nas aulas.
[7] No longo prazo, foi necessária uma reorganização cognitiva e social, para

que a aprendizagem fosse prazerosa, independentemente da disciplina ou do [7] Texto olho: “No longo
conteúdo.
prazo, foi necessária uma
Geograficamente isolados por um rio, com se ainda vivessem no século XVI, os reorganização cognitiva e
para
que
a
alunos, apresentavam uma ignorância natural, resultado também da baixa social,
aprendizagem
fosse
importância que as famílias davam à educação.
prazerosa,
O diagnóstico em Língua Portuguesa em Matemática teve como primeiro independentemente
da
instrumento o estudo dos cadernos dos alunos – caóticos, em todos os disciplina ou do conteúdo.”
aspectos. Em geral, as crianças tinham os dois cadernos (o de casa e o de sala),
ambos em péssimo estado. Escolhi um deles para o trabalho e guardei o outro
como parâmetro de evolução
No que diz respeito à Matemática, os alunos não sabiam fazer os cálculos mais
básicos e a identificação da sequência numérica era limitada. A escrita dos
números era irreconhecível, com o signo produzido não correspondendo ao
algarismo desejado.
Linhas, páginas e a respectiva ordem não existiam. Os alunos escreviam em
qualquer página, inclusive com conteúdos de cabeça para baixo na folha.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

As crianças desconheciam as figuras geométricas e não sabiam diferenciar
sólidos de planos geométricos. Também não reconheciam as estruturas de
dezena e unidade para criarem uma simples adição.
O diagnóstico inicial foi a referência para o trabalho. O primeiro passo, e o mais
complicado, foi a escolha dos instrumentos para a realização das atividades.
Como os materiais existentes no mercado não atendiam às necessidades da [8] Imagem 50% à esquerda
aprendizagem, foi necessária a fabricação de uma peça exclusiva: uma estante Imagem: CP_EF-AI_153
em PVC reciclado.
[8] CP_EF-AI_154
A, cuja construção levou quatro dias, tinha duplas face e função. Com 1,40
metro de altura por 1 metro de largura e 50 centímetros de profundidade, a
estante foi confeccionada “fora do prumo” para causar mais interesse em
relação à sua estética.
Nos outros quatro dias, foram produzidos e emborrachados os números e as
formas geométricas em proporções reais (3D).
Ao chegar na escola, a "Estante Estilizada de Matemática" provocou comoção
em todos que a viram. Além de bonita, ela aguçava (deliberadamente) a
curiosidade por sua forma geométrica diferente.
Ela estava protegida por uma capa que fechava um de seus lados (o do jogo),
enquanto o lado da "Estante de Formas Geométricas" tinha uma capa de
plástico transparente, possibilitando a observação do material. Num primeiro
momento, contudo, ninguém poderia tocá-la. Tal distanciamento foi
deliberado, pensado com base em princípios behavioristas.
Os materiais foram disponibilizados aos alunos três dias depois de sua
chegada. Uma das estratégias foi estabelecer uma frequência mínima dos
alunos para que tivessem o direito de sua utilização. A outra, também
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importante, foi a necessidade do cumprimento de regras, como bom
comportamento e execução das tarefas de sala e de casa.
O primeiro dia de utilização do jogo foi um "Deus nos acuda". A sala de aula
virou um auditório de competição, mesmo. No início, as regras do jogo foram
pouco respeitadas, não por problemas comportamentais, mas, principalmente,
por falta de costume.
[9] O primeiro objetivo foi alcançado: a frequência. Alguns alunos que faltavam [9] Texto olho: “O primeiro

constantemente, ao saber das atividades, fizeram-se mais presentes.

objetivo foi alcançado: a
Por outro lado, o desafio ficou mais latente. No jogo da primeira face da frequência. Alguns alunos
faltavam
estante, que exigia o somatório simples das pontuações, os alunos que
constantemente, ao saber
demonstraram dificuldades nos cálculos.
das atividades, fizeram-se
Diante, portanto, da necessidade de um planejamento direcionado, foram
mais presentes.”
realizadas aulas de adição básica, com duas casas decimais, sem reserva.
Utilizamos a “armação” do cálculo para resolver a operação.
No esforço de superação de dificuldades não observadas no início do projeto e
para manter os alunos estimulados, confeccionamos outros materiais de
apoio.
[10] As atividades em sala de aula e os jogos tiveram boa audiência. Os alunos

Texto olho: “As
atividades em sala de aula
e os jogos tiveram boa
audiência.
Os
alunos
realizaram
todas
as
Um dos lados da estante tinha um jogo no estilo “Programa Silvio Santos”, em atividades
que três bolinhas eram lançadas num plano inclinado repleto de palitos, que satisfatoriamente.
Essa
dificultavam seu trajeto até o fim do percurso. Tendo passado os palitos, a nova atitude adquirida
bolinha caía numa das várias casinhas, com seus respectivos pontos.
favoreceu
as
demais
realizaram todas as atividades satisfatoriamente. Essa nova atitude adquirida
favoreceu as demais atividades de utilização da "Estante Estilizada de
Matemática", assegurando, assim, a aprendizagem básica das operações de
adição.
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[10]

A turma foi dividida em grupos de três alunos. Cada um lançava uma bolinha
para alcançar certa pontuação. No entanto, essa pontuação só seria validada
se os três do grupo conseguissem acertar o somatório dos pontos
conquistados por eles.

atividades de utilização da
"Estante Estilizada de
Matemática", assegurando,
assim, a aprendizagem
Cada grupo realizou seis adições intercaladas por partidas de três rodadas, básica das operações de
possibilitando aos mais competitivos conferir as pontuações das operações adição.”
dos grupos concorrentes. O tempo mínimo para essa atividade foi de 45
minutos.
A segunda face da estante era composta de diversas prateleiras com muitas
formas geométricas (planas e sólidas), coloridas e de diversos tamanhos.
Nesse espaço, o conhecimento diferenciado veio do acesso real às formas
geométricas e do "domínio" de suas características. No entanto, a fixação do
nome de cada forma geométrica se deu pela “personificação” de cada
estrutura. Ou seja, cada aluno "adotou" uma figura da prateleira, e o nome
daquela figura acabou sendo agregado ao nome do aluno que a havia escolhido.
Exemplo: o aluno João Pedro escolheu como sua forma geométrica o cilindro
prata. Logo, seu nome na aula de Geometria passou a ser João Pedro Cilindro
Prata. Essa estratégia tornou as formas geométricas mais próximas dos alunos.
Para evitar comparações pejorativas (bullying) que associassem os alunos às
formas escolhidas, foi necessária uma certa vigilância. Esse cuidado foi aceito
por todos.
As aulas/jogos se consolidaram como objeto de desejo permanente dos alunos.
Mas, para que acontecessem, foi necessário o cumprimento de regras.
Com isso, as aulas se tornaram leves e descontraídas, ainda que as partidas
tenham sido acaloradas. Meu desafio foi administrar um auditório eufórico
sem perder o foco da proposta.
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Antes, o desespero era latente nos olhinhos dos alunos, por não saberem juntar
uma consoante e uma vogal, somar um número a outro ou reconhecer uma
figura geométrica.
[11] Percebi como o desconhecimento e a impossibilidade de realizar uma

tarefa machucavam os alunos. Com o tempo, isso mudou. O sofrimento deu
lugar à esperança.
Os resultados superaram as expectativas num curto espaço de tempo,
particularmente com 15 dos 19 alunos. Os demais avançaram com mais
dificuldade. Desses quatro alunos com gravíssimos problemas orais e de
escrita, dois reduziram sua limitação. Os outros dois, com graves
condicionantes de comportamento, conseguiram se fazer mais presentes e
comportados, passo importante para a evolução da aprendizagem.

[11] Texto olho: “Percebi

como o desconhecimento e
a
impossibilidade
de
realizar
uma
tarefa
machucavam os alunos.
Com o tempo, isso mudou.
A frequência às aulas, que era em torno de 50% a 60%, ultrapassou os 90%. O sofrimento deu lugar à
Para que essa marca fosse alcançada, foi necessário também um trabalho com esperança.”
as famílias. Em certas situações, a ausência dos alunos era mais resultado da
negligência familiar do que do desinteresse das crianças. Alguns casos tiveram
de ser encaminhados ao Conselho Tutelar, uma vez que, mesmo depois de
reunião como os pais, a desassistência prosseguiu.
O primeiro e mais fundamental parâmetro para confrontar o diagnóstico
inicial foi o caderno. Retornei a ele para comprovar a eficiência da proposta.
Encontrei, ao final, cadernos organizados, preservados, com ordenamento e
sequência de registros e com muitas e muitas páginas escritas e trabalhadas.
As letras se tornaram legíveis, os números e os ordenamentos,
compreensíveis.
A grande conquista da aprendizagem foi a conscientização dos alunos sobre a
necessidade de fazerem cálculos mentais rápidos para o jogo ou par as
atividades escolares (na sala de aula e em casa).
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Habilidades trabalhadas:
EF01CI05; EF01GE01; EF01GE02; EF01GE08; EF01GE09; EF02GE03;
EF02GE08; EF02GE09; EF02GE10
[3] Colapsado
[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Ivanilce Galvão Borges.
Escola:
Escola Classe 17 de Taguatinga (DF).

[4] Texto 1 coluna

Objetivo(s):
Fazer com os alunos compreendessem tópicos como percurso percorrido,
deslocamento, localização e meios de transporte.
[4] O que é:
Denominado "O que Vejo por Onde Passo?", nosso projeto visou fomentar nos
alunos um aprendizado a respeito das experiências vividas no percurso entre
suas casas e a escola, o que incluiu, por exemplo, informações sobre
[5] Imagem 3 colunas
localização e meios de transporte.
Nessa perspectiva, com base na diversidade de conhecimentos, selecionei
estratégias e busquei a parceria das famílias.
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Como fazer:
A primeira proposta foi levar os alunos ao parquinho. Lá, disponibilizei
miniaturas de carrinhos, dentre outros brinquedos, que possibilitassem o
trabalho coletivo de "construção" do trajeto de casa até a escola. A tarefa foi
registrada por fotos, utilizadas posteriormente num cartaz.
[5] CP_EF-AI_155
CP_EF-AI_156
CP_EF-AI_157
[6] Pedi aos alunos, como tarefa de casa, que olhassem atentamente o trajeto
até a escola e que relatassem a experiência aos pais. A ideia era que
organizassem uma "planta baixa" do trajeto, nomeando os lugares por onde
passavam diariamente.
Para isso, levei para a sala de aula o mapa do Distrito Federal. Expliquei onde
estavam situadas a escola e as demais cidades onde as crianças moravam.
Mostrei, no celular, um aplicativo de localização geográfica. Simulamos o
percurso da minha casa até a escola no mapa do aplicativo.
[7] No laboratório de informática, os alunos observaram, com a minha
supervisão, os mapas de Taguatinga, Águas Claras, Samambaia e Vicente
Pires, regiões administrativas onde residiam.
Listamos no quadro os nomes de algumas localidades doo percurso.
Colocamos esses nomes em ordem alfabética, ressaltando as letras iniciais e
finais e a quantidade de sílabas e letras contidas nas palavras.
Iniciamos um processo de aprendizagem sobre gráficos, indicando a
quantidade de alunos residentes nas regiões destacadas.
Reuni as ideias e fiz uma "cascata" de palavras, relacionando-as ao percurso e
à localização. Em seguida, partimos para a produção de um texto coletivo.
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Imagens: CP_EF-AI_155
CP_EF-AI_156
CP_EF-AI_157

[6] Texto 1 coluna

[7] Texto olho: “No

laboratório de informática,
os alunos observaram,
com a minha supervisão,
os mapas de Taguatinga,

STORYBOARDS - CADERNO DE PRATICAS
CADERNO DE PRATICAS - ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
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“Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se
apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. Tendo em vista essa maior especialização, é importante, nos
vários componentes curriculares, retomar e ressignificar as aprendizagens do Ensino Fundamental – Anos Iniciais no contexto das diferentes áreas, visando
ao aprofundamento e à ampliação de repertórios dos estudantes. Nesse sentido, também é importante fortalecer a autonomia desses adolescentes,
oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação.”
(BNCC, 2018, p. 60) [link para abrir em nova aba: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/BNCC 19dez2018 site.pdf ]
Ouça o podcast sobre os anos finais do Ensino Fundamental.
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Regineison Bonifacio de Lima.
[4] imagem 50% à direita
[4]
CP_EF-AF_001
O que é:
Projeto de ensino e pesquisa com aulas ministradas de forma dinâmica e
tecnológica, principalmente em sala de aula. A iniciativa teve a colaboração
de integrantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID), que assumiram a responsabilidade de esclarecer dúvidas dos alunos Imagem: CP_EF-AF_001
do 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais e, com eles, construir saberes
e trocar informações, conhecendo suas vivências e as de suas famílias.
Os alunos foram os protagonistas do processo de aprendizagem e ensino,
participando de rodas de conversas na escola e dialogando com o professor e
os bolsistas.
A Biblioteca da Floresta foi o ápice do desenvolvimento da aula dinâmica,
com a apresentação dos conhecimentos em práticas pedagógicas. Relatórios
foram aplicados aos alunos, que descreveram seus aprendizados. Os
conteúdos foram corrigidos, verificando-se, também, a qualidade dos textos.
[5]
Como fazer:
O projeto foi desenvolvido por etapas.
[5.1]1ª Etapa:
Estudo do livro “Diálogo do Poder”, de Michel Foucault, para que, com os
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[5] Aba Vertical

alunos, fossem trabalhadas as formas de discurso; e, com os bolsistas, as
metodologias de desenvolvimento da temática.
[5.2]2ª Etapa:

[5.1] Aba 1

Estudo das quatro linhas de pesquisas do PIBID de História da Universidade
Federal do Acre (UFAC). São elas:
• História da África e cultura africana e afro-brasileira;
• Culturas/identidades na fronteira trinacional (Amazônia Sul-Ocidental):
Acre, Pando (Bolívia) e Madre de Dios (Peru);
• Populações amazônicas/acreanas “tradicionais”: índios, seringueiros e
ribeirinhos;
• Histo/geopolítica e ocupação do espaço acreano: poder, representações,
lutas sociais e meio ambiente.
Esta última linha de pesquisa foi a escolhida para ser trabalhada com os
alunos do 9º ano.
[5.3] 3ª Etapa:
Esta foi a fase de planejamento das aulas. Nela, os bolsistas estudaram os
conteúdos, discutiram a linha de pesquisa, tendo como referência os
conteúdos do currículo de História, e escolheram os recursos didáticos e
materiais.
Para subsidiar as aulas, houve um levantamento prévio sobre o nível de
conhecimento dos alunos a respeito dos seringais.
Fizemos uma ampla exposição sobre o barracão como instrumento de
exploração. Para tanto, apresentamos imagens do barracão, abordamos a
chegada dos “brabos” no seringal, mostramos a moradia dos seringueiros e o
lugar de defumação, conversamos sobre o horário de saída para o início das
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[5.2] Aba 2

[5.3] Aba 3

atividades de extração do látex e sobre a forma de trabalho.
Também dialogamos a respeito dos diversos personagens e de suas
atividades, entre eles o guarda-livros, o mateiro, comboieiro e o regatão.
Expliquei ainda aos alunos como agiam os patrões, as suas ordens, as
punições e os contratos.

[5.4] Aba 4

Numa aula inovadora, apresentei aos alunos o projeto de pesquisa.
[5.4] 4ª Etapa:
Realização das aulas, com os bolsistas atuando a partir das temáticas
definidas. As aulas foram as seguintes:
• Aula 1, diferenciada com uso de tecnologia, com a bolsista Abigail, sobre –
“O Primeiro Ciclo da Borracha”.
• Aula 2, diferenciada com uso de tecnologia, com o bolsista Rayanderson,
que ministrou aula sobre – “O Papel da Mulher no Segundo Ciclo da
Borracha”.
• Aula 3, com a bolsista Alexandra sobre – “As forças Contrárias à Reforma
Agrária no Acre: os ‘paulistas’ e a UDR, a ofensiva da direita no estado”,
atividade que incluiu análise de jornais dos anos 1980.
[5.5]
5ª Etapa:
Estudo das três temáticas desenvolvidas em sala de aula, com os bolsistas se
ocupando também do esclarecimento das dúvidas dos alunos.
Também foi o espaço para a elaboração, em grupo, dos relatórios e da
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[5.5] Aba 5

correção dos conteúdos. Como ação final, houve a preparação de uma
atividade para execução na Biblioteca da Floresta.
Utilizamos o método de ensino construtivista/interacionista, que coloca o
aluno no centro do processo de aprendizado, com papel ativo na busca do
conhecimento, a partir de sua imersão em situações próximas da realidade.
O objetivo foi estimular nos estudantes o questionamento, a argumentação e
a capacidade de chegar a conclusões e resolver problemas por conta própria.
[5.6]

[5.6] Aba 6

6º Etapa:
Exibição do documentário “História do Acre”, da professora doutora Maria
José Bezerra, seguida de discussão com os alunos sobre o conteúdo e
verificação dos relatórios e dos preparativos para a aula na Biblioteca da
Floresta.

[5.7] Aba 7

[5.7]7ª Etapa:
Discussão entre os bolsistas sobre as formas de trabalho e realização da
visita à Biblioteca da Floresta, com apresentação do referencial teórico e a
sua distribuição à turma, foi realizada a visita a Biblioteca da Floresta, como
forma de pesquisa.
Nessa etapa, foram analisadas as informações coletadas pelos alunos na
pesquisa de campo e produzidos relatórios em grupo.
Na Biblioteca da Floresta, tivemos aula prática, dinâmicas, ensino com
pesquisas, uso de tecnologias, realização de painéis, exibição de fotos, mapas,
cartas, exposições e documentários, consulta a livros, visitas dirigidas e

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

[6] imagem 3 colunas

A transformação da prática num projeto amplo, com as pesquisas e as
produções dos alunos, criou condições para a integração de diversas
disciplinas.

vídeocomplementar:
depoimento do professor

[9]
Outras ideias
Ao adotar esta prática, é possível fazer um levantamento preliminar da
história, da economia e de questões regionais primordiais de sua região.
Os alunos aprofundarão a pesquisa de temas específicos e se organizarão em
grupos temáticos. Com base no estudo, podem ser formuladas questões, que
deverão ser respondidas por meio de pesquisas.

[9] Texto 1 coluna

Como produto final, serão produzidos trabalhos escritos, acompanhados de
exposição oral dos principais aspectos pesquisados, de forma que o conjunto
dos trabalhos seja capaz de caracterizar a identidade geopolítica do espaço
pesquisado.
TAGS: Competência 1; Geografia; Contexto regional; Meio ambiente; Ensino e pesquisa;
monitores; PIBID.
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Seringal;

e imaginação
☐Espaços, tempos,
quantidades, relações e
transformações
☒Nenhum
Área:
☐Linguagens
☐Matemática
☒Ciências Humanas
☐Ciências da Natureza
☐Ensino Religioso
☐Nenhuma

Geografia.
Quando:
Sem período específico.
Materiais:
•lápis de cor;
• tecido TNT;
• piloto;
• emborrachado;
• isopor;
• tintas;
• grampeador;
• cola;
• roupas;
• microfone;
• carro de som.
Habilidades trabalhadas:
EF09CI12;
EF06GE12.

EF09CI13;

EF06GE01;

EF06GE04;

EF06GE07;

EF06GE11;
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[3] >> Créditos
Escola:
Escola Municipal Maria Rabelo Barreto, Simão Dias (SE).

[3] Colapsado

Professor(a) responsável:
Andreia Reis Fontes.

[4]

[4] Texto 1 coluna

O que é:
É consenso que a água é fonte de vida e um bem essencial à sobrevivência humana
e ao desenvolvimento das mais variadas atividades.
A exemplo do que acontece em boa parte do Brasil, os municípios sergipanos têm
graves problemas ambientais, decorrentes, em muitos casos, da ausência de
planejamento governamental.
Essa situação impacta, por exemplo, rios e afluentes de diversas localidades, que
veem seus cursos d’água serem progressivamente degradados pela poluição.
Simão Dias também sofre com os vários impactos sobre seus recursos hídricos, [5] Imagem 100%
principalmente na microbacia do Rio Caiçá. Esse curso d'água tem forte ligação com
o processo colonizador, pois foi em suas margens que teve início o povoamento que,
anos depois, deu origem à cidade.
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Logo, é evidente o traço histórico, identitário e simbólico do rio com o povo simãodiense. Mas o que se tem não é uma relação cordial e amigável entre a sociedade e
o rio, poistemos habitações construídas praticamente dentro do leito, com despejo
de esgoto doméstico e de resíduos do matadouro público municipal, descarte de
lixo, derrubada da mata ciliar, pastagens e cultivos agrícolas.
[5] CP_EF-AF_0015
Imagem: CP_EF-AF_0015

[6]
O Rio Caiçá clama por ajuda e vê sua morte próxima. O rio que gerou a cidade é o [6] Texto 1 coluna
mesmo que vem sendo por ela destruído.
Pela gravidade da situação, tornou-se obrigatório ir além das discussões teóricas em
sala de aula. Como professora, eu tinha de mostrar como atuar na realidade dos
meus alunos.
Para isso, nada melhor do que incentivar a recuperação do Rio Caiçá, que nasce na
zona rural, atravessa o município e outros povoados e chega à sua foz, na cidade de
Lagarto.
Sendo assim, definimos as seguintes metas de atuação:
• desenvolver uma ação de reflorestamento em área da microbacia do Rio Caiçá
localizada num trecho rural;
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• conhecer os princípios da educação ambiental, sensibilizando a comunidade para a
problemática;
• arborizar a área com espécies nativas da região;
• zelar pelo monitoramento e pela fiscalização da área.
Tendo como base as orientações dos professores em sala de aula, os alunos se
dedicaram ao estudo da água e sua relação com a questão ambiental – qualidade,
mata ciliar, reúso, combate ao desperdício, educação e impactos ambientais e
desenvolvimento sustentável.
Como educadora, acredito que a escola é o espaço adequado para o fomento das
atitudes socioambientais, por sua capacidade em promover a formação de
indivíduos críticos.
Com base nesse pressuposto, passamos a adotar a causa ambiental, difundindo a
relevância da sustentabilidade a partir de uma situação local concreta: a melhora da
qualidade hídrica no trecho do Rio Caiçá situado no povoado Ilhotas, distante
apenas seis quilômetros da escola, que está localizada no povoado Salobra.
O objetivo final era contribuir para o bem-estar social no médio e longo prazos.
Realizado em 2018, o trabalho foi dividido em três etapas. A primeira delas consistiu
na distribuição, entre os professores, de conteúdos que deveriam ser trabalhados
nas aulas para preparar os alunos.
A segunda fase abrangeu a realização de um “dia ambiental” na comunidade.
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E nada melhor do que começar salvando o rio, utilizando potencialidades dos o que é trabalhado em sala
alunos, como a capacidade de criar, encenar e ser prático na mudança da de aula.
problemática, influenciando a comunidade e o futuro.
Para verificar o nível de conhecimento, apresentei aos alunos diversas perguntas
sobre a temática: meio ambiente, a importância da água, como se reaproveita o
recurso hídrico, o papel da mata ciliar para os rios, educação ambiental e
sustentabilidade.
Uma das falas que chamou a minha atenção foi a de uma aluna do 7º ano (Mariana).
Segundo ela “nem sempre entendemos o ser humano como parte do meio ambiente.
Entendemos o meio ambiente “só” como natureza.”
A partir daí, e com base no diagnóstico de conhecimento realizado nas duas
primeiras semanas de aula, foi possível avançarmos na apresentação de alguns
assuntos.
O projeto envolveu toda a comunidade escolar. Ainda em março, a equipe docente
começou a trabalhar a temática e seus desdobramentos, orientando os alunos na
preparação das tarefas que deveriam ser executadas posteriormente.
As turmas assumiram o desenvolvimento de três atividades, entre paródias,
poemas, danças, teatros, textos e cartazes.
Cada aluno escolheu a tarefa de sua preferência, o que se mostrou importante
estratégia para gerar interesse e fomentar a diversidade de experiências na turma.
A fase seguinte foi a de abertura do projeto. Tivemos a realização de um evento na
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escola, com exposições, e uma palestra sobre meio ambiente e recursos hídricos
ministrada por uma doutoranda da Universidade Federal de Sergipe.
Houve ainda uma caminhada ambiental pelas ruas do povoado, com paradas em
alguns pontos para a leitura de textos e apresentações artísticas produzidas pelos
alunos. A atividade teve o apoio de um carro de som com músicas sobre o meio
ambiente.
A última etapa do projeto foi o reflorestamento das margens do Rio Caiçá, com o [8]
plantio de mudas de espécies nativas da região (ipê-amarelo, aroeira-vermelha,
Tabela
tamboril, ingá, pau-viola, oiti).
O quadro a seguir mostra o período de realização do trabalho:
[8]
ATIVIDADE

RESPONSÁVEIS

COMO

QUANDO

Observação da
área

Comunidade
escolar

Visitas in loco

Março de 2018

Aquisição das
mudas

Equipe diretiva

SMMA

Abril de 2018

Perfuração das
covas

Membros da
escola

EmdragoMutirão

Maio de 2018

Plantio das
mudas

Comunidade
escolar

Mutirão

Maio de 2018
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Controle e
fiscalização

Emdagro e
SMMA

Visitas
periódicas

Maio de 2018 e2019
[9] Texto 1 coluna

[10]Timeline Horizontal

[9] O esboço do projeto previa um diagnóstico mais rápido. Porém, nem todos os
alunos tinham a noção básica do tema meio ambiente. Foi necessário mudar alguns
objetivos para acompanhar o ritmo dos alunos.
Os momentos mais significativos do projeto foram o das produções dos alunos.
[11]
O projeto foi além da recuperação florestal das margens do rio: significou despertar
os alunos para uma nova ação, uma visão ambiental e sustentável diante de um
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planeta pautado por interesses econômicos.
Os estudantes compreenderam a importância da mata ciliar para os cursos fluviais e
colocaram a “mão na massa” para modificar a sua realidade, atendendo aos
objetivos do projeto. Segundo a aluna Eduarda, do 7º ano, “os rios vão despoluir se
cada um fizer sua parte, eu farei a minha”.
Por seu formato prático, o projeto fez com que alunos geralmente desinteressados
por ações daquele tipo se engajassem e utilizassem suas habilidades e seus
conhecimentos no trabalho no campo, como na perfuração das covas e na colocação
de adubos.
Mas nem tudo saiu da forma planejada, particularmente nas parcerias com os
órgãos municipais. Tivemos, por exemplo, problemas com a quantidade de mudas
disponibilizadas, a logística de transporte dos alunos no dia da ação e a obtenção de
adubo.
Como desafio futuro, temos ainda a fiscalização do trabalho realizado, para que não
[11] Texto 1 coluna
se percam o cuidado e o zelo com que tudo foi feito.
Para ampliar essa prática, é possível aprofundar a interdisciplinaridade com Ciências,
em um trabalho sobre as relações ecológicas existentes no entorno do Rio Caiçá,
para que não sejam introduzidas espécies invasoras, por exemplo.
Dessa forma pode ser muito rica a exibição de vídeo com um especialista abordando
a complexidade do entorno de um rio e as relações entre as espécies.
Além disso, o professor pode incluir, como atividade de pesquisa o mapeamento das
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O que é:
Alterações realizadas no projeto de xadrez da Escola Municipal Prefeita Maria
das Graças Souza Garcez, localizada em Itaporanga D’Ajuda (SE). No período
[5] Texto + cards
colonial do Brasil, esse município foi território dos índios Tupinambás.

[5] Como fazer:
O primeiro momento do projeto ocorreu na disciplina de Educação Física. Foram
elaborados conteúdos específicos para cada série:
[5.1] >> 6º ano (1ª etapa):
Os alunos conheceram o jogo de xadrez: características, história, identificação e [5.1] Card 1
movimentação das peças e diferenciação de xeque e xeque-mate.
[5.2] >> 7º ano (2ª etapa):
Foram ensinados os movimentos como promoção, roque e en passant e xeque- [5.2] Card 2
mate.
[5.3] >> 8º ano (3ª etapa):
Os alunos se concentraram nas aberturas e nas formas de iniciar o jogo.

[5.3] Card 3

[5.4] >> 9º ano (4ª etapa):
Os participantes do projeto trabalharam as estratégias do jogo.
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[5.4] Card 4

[6] As atividades foram encerradas com o “Desafio do Xadrez”, evento que
acabou entrando no calendário da escola. Após a competição, foi formada a
nossa equipe de xadrez.
Além de oferecer aos jovens um dia diferente do habitual, o projeto gerou outros
benefícios.
[6] Texto 1 coluna
Além de serem informados sobre a futura formação da equipe de xadrez da
escola, os participantes tomaram contato com o potencial da modalidade na
formação de novas amizades.
Também ficaram sabendo da possibilidade de, como integrantes do time,
conhecerem outros locais e serem reconhecidos pela comunidade escolar.
Aos alunos que se matricularam após o 6º ano, entreguei o material já
trabalhado e indiquei um colega com domínio do conteúdo para ensinar os
novatos (geralmente alguém da equipe de xadrez).
Negociei com a direção da escola um horário para reunir alunos e ex-alunos,
favorecendo a troca de informações e ampliando o número de integrantes da
equipe. Montei um grupo de WhatsApp, por meio do qual compartilho materiais
de estudo, principalmente livros digitais, exercícios, informações e fotos dos
campeonatos. Também solicitei aos alunos que baixassem um aplicativo de jogos
on-line.
TAGS: Competência 2; Linguagens; Educação Física; Xadrez; Jogos.
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CP_EF-AF_021
CP_EF-AF_022

[6]
Como fazer:
Imagens: CP_EF-AF_002
Os temas a seguir fizeram parte do referencial curricular. A intenção foi produzir
CP_EF-AF_003
conhecimentos e integrá-los em práticas de pesquisa. Cada turma pesquisou e
CP_EF-AF_007
trabalhou um tema. A distribuição por assuntos foi a seguinte:
6.1>> 6º ano – A evolução da escrita:
Os alunos do 6º ano pesquisaram diversos tipos de escrita e desenhos rupestres
e constataram que a história da humanidade pode ser dividida em duas eras:
[6] Texto + cards
antes da escrita e a partir da escrita.
Após as pesquisas e os estudos realizados em sala de aula e na sala de
tecnologia, o trabalho teve sequência utilizando outras fontes, como as
entrevistas com pessoas do convívio dos alunos.
Expliquei que era necessário fazer uma pesquisa com pessoas de diferentes
faixas etárias para que as respostas fossem comparadas. O objetivo era coletar
variados pontos de vista.
Como resultado, confeccionaram pergaminhos em casa, fazendo desenhos
rupestres e escrevendo frases e ditados populares escolhidos pela família. Foram
utilizados materiais diversos, como pedras.
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[6.1] Card 1

6.2 >> 7º e 8º anos – A evolução dos meios de transporte:

[6.2] Card 2

As turmas ficaram responsáveis por pesquisar diversos tipos de transporte. Esse
trabalho, realizado na sala de tecnologia, foi precedido de uma aula expositiva e
[6.3] Card 3
dialogada sobre a evolução dos meios de transporte. Cada aluno escolheu um
tipo de transporte para trabalhar.
Dentre os tipos pesquisados, destacaram-se os seguintes: os não poluentes,
motocicletas, carros antigos, carros de Fórmula 1, máquinas agrícolas, veículos
de segurança, transportes aéreos, veículos de guerra, transporte hidroviário,
carruagem, carro de boi, carroças, meio de transporte animal, transporte
ferroviário.
Em casa, com a ajuda da família, os alunos desenvolveram peças do tipo de
transporte previamente escolhido utilizando sucatas, madeira, ferro, papel e
outros recursos.
6.3>> 9º ano – Cidade sustentável:
Após a aula sobre o projeto, abordei a importância da escrita e dos meios de
transporte. Ressaltei também os prejuízos causados por eles ao meio ambiente,
destacando, porém, que o ser humano tem buscado soluções para minimizar os
impactos.
Como resultado dessa conversa, o 9º ano ficou responsável por criar a maquete
de uma cidade sustentável.
[7]
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[7] Texto 1 coluna

Avaliação
A avaliação desse projeto é complexa, pois quando se pretende trabalhar de
forma transdisciplinar, deve-se verificar se foram alcançados os objetivos
propostos e quais tópicos necessitam de uma observação mais detalhada.
Surgem, naturalmente, questões como as seguintes:
• Dentro da limitação familiar, o aluno fez o melhor possível?
• Alcançou a sua família com as informações sobre o projeto?
• Os objetivos foram alcançados? Se não, onde está o erro?
• O trabalho poderia ter sido diferente ou fizemos o melhor dentro de
nossas possibilidades?
• Houve interação entre colegas e professores?
• O projeto ajudou em outras disciplinas, fazendo com que o interesse
dos estudantes melhorasse?
Cada aluno comentou sua participação no projeto e atribuiu a si mesmo uma
nota final. Essa avaliação serviu também para uma reflexão sobre o
envolvimento na atividade e para que, nos trabalhos seguintes, os estudantes
tivessem um desempenho melhor.

Outras ideias:
Ao desenvolver esta prática, é possível produzir uma revista com textos e
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desenhos criados pelos alunos dos diversos anos e toda ela organizada a partir
do critério de evolução tecnológica.

TAGS: Competência 2; Ciências Humanas; Geografia; Transdisciplinaridade; Ensino e pesquisa; Tecnologia
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pela sua capacidade de usar narrativas para fazer os jogadores interagirem.
O RPG é um gênero de jogo que trabalha a criatividade e a imaginação
associadas ao ato de contar histórias. Os jogadores participam como
personagens das aventuras vividas.
Pensei, então, que, justamente nessas aventuras, o conteúdo didático e
pedagógico poderia ser empregado para proporcionar um aprendizado lúdico,
pragmático e divertido.
Pesquisei sobre a relação entre o RPG e as práticas pedagógicas e descobri
vários artigos, teses, reportagens e livros que associam o jogo com aulas de
diversas disciplinas, sendo utilizado como uma ferramenta pedagógica e
tecnologia educacional.

[5] imagem 50%

Sabendo que não poderia contar exclusivamente com o RPG para motivar os
alunos, entendi que deveria realizar pesquisas e usar a criatividade para
adequar essa ferramenta pedagógica às aulas de Língua Portuguesa.
Logo percebi o potencial do jogo para abordar conteúdos de diferentes
disciplinas. O RPG seria um meio, mas deveria estar aliado a outras
habilidades e competências escolares.
Daí, a ideia de trabalhar os diferentes gêneros textuais envolvidos no jogo e
agregar objetos de conhecimento de outras áreas.
[5] CP_EF-AF_026
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Imagem: CP_EF-AF_026

[6]
Esse gênero de jogo foi um catalisador para a leitura e a escrita, além de
exercitar a criatividade e abrir portas para diversos outros conhecimentos das
ciências humanas, exatas e biológicas.
Assim, desenvolvi com a turma um cenário, diversos personagens e fichas com
as características e as habilidades dos personagens. Por fim, criamos uma trama
para que os alunos pudessem jogar.
O pano de fundo do jogo foi o “Descobrimento do Brasil”. Usando recursos das
disciplinas de História e Geografia, abordamos também o gênero textual das
cartas, dos diários e dos documentos importantes daquele período.
A ideia de fazer um jogo motivou e desfiou os alunos, que se envolveram e
interagiram com todas as etapas do projeto.
Os mais desinibidos deram exemplo aos mais tímidos sobre como agir.
O jogo não é competitivo, é cooperativo, e as práticas pedagógicas inseridas
nele têm a mesma lógica.

Como fazer:
Como os alunos não conheciam o gênero RPG, preparei um material para que
conhecessem a proposta do jogo e minhas ideias.
Inicialmente, exibi uma reportagem de TV sobre o uso de RPG no ensino de
Física a estudantes do Ensino Médio de um colégio de aplicação da Universidade

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

[6] Texto 1 coluna

pode assumir a identidade de outro personagem, até mesmo a de alguém do
outro sexo. Mostrei também cenas da série[7.2] “Diário de um Vampiro”
(Vampire Diaries), da série [7.3] “Stranger Things”, na qual os garotos jogam
RPG; e do filme [7.4] “1492: a conquista do paraíso”, para que os alunos vissem
os cenários, os costumes e a sociedade da época.
Era a hora de praticar. O ambiente na escola estava pronto. Os alunos estavam
prontos.
A primeira atividade interativa foi decidir quais profissionais deveriam ser
colocados no navio que partiria numa expedição.
Deixei que todos escolhessem os personagens do jogo. Foram selecionados os
seguintes profissionais: médica, padre, soldado, navegador, ferreiro, escritora,
trovador, nobre e carpinteiro.

JUMANJI: Bem-vindo à selva.
Direção: Jake Kasdan. Los
Angeles: Sony Pictures, 2018.
119 min.
[7.2] inserir no tooltip: THE
VAMPIRE diaries. Direção:
Marcos Siega. EUA: CBS
Television Studios
Warner Bros. Television, 2009 -

2017. Série.

[7.3] inserir no tooltip:

O segundo passo foi a criação de uma breve biografia e de uma descrição para
cada personagem, com nome, aparência, idade, família, profissão, gostos e
mais alguns detalhes.

STRANGER things. Direção:
Matt e Ross Duffer. Los Gatos:
Netflix, 2016 - . Série.

A atividade foi executada em duplas, com a mistura das turmas do 6º e 7º anos
com as do 8º e 9º anos para equilibrar as aptidões de escrita.

[7.4] inserir no tooltip:

Assim que terminamos todos os personagens com seus históricos, expliquei mais
um gênero textual: as fichas.
Esclareci a importância de saberem como preencher fichas, uma vez que elas
estão no nosso cotidiano, como as de matrícula, hospitalares, de vacina e de
inscrição.
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1942 – A conquista do paraíso.
Direção: Ridley Scott. Espanha:
Paramount, 1992. 154 min.

Tentamos criar um diálogo, mas os jogadores ainda não tinham conseguido
“vestir” bem os personagens.
Então, narrei uma breve conversa entre eles, colocando em cena uma clássica
briga de taverna.
Durante o conflito, o soldado notou que um pedaço de papel havia caído de
sua manga. Como tinha a desvantagem do esquecimento, só lembrou ali que,
duas semanas antes, um jovem havia lhe dado aquele papel para entregar ao
navegador. Era uma carta de Pedro Álvares Cabral.
O estudante que interpretava o navegador leu a carta e conseguiu identificar o
gênero textual, além de dados como data e remetente.
Mas só teve uma boa compreensão da carta quando eu li o texto imitando a
voz de Pedro Álvares Cabral.
Concluí ainda que deveria ter utilizado uma linguagem mais simples, evitando
palavras como naus e monsenhor.
A carta trazia o convite para que o navegador se tornasse o 13º capitão da
armada de Cabral. O esquecimento obrigou o soldado a organizar uma
tripulação urgentemente, convidando todos os presentes na taverna.
Isso incluiu o ferreiro e o carpinteiro, que eram amigos, e também a médica,
que já estava na taverna. Ela se ofereceu para estar na expedição.
Alertei sobre o preconceito contra mulheres na tripulação. O navegador
perguntou por que deveria levá-la. Ela respondeu que era médica. Isso foi
suficiente. Os demais personagens também aceitaram o convite.
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[8] inserir OLHO: Para fazer

um trabalho de oralidade,
pedi que apresentassem
seus personagens à turma,
falando da profissão, das
características físicas e
psicológicas e de outros
detalhes.

Na terceira etapa, como todos os personagens estavam na cidade do Porto, e a
expedição de Cabral zarparia de Lisboa, calculamos o tempo de viagem até lá –
cerca de quatro horas.
Já no cenário de Lisboa, introduzi mais dois personagens: o padre e a
escritora, que aceitaram participar da expedição. Com tudo certo para a
viagem, a aula foi encerrada.
No dia seguinte, separei os estudantes que mais se destacaram. Pedi aos
personagens mais atuantes (o navegador, a médica e o carpinteiro) que
escrevessem um diário.
Os demais jogadores ganharam mais destaque na trama. O ferreiro pediu à
escritora que escrevesse uma carta para a esposa dele. O trabalho foi realizado
em dupla, com um bom desempenho no diálogo.
No meio do processo, problemas com o transporte dos alunos obrigaram a
escola a interromper as aulas por uma semana.
Decidi, então, encerrar o jogo, com um dos navios desaparecendo perto de Cabo
Verde. Mesmo assim, a viagem de Cabral seguiu até o Brasil.

[9]

SAIBA MAIS
O RPG é um gênero de jogo extremamente flexível. Pode ser aplicado na sala de
aula, mas não necessariamente do modo que fizemos. Cenários podem mudar e
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[9] Texto + tarja Saiba Mais

os estudantes podem ser inseridos em outras situações.
O sistema de jogo também pode ser trocado por outros modelos mais simples.
É preciso decidir ainda quais mudanças serão feitas para outras escolas, uma vez
que se deve adequar o jogo a cada público.

[10]

Outras ideias:

[10] Texto 1 coluna

[11] inserir link:
http://www.rpgnaescola.c
om.br/livro-rpg-na-escola

O professor e a equipe poderão acessar os seguintes sites para saber mais sobre
[12] inserir link:
o tema: [11]RPG na Escola e [12]O ABC do RPG.
https://novaescola.org.br/c
onteudo/2364/o-abc-dorpg, que traz
TAGS: Competência 2; Linguagens; Ciências Humanas; Língua Portuguesa; História; Geografia; Jogos; RPG;

Produção de textos; Interdisciplinaridade; Dramatização; Aprendizagem significativa; Leitura e escrita;
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[5] CP_EF-AF_028

CP_EF-AF_029

CP_EF-AF_030
CP_EF-AF_029
[6]Aba vertical
[6]
Como fazer:
[6.1]Etapa 1:
O diagnóstico inicial teve três etapas: observação,roda de conversa sobre o uso
das tecnologias e a questão social do lixo, possibilitando a participação dos
alunos.
Estabeleceu-se um roteiro e, para compreender os conhecimentos prévios,
envolvendo questões norteadoras, foi feita uma avaliação diagnóstica por meio
do Google Forms. Isso garantiu que todos os alunos respondessem, gerando, de
maneira instantânea, o resultado para a conversa e os próximos passos do
trabalho.

[6.1]Aba

Foram realizadas também pesquisas para conhecer o repertório dos alunos e sua
percepção sobre o meio ambiente e tecnologias de auxílio.
[6.1.1] inserir OLHO: Essa
Numa aula externa, levei os alunos para conhecer o problema do lixo. Indaguei
atividade teve a presença
como eles poderiam utilizar tecnologias para solucionar a questão.
dos pais e o auxílio de uma
No início, eles tiveram dificuldades para compreender a proposta. Por isso, máquina fotográfica para
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usando os canais de comunicação da escola e as redes sociais. Enfatizamos a
importância dos 3R (Reciclar, Reutilizar e Reciclar).
Em Geografia, abordamos a questão do córrego e dos cuidados com a água.
Aproveitamos para estudar o que é um lençol freático. Em nossa visita à mina de
água local, observamos no entorno uma quantidade muito grande de lixo.
Enfatizamos isso aos órgãos públicos em nossa carta.
Um grupo de alunos foi eleito para entrar em contato com Prefeitura Regional
do Jabaquara. Também encaminhamos reivindicações de melhoria nas condições
do bairro.
[6.2]Etapa 2:
Essa etapa consistiu em estimular e aguçar a criatividade dos alunos, associando
o currículo de Matemática com os materiais arrecadados na comunidade.
Em leituras e pesquisas, assistimos a vídeos de protótipos construídos com
sucata. Com os materiais recolhidos nas aulas externas, colocamos a mão na
massa para criar um carrinho movido a balão de ar.
Com esse protótipo, trabalhamos os conhecimentos de sólidos geométricos,
noções espaciais, medidas, interpretação e resoluções de problemas. Levei uma
bexiga à sala de aula e provoquei os alunos com alguns questionamentos. “O que
ocorre quando enchemos a bexiga?”, “Se nós a soltarmos o que ocorre?”, “O que
podemos construir com isso?”
Em resposta, um aluno falou: “carrinho”. Apresentei, então, materiais como
tampinhas, palito de churrasco, canudo, elástico, bexiga e rolinho de papel. “O
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[6.2]Aba

que precisamos para fazer o carrinho?”, questionei. “Quais formas
geométricas?” “O que é um círculo?” “Quanto material é necessário para a
construção do carrinho?” “Como uma roda anda?” “O que é um eixo?”.
Para registrar os passos do trabalho, criamos um diário de bordo em áudio, por
meio do software Audacity.
Foi proposto que, a cada aula, um aluno se encarregasse de fazer o relatório. Os
alunos foram orientados sobre o que o diário deveria conter: objetivo da
atividade, critérios adotados, avanços, o que deu certo, o que deu errado.
[6.3]Etapa 3:
Fizemos uma divisão por grupos de trabalho. Transmiti aos jovens os subsídios
necessários à elaboração dos protótipos.
Foram cinco os grupos criados. Ofereci a eles problemas com base em conteúdos
da Matemática: operações aritméticas, identificação de figuras espaciais,
interpretações e resoluções de problemas envolvendo as quatro operações,
grandezas e medidas, aritmética, espaço e forma, cálculo mental, cálculo
aproximado e socialização de estratégias.
Também discutimos a linguagem de programação, com apoio aos estudantes na
produção de jogos e animações, como funciona o arduíno (plataforma para a
criação de protótipos), como acende um led e para que serve um sensor, entre
outras atividades.
Aproveitei ainda para explicar conceitos básicos de elétrica, circuito aberto,
circuito fechado e noções da física.
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arduíno de código-fonte aberto, o que possibilita a “conversa” com a sucata.
Nessa etapa, foram aprofundadas as noções de elétrica e de circuito aberto e [6.4]Aba 4
circuito fechado. Em seu trabalho, os alunos construíram protótipos como robôs,
barcos e submarino, além de aviões com acendimento de led, hélice e força de
motor, todos eles feitos com os materiais recicláveis.
Minha função também foi a de mediadora, orientando os alunos para a melhoria
dos trabalhos. Houve um grande avanço com os jovens mais indisciplinados, que
despertaram para a aprendizagem criativa e significativa, envolvendo-se nas [6.5]Aba 5
atividades. Para continuar a estimular esses alunos, muitos trabalhos foram
expostos na escola.

[6.5]Etapa 5:
A proposta foi estimular os alunos a continuarem suas criações e invenções,
associando as operações matemáticas à prática com a sucata, testando os
conhecimentos adquiridos e trazendo novos materiais, como sensores, leds em
RGB e potenciômetro.
O objetivo foi estimular a criatividade, a inventividade e a capacidade de
elaborar protótipos com funcionalidades específicas.
Realizamos a nossa Feira de Ciências e Tecnologias, uma oportunidade para
incentivar os alunos a aumentarem a complexidade da aprendizagem, por meio
dos protótipos, e e para aproximar os pais do trabalho realizado.
Uma das ações foi apresentar a quantidade de lixo recolhido das ruas (500 quilos
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A prática pedagógica só tem um ciclo completo quando é realizada a avaliação.
Ela é a essência para qualquer prática educativa.
O olhar reflexivo possibilitou a sistematização do que foi realizado e a absorção
do que foi aprendido, não só na atividade individual de cada aluno, mas também
em todo o processo, com diversas intervenções.
O erro também teve um lugar de destaque, ao possibilitar novos desafios na
aprendizagem, impulsionando os alunos a criarem e a aprenderem com os
enganos.
O maior desafio foi unir os atores da educação na realização de parceiras e de
um currículo interdisciplinar que transcendesse e integrasse a aprendizagem.
TAGS: Linguagens; Ciências da natureza; Matemática; Ciências, Língua Portuguesa; Geografia; Robótica; Elétrica;
Reciclagem; Gêneros textuais/Gêneros discursivos; Tecnologias; Protagonismo juvenil; Ação comunitária; Aprendizagem
significativa; Metodologias ativas; Interdisciplinaridade; Geometria; Meio ambiente; sustentabilidade.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

gravação de som, direção de âncora, maquiagem, operação de teleprompter,
claquete, direção de estúdio etc. Os jovens formaram equipes distintas e
assumiram as funções de produção.
A estratégia para avaliar os conhecimentos adquiridos foi quantificar o sucesso
da publicação, no YouTube, dos audiovisuais produzidos na “TVcentrinho”.
A atividade de criação das “histórias inventadas” também foi avaliada: cada
aluno criou sua história, escreveu, transcreveu e enviou o conteúdo para o grupo
de WhatsApp de cada turma.
Com isso, todos tiveram acesso aos textos publicados. Pela qualidade de cada
texto, foi possível avaliar a bagagem de conhecimento de cada participante.
Os alunos se sentiram empoderados com o canal de comunicação aberto pela
“TVcentrinho”. Perceberam que, de fato, a escola é um ambiente disponível e
que eles são os principais componentes do sistema educacional público.

Como fazer:
A primeira etapa do projeto “TVcentrinho” foi a construção física do estúdio. O
lugar disponível inicialmente estava abandonado. Não tinha piso, nem porta,
nem instalação elétrica. Buscamos alguns objetos de descarte da escola para
montar a estrutura e equipar o que viria a ser o estúdio.
Enquanto as estruturas físicas eram providenciadas, em sala de aula, foi aplicado
o ensinamento sobre a “Teoria das Cores”, utilizando as bandejas de ovos como
suporte das experimentações harmônicas e, ao mesmo tempo, construindo o
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revestimento acústico do futuro estúdio.
Durante 2017, montamos e desmontamos o estúdio várias vezes, mas sempre
preparando as equipes para a produção de programas de TV.
Desmontamos uma vez para fazer o piso, outra vez para colocar a instalação
elétrica, mais uma vez para colocar o revestimento acústico, depois para o
arredondamento dos cantos para produzir o “fundo infinito” e, novamente, para
a pintura e a instalação do sistema de iluminação.
Paralelamente, estávamos em sala de aula produzindo textos: as “Histórias
Inventadas”, que podem se tornar poesia, letra de música, filme, podcast,
depoimento.
Ensaiamos a interpretação dos textos, com o uso do teleprompter, enquanto as
equipes de gravação estavam sendo treinadas para realizar a gravação.
Antes ser escolhido para se tornar público, cada texto passava por um
tratamento colaborativo, em sala de aula, para que todos melhorassem a
narrativa, propondo palavras, situações ou enredos.
Continuamos o projeto de realização de um filme, com novos alunos e alguns
remanescentes. Todos participaram. Havia um aluno surdo controlando a
gravação de som. Como o gravador tinha níveis de barra visuais, ele conseguiu
monitorar a gravação.
Alunos que escreviam muito mal puderam transcrever suas histórias faladas por
meio de aplicativos de celular. Outros cuidaram da entrada e da saída do estúdio
e do uso da claquete ou da maquiagem.
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necessidade da existência de um professor de apoio para absorver as
demandas dos alunos que não estão no estúdio, como tratamento de textos,
ensaios, criação de diálogos, criação das “Histórias Inventadas” etc.
Já as mudanças materiais têm relação com a necessidade de equipamentos,
como microfones direcionais, câmeras, sistemas de iluminação, materiais para
elaboração de cenários, filmadoras, gravadores de som, além de um
teleprompter.
TAGS: Competência 2; Competência 3; Competência 6; Linguagens; Arte; Língua Portuguesa; Audiovisual;

Gêneros textuais/Gêneros discursivos; Interdisciplinaridade; Reciclagem; Protagonismo juvenil; Tecnologias de
infomação e comunicação; Tecnologias digitais; Produção de textos; Oralidade.
Penso que poderíamos incluir algumas habilidades importantes de LP que trabalham com audiovisual e
produção de textos em geral.
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A escrita no quadro trouxe aspectos do formato do tabuleiro e das posições de
cada peça – semelhantes à formação de um exército.
As peças localizadas na frente (os peões) estavam ali por sua falta de poder e de
posses. Eram os soldados, que tinham como tarefa proteger o rei e a rainha nas
[6.1] Aba 1
guerras e nos conflitos.
Colocada na parte de trás do tabuleiro, a realeza tinha a companhia das torres,
dos cavalos e dos bispos, estes últimos, representantes do povo.
Expliquei aos alunos que a capacidade de movimento no tabuleiro levava em
consideração o poder que cada “peça” tinha à época.

[6.2] Aba 2

No final da segunda aula, foi produzido um exercício discursivo sobre o contexto
histórico do xadrez.
[6.2.1] inserir OLHO : As
peças localizadas na frente
[6.3] >> Etapa 3:
(os peões) estavam ali por
Nessa fase, o foco foi a construção e a leitura do tabuleiro, com duração de três sua falta de poder e de
aulas. Fizemos desenhos do tabuleiro e solicitei aos alunos que repetissem a posses. Eram os soldados,
operação em seus cadernos.
que tinham como tarefa
Também mostrei o número de casas do tabuleiro, as peças, as casas brancas e proteger o rei e a rainha nas
pretas e as colunas e fileiras. O número de diagonais, quadrados etc. evidencia a guerras e nos conflitos.
relação do xadrez com a história e a matemática.
Os alunos confeccionaram cartazes com desenhos dos movimentos básicos das
peças e os colaram na parede da sala. Na última aula, foi feita uma prova para
testar os conhecimentos dos alunos.
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movimentos básicos. Os alunos do 6º ano tiveram mais dificuldades em aprender [6.5] Aba 5
as jogadas das peças com maior “poder” de movimentação num único lance,
como o rei e a rainha. Outra peça que confundiu a turma foi o cavalo, que pode
se movimentar em “L”.
A turma também sentiu dificuldade ao fazer lances com os peões, que têm dois
movimentos: para frente (uma ou duas casas) e na diagonal (para capturar a
peça do adversário).
Após três ou quatro aulas, percebi que muitos ainda tinham dificuldades. Os
alunos do 6º e 7º anos continuavam confundindo movimentos do xadrez com os
do jogo de damas. Percebi também que muitos alunos tinham o hábito mover as
mesmas peças, numa espécie de “vai e volta”.

[6.5.1] inserir OLHO : Como

estratégia de ensino, foram
organizadas disputas em
grupos de quatro alunos de
nível intermediário, em
A partir das aulas seguintes, os alunos do 6º e 7º anos começaram a apresentar cada lado do tabuleiro, e
mais habilidade e conhecimento. Já montavam as peças nos lugares corretos e em duplas, com os jovens
que haviam participado das
realizavam os movimentos pelo tabuleiro.
primeiras aulas práticas.
Não tinham, porém, uma boa noção de espaço, tempo, organização e estratégia
de jogo para capturar o rei adversário.
[6.6]>>Etapa 6:

Fizemos torneios por sala e entre as classes. As turmas do 8º e 9º anos estavam
mais familiarizadas com o xadrez, por terem mais vivência com a prática
esportiva.
Os alunos dessas turmas vêm, a cada ano, ampliando as possibilidades de
estratégias de ensino associadas ao xadrez. Eles têm mais organização e maior

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Outras ideias:
O professor poderá elaborar metas coletivas relacionadas à preservação da
saúde, a práticas esportivas e à alimentação. Um desdobramento concreto
poderá ser a criação de uma horta comunitária para abastecer a cozinha da
escola, transformando princípios em ações práticas de responsabilidade coletiva.

[8] Texto 1 coluna
TAGS: Competência 2; Competência 3; Linguagens; Educação Física; Jogos; Xadrez; Estratégia; Evasão escolar.
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A estratégia de enfrentamento foi baseada na ideia de que a habilidade de [4] Texto 1 coluna
leitura com autonomia exerce papel preponderante no desenvolvimento pleno [5] imagem 50%
da escrita e no exercício da cidadania.
[5] CP_EF-AF_034

Desse modo, utilizou-se o livro mencionado como resgate e valorização da
cultura nordestina, com atividades de compreensão dos capítulos, além de obras
artísticas que retratam a mesma temática: a pintura [5.1] “Os Retirantes”, de
Cândido Portinari; a música[5.2] “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga, o poema em
cordel [5.3] “A triste Partida”, de Patativa do Assaré, e o curta-metragem de
animação [5.4] “Vida Maria”, de Márcio Ramos.
Imagem: CP_EF-AF_034
Essas outras obras foram analisadas para que identificássemos pontos de
contato com a prosa de Graciliano Ramos e, desse modo, ampliássemos a
compreensão sobre o texto.
A avaliação levou em conta as produções de textos, as apresentações orais,
musicais e teatrais, além dos desenhos artísticos produzidos durante uma
exposição cultural na qual os alunos apresentaram os conhecimentos
construídos à comunidade escolar.
O resultado da escrita se revelou tímido do ponto de vista quantitativo. No
[5.1] inserir no tooltip:
entanto, isso não configurou fator negativo quando consideramos qual foi o
PORTINARI, Cândido.
ponto de partida.
Retirantes, 1944. Óleo sobre

Além disso, a meta traçada foi o desenvolvimento da habilidade de leitura e,
tela, 190 x 180 cm. Museu de
nesse caso, houve um avanço da maioria dos alunos, algo comprovado em testes
Arte de São Paulo – MASP.
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de leitura realizados posteriormente e numa avaliação estadual, na qual os [5.2] inserir no tooltip:
alunos obtiveram a maior pontuação do município: 65,1% de acertos em
ASA Branca. Autoria: Luiz
proficiência de leitura.

Gonzaga e Humberto Teixeira.
1947.

Como Fazer:

[5.4] inserir no tooltip:

A ideia foi bem-aceita desde o início, embora, quando nos dedicamos à leitura
TRISTE partida. Autoria:
dos capítulos, a empolgação começou a diminuir. Os alunos não estavam Patativa do Assaré. 1964.
acostumados a esse tipo de aula, e o ato de ler por longos períodos causava
[5.5] inserir no tooltip:
certa dispersão e até desinteresse na turma.
Reduzi, então, o ritmo, intercalei leitura e discussão dos capítulos e, assim, VIDA Maria. Direção: Márcio
Ramos. Fortaleza: VIACG
consegui maior participação e envolvimento dos alunos.
Fizemos aulas de consulta ao dicionário, pois havia um vocabulário muito
peculiar da nossa região e que, em sua maioria, não era conhecido do grupo.

Produção digital, 2007. 1 min.

Essa descoberta foi muito positiva. Por isso, achei propício incluir a leitura de
textos em cordel, a fim de resgatarmos conhecimentos sobre a cultura [5.5] inserir no tooltip:
nordestina.

TRISTE partida. Autoria:
Dentre os cordéis, o poema [5.5] “A triste Partida”, do cearense Patativa do Patativa do Assaré. 1964.

Assaré, gerou bastante envolvimento dos alunos, tanto pela riqueza da descrição
da cena quanto pelo reconhecimento da temática dos retirantes.
Além disso, os meninos ficaram surpresos ao saberem que o escritor, que criava
rimas perfeitas e ricas de significado, havia frequentado a escola por
pouquíssimo tempo.
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do tema tratado na obra clássica.
Percebi, porém, que não seria viável continuarmos apenas com a leitura dos
capítulos. Era necessário intercalar outras leituras, obras que tratassem da
cultura nordestina, com autores e artistas que mostrassem a riqueza da região
sob outros pontos de vista.
Ler “Vidas Secas” já não atendia à necessidade de conhecimento da nossa
história ainda tão atual, tão viva. Assim, já não se tratava de projeto de leitura de
um livro, mas, sim, de projeto de valorização e resgate da cultura local.
Desse modo, pesquisei obras que tratassem da temática dos retirantes e da
cultura nordestina. Lembrei da pintura “Os Retirantes”, de Cândido Portinari.
Pesquisei, estudei a obra e planejei algumas aulas para a análise do quadro,
[6] inserir OLHO : Pensada
buscando pontos de encontro com o livro de Graciliano.
inicialmente para ampliar o
Projetei a pintura no quadro e pedi aos alunos que observassem a paisagem, a
conhecimento
vocabular
expressão facial e a aparência física dos retirantes, bem como todos os
regional, a inclusão dos
elementos ali presentes.
textos em cordel contribuiu
Fiquei surpresa quando uma aluna notou que a cena do quadro acontecia de significativamente para a
madrugada, exatamente no mesmo período em que Fabiano e sua família, de compreensão do tema
“Vidas Secas”, partiram em retirada no último capítulo do livro.
tratado na obra clássica.
As ossadas pelos caminhos também foram observadas como um elemento
comum às obras. Perguntei o que significava a presença de tantos urubus
sobrevoando os retirantes, e os alunos conseguiram associar a imagem à
presença da morte.
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[7] CP_EF-AF_035

Foi uma aula muito produtiva. Porém, quando solicitei que os estudantes
fizessem as observações no caderno, os textos não saíram tão analíticos quanto
haviam sido os comentários em sala.
Penso ser absolutamente compreensível que a habilidade de produzir sentidos,
ou seja, ler com autonomia, preceda a habilidade de organizar as ideias no papel.
Entretanto, já não eram mais textos com informações do senso comum.
Começavam a surgir frases mais organizadas, com informações que não se
baseavam no “achismo”, mas, sim, num conhecimento sociocultural legitimado.
Ao voltarmos para o texto de Graciliano, a narrativa já não parecia tão densa.
Percebi, com alegria, alguns alunos já lendo e compreendendo o conteúdo com
mais autonomia, compreendendo melhor a saga dos retirantes.
Outra obra com a mesma temática foi o curta-metragem “Vida Maria” (2006), do
animador Márcio Ramos. Solicitei aos alunos que observassem, mais uma vez,
pontos de encontro com “Vidas Secas”.
Contudo, apesar de as duas obras retratarem a vida no sertão nordestino, os
alunos não conseguiram apontar muitas semelhanças, como havia acontecido
quando viram a obra de Portinari. Fiz, então, uma analogia entre a dureza da
terra e das pessoas.
As “Marias” vivem a mesma vida sofrida. Isso também acontece em “Vidas
Secas”. O primeiro e o último capítulos estão relacionados, dando a ideia de que
a história de Fabiano já aconteceu a outros “Fabianos”.
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Solicitei que registrassem no caderno essas observações, anotando cada
comentário como forma de usar a escrita para organizar as informações e a
experiência de leitura.
Ainda que os alunos não tivessem notado muitas semelhanças, percebi
novamente como o estudo de outra obra com a mesma temática de “Vidas
Secas” ampliava o entendimento sobre o livro. Quando voltávamos a ele, a
leitura fluía com mais tranquilidade. Assim, a prosa de Graciliano Ramos foi
ganhando mais significado.
Senti que era o momento de conhecermos o escritor. Planejei a leitura de uma
entrevista dele e assistirmos juntos a um documentário sobre sua vida.
O documentário foi um momento importante para entendermos como a história
de vida havia influenciado a profissão e a obra em estudo.
Tivemos acesso a tantas informações importantes que solicitei a produção de um
texto. Aproveitei para falar sobre o gênero biografia, suas características e usos
na sociedade.
Para tratar dessas produções, foram necessárias aulas específicas para discutir
questões de escrita. Então, a cada duas semanas, fiz aulas de correção textual
coletiva. Selecionei textos problemáticos e razoáveis (sempre com diferentes [7] imagem 50%
tipos de desvios) para que analisássemos os pontos críticos e os acertos, sempre
solicitando à turma que reescrevesse o conteúdo, fazendo as correções
necessárias.
Tive o cuidado de expor tanto textos bons quanto ruins para que os alunos com
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pinturas e nos objetos que faziam referência ao livro “Vidas Secas”.
Na aula seguinte, solicitei o preenchimento de uma ficha com a narração e a
descrição do que haviam aprendido com a viagem, num exercício de organização
e escrita.
Nessa produção textual, muitos usaram uma linguagem pessoal, demonstrando
sua satisfação com o que tinham vivenciado.
Como sair da cidade não é comum à maioria da turma, a visita ao museu se
tornou ainda mais significativa. A experiência também fortaleceu minha relação
com muitos alunos, o que ajudou em nosso convívio.
As aulas do projeto foram produtivas tanto para o desenvolvimento da
habilidade de leitura e escrita quanto para a construção, nos alunos, de uma
identidade cultural. Mas faltava algo. Talvez um cartaz, um mural para serem
compartilhados com outros alunos. Fui incentivada a organizar uma exposição ou
um seminário. Mesmo insegura, convidei alguns professores e, juntos,
montamos uma exposição cultural.
Com o apoio do professor de Matemática, os alunos fizeram gráficos sobre a
saída de moradores para outras cidades desde 2015, ano em que a empresa de
cana de açúcar fechou.
Em Ciências da Natureza, a turma estudou a vegetação do sertão nordestino e as
plantas típicas da nossa região, com destaque para o juazeiro, árvore muito
mencionada na obra.
Em Artes, montaram um painel gigante no pátio da escola com duas imagens.
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Escolhemos cenas mais alegres para envolver a plateia. Por último, houve a
apresentação de dança, com duas músicas nordestinas: “O Pulo da Gaita” e “Asa
Branca”, de Sérgio Campelo e Luiz Gonzaga, respectivamente.
As dançarinas se vestiram de lavadeiras. Foi uma referência à famosa fala de
Graciliano, em que comparou a arte de escrever ao trabalho das lavadeiras.

[11]

Foi um dia diferente na escola. Um dia que ficou marcado não só para meus
alunos, mas para todos que estavam ali presentes. Foi uma atividade incomum.
Como consequência, o resultado também foi incomum. Muitos olhinhos de
surpresa a cada apresentação. Mas o desejo de todos, ainda que ninguém o
exprimisse, era de que aqueles momentos se tornassem cada vez mais comuns
no dia a dia da nossa escola.

Outras ideias:

Temas paralelos que podem ser trabalhados e/ou aprofundados: identidade
cultural da região Nordeste, preconceito linguístico, linguagem literária em prosa
e em cordel, leitura de texto não verbal, dados estatísticos, vegetação do sertão
alagoano etc.
[9] inserir OLHO : Houve
O projeto pode ser replicado, principalmente em escolas do Nordeste, além de alunos que, na semana
servir de inspiração para trabalhos semelhantes em outras regiões brasileiras, anterior à apresentação,
visando ao resgate e à valorização da identidade cultural e ao exercício da foram à escola pela manhã
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cidadania.

e à tarde para concluir a
arrumação do pátio. Todos
demonstraram
muita
satisfação por estarem ali.

[11] Texto 1 coluna

TAGS: Competência 3; Linguagens; Ciências da natureza; Identidade cultural; Gêneros textuais/Gêneros discursivos;
Leitura e Escrita; Formação de leitor; Variedade linguística; Preconceito linguístico; Protagonismo juvenil;
Interdisciplinaridade; Produção de textos.
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Organizei com os alunos uma equipe de produção para pensar quais seriam os
primeiros convidados do programa. Escolhemos Ana Maria Peixoto, escritora
amazonense, e Mc Kevinho, cantor contemporâneo.
Pareceu estranho, no primeiro momento, a escolha do Mc, pelas letras de suas
músicas. Mas era uma oportunidade de provocar a reflexão dos alunos sobre o
que escutam, cantam e dançam.
Para que o programa fosse ao ar, contei com o auxílio de um professor com
talento e habilidade para as mídias.
Apresentamos, então ,aos alunos as estruturas dos textos dissertativos que
seriam trabalhados no programa.

[8] Imagem 50%

Os jovens conheceram as mídias e os suportes textuais de veiculação de uma
entrevista: jornal, revista, televisão, ambiente digital, rádio.
Também tiveram acesso a um tutorial sobre conhecimentos básicos de
computação (navegação na internet), edição, montagem dos áudios e imagens.
[8] CP_EF-AF_036

O grande envolvimento dos alunos e o sucesso do programa nos estimularam a
fazer a segunda edição, em 2018. Refiz todo o trabalho teórico, pois haveria
novos alunos.
O entrevistado escolhido foi o amazonense Rafael Lacerda, compositor de
toadas do Boi-Bumbá Garantido, cujas letras trazem temáticas como exaltação
à Amazônia, preservação, lendas e costumes do nosso povo.
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Imagem: CP_EF-AF_036

Instruí a pesquisa bibliográfica sobre o compositor, a montagem dos
slides biográficos, a seleção da toada que seria coreografada, a
apresentação aos alunos, a montagem da coreografia e a seleção de
dançarinos, com o auxílio de uma professora.
Coordenei os ensaios e também todas as etapas do programa, como a
edição das fichas de palco, a composição das indumentárias e os
figurinos.
Além do ensino das mídias, busquei talentos em artes musicais, cênicas e
corporais. Foi difícil selecionar entre mais de 120 alunos, mas eu não podia
ficar com todos que haviam manifestado vontade em participar da coreografia.
Os escolhidos fizeram o melhor que puderam e emocionaram o convidado e
todos os presentes.

[9] Texto + tarja Dica!

Um dos pontos importantes do projeto foi o protagonismo dos alunos na escolha
das temáticas e dos entrevistados. Pode-se aproveitar a oportunidade para
debater e aprofundar o conhecimento sobre a cultura local e seus realizadores.

Outras ideias:
O projeto usou o estudo do rádio como meio para realização de entrevistas e a
valorização da cultura local. Foi uma oportunidade interessante para estimular
os jovens a conhecerem mais o rádio e a trocarem experiências sobre seu uso
nas diferentes localidades. Também serviu para explorassem a relação entre as
rádios comunitárias e as rádios comerciais, num estímulo ao debate sobre
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[10] Inserir link
http://www.planalto.gov.br
/ccivIl_03/LEIS/L9612.htm.
[11] Inserir link

vivências com toda a comunidade leitora.
[5] CP_EF-AF_038
CP_EF-AF_039
CP_EF-AF_037

[6]

Imagens: CP_EF-AF_038

Como fazer

CP_EF-AF_039

Introdução

CP_EF-AF_037

A turma selecionada para desenvolver o projeto foi a do 7º ano. Era uma turma
heterogênea, com perfis leitores distintos. A maioria, de acordo com os dados
coletados num questionário, não gostava de ler.
O processo de ensino-aprendizagem esbarra também em questões disciplinares,
comportamentais, sociais e econômicas. Existem alunos que sofrem violências
domésticas, vivem em condições econômicas precárias ou apresentam
desestrutura familiar e emocional.
Os conhecimentos dos alunos foram diagnosticados num questionário, o que
possibilitou avaliar os conhecimentos e o perfil de leitor dos participantes das
aulas de leitura de poemas.
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[6] Texto 1 coluna

[7] inserir OLHO : Foi

necessário direcionar o
trabalho para os interesses
dos alunos e elaborar uma
proposta que ampliasse

trabalho, consideramos as relações possíveis entre a linguagem dos poemas e
outras linguagens poéticas, como a música e as artes plásticas, de modo a
favorecer a aproximação dos estudantes com as obras de uma antologia que
reúne textos literários dos últimos 100 anos.
Propusemos a leitura de poemas em voz alta e apreciação de textos musicados,
pinturas, vídeos e teatro, entre outras manifestações artísticas. O objetivo foi o
de levar a poesia para a vida escolar.
Toda a comunidade escolar foi convidada a conhecer e a participar ativamente
do evento de socialização das atividades. Professores e alunos se sentiram parte
do projeto e viram as atividades serem valorizadas. Desenhos, produções de
texto, musicalizações, dramatizações, grafite e outras expressões artísticas
apoiaram a leitura dos poemas.
Desenvolvimento:
As atividades foram elaboradas ao longo de 13 aulas, com um evento final
voltado à socialização das produções.
Por se tratar de um projeto didático, os produtos construídos foram os portfólios
dos alunos, o caderno de planejamento do professor, o CD de declamações da
antologia e o evento de socialização.
Para iniciar a aplicação das atividades, providenciamos os exemplares da
antologia para todos os alunos.
[8]>>Aula 1: Motivação/Vamos Brincar de Poesia?
Na primeira aula, após uma conversa, foi apresentada a justificativa para a
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[8] Colpasado

em 10 de agosto de 2017.

[10.2]Inserir no tooltip:

Aula 4: Leitura Compartilhada/Poema 4/ [10.2]Paisagem de Brodósqui

PORTINARI, Cândido.
Paisagem de Brodowski. Óleo
sobre madeira, 1937. Coleção
particular.

A quarta aula foi muito dinâmica. Levamos os alunos para a biblioteca. O
desenvolvimento das atividades foi bastante produtivo. Os alunos participaram
comentando e respondendo a questionamentos como: “O que é uma
paisagem?” “Alguém já ouviu falar em Brodósqui?” “E, Cândido Portinari, você
conhece?”
Ao final das interações, lemos o texto em grupo.
Como leitura de casa, os alunos deveriam ler os poemas 3, 4, 5 e 6 para a
socialização na aula seguinte. Sugerimos a leitura em voz alta, que o aluno lesse
para alguém e que fizesse o registro pessoal escrito no portfólio. A leitura e o
registro poderiam ser por meio de palavras, frases, desenhos ou o que
desejassem explorar no texto.
[11]>>Aula 5: Leitura Compartilhada (possibilidade do interdisciplinar e
transdisciplinar)
A quinta aula foi reveladora. Os estudantes foram questionados sobre a leitura
de casa. Um aluno disse:”podemos escrever, desenhar e dizer o que sentimos,
foi como ir no psicólogo”.
Essa resposta corrobora o objetivo dessa pesquisa e revela como é importante o
professor não dar respostas/interpretações prontas para os alunos, mas
possibilitar que eles elaborem suas próprias hipóteses e ativem seus
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[11] Colpasado

conhecimentos durante a leitura.
Os questionamentos usados na leitura compartilhada em sala de aula foram:
“Qual o assunto deste texto?” “O que percebe ao ler/ouvir este poema?” “O que
o texto desperta em você?” “Fechando os olhos, consegue imaginar o que o
texto sugere?” “Foi preciso reler o texto para compreendê-lo melhor?” “Você
compreende o assunto do poema da mesma maneira que o poeta?” “Já
aconteceu algo parecido com você ou com alguém que conheça?” “Você se
lembra de algum lugar/pessoa/fato/situação/ sonho/acontecimento/problema
parecido?”.
Para o contato com o poema 5, os alunos viram o stop motion do texto,
disponível no material complementar.
O poema 6 possibilitou a interpretação e a produção de textos intertextuais,
principalmente com o poema [11.1] “Quadrilha”, de Carlos Drummond de
Andrade.
Um dos alunos trouxe para a aula um recorte de livro com o poema dizendo:
“olha o que encontrei professora!não parece com o poema 6?”.Essa foi a
oportunidade de socializarmos o poema e discutirmos sobre a intertextualidade.
Houve tempo para assistir ao vídeo do programa de TV “Quintal da Cultura”,
sobre o poema 6, disponível no material complementar.
Como a escola não tem internet, o material de áudio e vídeo foi montado
previamente para a realização plena da aula, em pendrive e CD.
Ao final da aula, fizemos a gravação do CD de declamações. Os poemas
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[11.1] inserir texto no
tooltip:
ANDRADE, Carlos Drummond
de. Quadrilha. In: Nova
reunião: 23 llivros de poesia.
São Paulo: Companhia das
letras, 2015.

Para a leitura do poema 8, ouvimos o áudio da música em MP3, disponível no
material complementar, e assistimos ao vídeo.
Muitos alunos identificaram a intertextualidade do poema 9 com a canção “A
Dança Das Caveiras”, interpretada por Roberto de Freitas.
Para finalizar a aula, foi realizada a gravação do CD de declamações. Os alunos
ritmaram o poema 7. A sala toda participou da gravação dos poemas 8 e 9, com a
música ao fundo.
O poema 10 foi ritmado em rap.
[13]>>Aula 7: Leitura Compartilhada do Poema
Com a mediação desta aula ficou claro que é possível compartilhar experiências
e conhecimentos entre os alunos e deles com o professor. Na aula, os alunos
tiveram acesso à linguagem plástica do pintor Salvador Dalí.
A professora levou livros de arte com obras do pintor para que os alunos
pudessem manuseá-los, explorá-los e manifestar suas impressões. Na biblioteca,
houve uma discussão sobre sonhos e sobre as percepções da obra de Dalí.
Finalmente, fizemos a leitura em voz alta de um poema e a gravamos em áudio.
Para a aula seguinte, foi solicitada a leitura dos poemas 12, 13, 14, 15 e 16.
[14]>>Aula 8: Leitura Compartilhada
Os alunos foram colocados em círculo e puderam socializar seus registros de
leitura com os colegas e com a professora. A aula foi interessante porque os
jovens declamaram o poema em voz alta e trabalharam a sonoridade, a
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[13] Colpasado

combinação das palavras, a musicalidade e os jogos de palavras, algo que
despertou a atenção e o interesse de todos.
Ao final, houve tempo para assistirem ao vídeo do poema 12, disponível no
material complementar. Os alunos puderam brincar com as palavras, ritmaram e [14] Colpasado
encenaram a partir da leitura.
O momento mais emocionante da aula ocorreu durante a socialização dos
poemas 13 e 14, que falam de medo e obediência. Os alunos expressaram seus
medos e descreveram as relações de obediência que mantêm com seus
responsáveis.
O poema 15 possibilitou aos alunos explorarem as imagens, o preenchimento da
folha e os conhecimentos prévios. No final da aula, gravamos o áudio das
declamações. Os alunos escolheram declamar os poemas 12, 13, 14. O poema 16
foi cantado por toda a turma.
Para a aula seguinte, foi orientada a leitura dos últimos poemas da antologia (17,
18, 19 e 20).
[15]>>Aula 9: Leitura Compartilhada
As socializações ocorreram de modo livre e espontâneo. Os mais envolvidos
pediram insistentemente para mostrar e compartilhar as anotações de seus
portfólios.
Sempre no início das aulas, a professora pedia os registros para verificar o
envolvimento e atendimento do pedido diante de leitura.
Para finalizar, foi possível assistir aos vídeos de exploração dos poemas,
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[15] Colpasado

disponíveis no material complementar.
A gravação dos últimos áudios foi assim definida: os poemas 17 e 18 seriam
declamados por toda a turma; os poemas 19 e 20, por um único aluno.
[16]>>Aulas 10 e 11: Interpretação
Foi apresentada a estrutura de uma notícia de jornal para fazer a comparação
com os textos presentes na antologia. Foram discutidas as diferenças estruturais
e de linguagem.
Outros questionamentos aconteceram, e os alunos registraram os
conhecimentos ampliados em seu portfólio: Como se chama este tipo de texto?
Como ele se organiza no papel? Ele preenche todo o espaço da linha da esquerda
para a direita? Como se chama cada linha do texto? E como se chama o conjunto
de versos? Há linhas em branco entre os versos? Há quantos versos e quantas
[16] Colpasado
estrofes? Existem sons (palavras/construções sintáticas/expressões) que se
repetem?
Para casa, foi solicitado aos alunos que selecionassem um poema do qual
tivessem gostado para relacioná-lo a peças como vídeos, músicas, jogos,
paródias passatempos.
Os alunos gostaram da ideia da intertextualidade estudada na aula 5. Decidiram
compor o seu próprio texto inspirado no poema 6 e no texto de Drummond
colocados pela professora no quadro.
Para casa, escolheram um poema para realizar um registro para a exposição no
evento de socialização. A maioria, no momento da discussão, solicitou realizar
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uma abordagem do poema 17.
[17]>>Aula 12: Avaliação/produção textual
Esta etapa proporcionou aos alunos a oportunidade de avaliar individualmente o
livro lido e as atividades desenvolvidas. Foi um momento de refletir sobre as
leituras e todos os registros do portfólio.
Tivemos a oportunidade de compartilhar experiências e a visão de cada leitor
sobre a obra.
Para esta aula, realizamos um jogo intitulado “Pescaria da Criatividade”. “Os
alunos sentaram no chão, num círculo ao redor dos “peixinhos da sensibilidade”.
Individualmente, foram convidados a pescar um e criar um verso com a palavra
presente atrás de cada peixe.
Também propusemos o “Jogo das Caixas Poéticas” em grupo. Os representantes
das equipes retiraram um item de cada uma das três caixas: uma palavra, um
objeto e uma imagem (todos inspirados na antologia).
[18]>>Aula 13: Socialização
Em grupo, foi discutido o evento de socialização para a comunidade escolar e
familiar: quais seriam as atividades desenvolvidas e o nome que receberia.
Ficou definido que seria uma mostra literária, para que toda a comunidade
escolar conhecesse um pouco do que a pesquisa havia produzido. Discutimos a
existência da poesia em nossas vidas.
A sugestão de título para nossa antologia foi “Há Poesia em Minha Vida!”. Um
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[17] Colpasado

exemplar da antologia foi disponibilizado para cada sala, e todos os alunos
puderam conhecer e ler os textos do projeto e produzir atividades para a mostra.

[18] Colpasado

[19] Avaliação:
A avaliação foi feita tanto das etapas de trabvalho da atividade quanto das
aprendizagens dos alunos.
[20]>> Avaliação das etapas de trabalho:
Além de principiar a formação de uma comunidade de leitores na escola,
constatamos que a intervenção proposta se consolidou como possibilidade de
elaboração de material didático de literatura no município.

[19] Texto 1 coluna

Como atividade docente, o planejamento cumpriu o papel de prever ações
coletivas em situações didáticas concretas, destacando a coerência e a
flexibilização das necessidades.
O direcionamento e a (re)elaboração das práticas ocorreram ao longo do
processo, pois cada realidade tem particularidades que a elaboração prévia não
consegue conceber.
O estudo dos referenciais teóricos, principalmente sobre o letramento literário,
dialogou com nossos interesses em aprender para ensinar melhor.
Foi a partir dessas contribuições que o projeto foi elaborado, pois reconhecemos
e valorizamos os conhecimentos prévios dos sujeitos leitores em seu contato
com a poesia presente nas múltiplas linguagens estudadas.
Foi fundamental iniciar o projeto de leitura discutindo o que seria estudado.
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[20] Colpasado

trabalho colaborativo entre os participantes dos grupos. Durante as aulas, houve
participação e o engajamento nas leituras e produções escritas, fato que
corrobora as práticas educativas desenvolvidas na perspectiva do letramento
literário.
Os alunos registraram os conhecimentos construídos durante as aulas em seus
portfólios. A professora também fez registros de observação no caderno de
planejamento,
O maior desafio foi proporcionar o diálogo dos sujeitos leitores com as obras,
sem que fossem apresentadas respostas e interpretações pessoais para os
alunos.
Outro desafio foi a transposição das dificuldades para a realização de um projeto
de leitura na perspectiva do letramento, pois é necessário superar a falta de
tempo.
A realização das atividades influenciou diretamente minha prática docente, já
que conheci as recentes pesquisas sobre letramento literário, leitura, literatura,
além dos referenciais estudados em todas as disciplinas e suas implicações em
sala de aula. A partir de agora, esses saberes direcionarão minhas ações, meu
planejamento e os planos de aula.
Antes do projeto, minhas aulas eram elaboradas sem referenciais teóricos. Não
havia reflexão que conduzisse a uma ação e que considerasse o contexto e a
readequação necessária para o atendimento das necessidades de minhas salas.
A falta de embasamento teórico fez que meus planejamentos fossem elaborados
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[20.2] inserir OLHO : Os
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[21]>> Avaliação das aprendizagens
O perfil dos alunos participantes da pesquisa foi feito com base em questionários
semiestruturados, aplicados antes da aplicação da intervenção. Havia perguntas
sobre o gosto pela leitura, a quantidade de livros lidos recentemente e a relação
do aluno com a poesia. Outro questionário foi aplicado ao final da sequência
didática, depois da Mostra Literária.
Ao avaliarmos a aplicação da intervenção na leitura de poemas em sala de aula,
constatamos o crescente interesse dos alunos pelas propostas de leitura e
participação nas aulas.
Por meio dos mecanismos qualitativos de coletas de dados, observação, registros
da professora e dos alunos, associados às informações quantitativas coletadas
nos questionários, foi possível verificar a viabilidade do trabalho com poemas na
perspectiva do letramento literário.
A aproximação dos leitores com a poesia englobou 100% dos alunos. A
ampliação de experiências e o início de uma comunidade leitora na escola foram
os objetivos alcançados.
Essa constatação tem correspondência nos resultados da pesquisa. Segundo o
levantamento, num primeiro momento, 82,4% dos alunos revelaram não ter
identificação com os poemas lidos.
Porém, após a realização das atividades, ficou demonstrada a identificação de
todos com a maioria dos textos da antologia.
Outra contribuição foi o incentivo à leitura em casa. Antes da intervenção, 70,6%
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[21] Colpasado

[22] Texto + tarja Saiba Mais

.
TAGS: Competência 3; Competência 4; Linguagens; Língua Portuguesa; Gêneros discursivos/Gêneros textuais;

Leitura e escrita; Formação de leitor; Leitura compartilhada; Produção textual; Poesia; Intertextualidade; Roda
de leitura; Literatura.
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de produção de contos de aventura e narrativas míticas.
Nessa fase, planejamos as estratégias que seriam utilizadas nas oficinas com
base no site Storybird, que os alunos utilizariam para escrever contos em
colaboração. Testamos as várias possibilidades oferecidas pelo site, que oferece
ao aluno a oportunidade de produzir histórias on-line com base nas leituras
literárias compartilhadas nas aulas, além de viabilizar a ilustração e a criação de
cenários para estimular a criatividade e a imaginação.
Definimos, em seguida, as ações da quarta etapa do trabalho, a realização da
exposição literária.
Dessa forma, trabalhamos o planejamento com foco em ações que
possibilitassem aos adolescentes a apropriação dos resultados conquistados,
espelhando o crescimento deles com as habilidades trabalhadas.
Rota traçada, bússola na mão, estávamos prontos para o nosso percurso de
viagem pela leitura.
Os alunos foram divididos nos quatro grandes grupos relacionados às temáticas
da pesquisa sobre as narrativas de heróis. Foram eles:
1. “Mitos e heróis: da antiguidade ao mundo contemporâneo”;
2. “Heróis dos Animes e Mangás”;
3. “Heróis da DC Comics”;
4. “Heróis da Marvel Comics”.
Como resultado, os alunos vivenciariam práticas de leitura e escrita para
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constituindo uma única e
grande narrativa.

conhecer melhor a literatura. Além disso, desenvolveriam estratégias de leitura
para além da mera decodificação, descobrindo as especificidades do gênero
narrativa mítica e de heróis.
Na produção textual, poderiam desenvolver procedimentos autorais, criando
textos a partir de outros textos e desenvolvendo a habilidade de ler e “pensar” o
mundo com autonomia.

Como fazer:
O projeto “Literacia: da narrativa mitológica à transmidiática” surgiu de um
turbilhão de interrogações, sensações e diálogos com meus alunos do 7º ano do
Ensino Fundamental, a partir do objetivo de promover a aquisição e o
desenvolvimento da leitura por meio das narrativas míticas e de heróis. O
objetivo era subsidiar o letramento literário colaborativo mediado pelas
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
O percurso de concepção e produção do projeto envolveu, em primeiro lugar, o
desejo de vivenciar a leitura de uma maneira inovadora e inusitada. A ideia foi
exatamente essa: aceitar o desafio, desafiar-se, descobrir-se.
Nem eu, nem meus alunos aceitávamos a ideia de que os jovens não leem.
Concordamos que, conforme a sabedoria popular diz, todo mundo é um leitor,
talvez não tenha ainda descoberto seu livro favorito.
O contexto de surgimento do projeto é marcado pelas experiências de leitura
dos alunos, tendo como suporte os livros impressos e os textos multimodais que
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circulam nas novas mídias.

[7] imagem 50%

Este foi um excelente começo para que os alunos passassem a vivenciar a
experiência com a leitura no contexto das aulas de Língua Portuguesa de modo
mais significativo. Manter os jovens e adolescentes interessados na leitura foi
nosso grande desafio.
É possível afirmar que, com o avanço da tecnologia, houve uma alteração
drástica na educação e na forma de ensinar.
[8] CP_EF-AF_045
A revolução tecnológica trouxe a rápida divulgação da tecnologia digital,
transformando o modo como os alunos experimentam o ambiente educacional e
como os professores concebem o ensino.
Nessa dimensão, as oficinas do projeto foram estruturadas a partir dos temas
propostos pelos alunos em seus percursos de leitura, fugindo do estudo baseado
no esquema obra/autor.
Muitos questionamentos surgiram.
Como despertar meus alunos para uma experiência significativa de leitura?
Não aquela leitura escolarizada, revestida de obrigatoriedade e apatia, mas uma
experiência verdadeiramente envolvente, instigante, que despertasse neles a
beleza de ler e se conectar com o mundo do autor, com outro tempo, outros
sujeitos.
Como vencer essa barreira que privava os alunos do prazer de ler
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Imagens: CP_EF-AF_045

espontaneamente um bom livro?
Estava, enfim, diante de um dos grandes desafios enfrentados pelos professores
de língua materna: a formação de leitores literários.
Voltei à sala de aula com ainda mais questionamentos. Mas agora não me sentia
mais perdida em meio a tantas indagações. Sabia que a resposta estava bem
diante de mim. Meus alunos eram a resposta.
Aos poucos, foram elencando diversos livros (clássicos e contemporâneos) que
diziam muito sobre eles e seu mundo. Alguns exemplos: “O pequeno Príncipe”,
“Odisseia”, “Vinte Mil Léguas Submarinas”, “Volta ao Mundo em 80 dias”, “As
Crônicas de Nárnia” e as aventuras dos personagens Harry Potter e Percy
Jackson.
Além disso, os estudantes mencionaram, com especial empolgação, que
adoravam ler histórias em quadrinhos da Marvel e da DC Comics e mangás,
principalmente “Naruto”, “Dragon Ball” e “Pokémon”.
Diante de tantas ideias, surgiu a pergunta elucidativa: “Professora, por que nós
não começamos essas leituras?”.
Antes de propor as atividades, realizamos um estudo bibliográfico inicial para
subsidiar a discussão em torno do contexto da leitura no início do século XX, da
constituição do perfil de leitor dos adolescentes pertencentes à geração Z e das
bases teóricas para compor as estratégias de mediação de leitura pautadas no
protagonismo juvenil.
Para esses adolescentes, a presença de um tablet, smartphone, notebook ou
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grupos: Mitos e heróis: da antiguidade ao mundo contemporâneo; Heróis dos
animes e mangás; Heróis da DC Comis e Heróis da Marvel Comics.
O estudo dos mitos e heróis se baseou em Campbell (2007), para quem o mito
constitui uma narrativa que ajuda a compreender o sentido da vida, os valores
que carregamos enquanto humanidade.
Para esse trabalho inicial, voltamos ao que havia sido traçado como meta ainda
no diagnóstico: ter uma experiência desafiadora de leitura. Para tanto, incluímos
a discussão sobre leitura e modos de apropriação de um texto.
A leitura no mundo contemporâneo foi outro tema importante nessas oficinas
introdutórias, sendo desenvolvida a partir de atividades lúdicas e de
sensibilização para a leitura.
A prática de leitura e produção de contos e narrativas de aventura foi
fundamental nessa etapa, contribuindo para ampliar o repertório pessoal e o
prazer da leitura.
Buscamos ainda estimular a curiosidade, a criatividade, o interesse dos alunos
em conhecer novos livros e novos autores de narrativas de heróis e contos, para
que, lendo com compreensão, pudessem fazer inferências e se posicionar
criticamente.

[8.1] abrir link em outra
Na terceira fase, inserimos rodas de leitura e as oficinas de escrita criativa. Nelas, aba:
discutimos o que é a escrita criativa, possibilidades de esquemas para um texto
https://storybird.com/
narrativo, a constituição dos personagens, o espaço e o tempo e a tessitura do
conflito que faz a história caminhar, além de exercícios práticos de escrita
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criativa e indicações de leitura.
Essas oficinas de produção de texto iniciaram com o levantamento dos
conhecimentos dos alunos sobre mitos e heróis.
Na sequência, os jovens realizaram no laboratório de informática a escrita de
narrativas baseadas nos mitos e heróis trabalhados, utilizando a ferramenta online de escrita colaborativa[8.1] Storybird, que possibilita a produção de e-books
gratuitos para compartilhamento em rede.
Essa ferramenta dá ao aluno a oportunidade de produzir histórias on-line com
base nas leituras literárias compartilhadas nas aulas, além de permitir a
ilustração e a criação de novos cenários que estimulem a criatividade e a
imaginação.
Apesar de se engajarem nas atividades propostas, no momento da escrita
criativa, surgiu a primeira dificuldade do projeto: os alunos dominavam a técnica
de produção de texto proposta, mas tinham dificuldades ao criar as narrativas,
com muitas dúvidas em relação a aspectos da análise linguística, como
ortografia, pontuação e acentuação.
Nesses momentos, a crítica aos textos do outro se impôs sobre o processo
criativo. Por isso, resolvemos trabalhar essas dificuldades aliadas ao respeito ao
outro, chamando a atenção para o fato de que a escrita é sempre uma criação
inacabada, que é feita de vários elementos.

[9] inserir OLHO : Após vários

rascunhos, escritas e
reescritas, os alunos
ampliaram sua visão sobre
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dividiram nos quatro grandes grupos relacionados às temáticas da pesquisa
sobre as narrativas de heróis.
Numa animação sem medida, produziram painéis, maquetes, cenários de
cidades fictícias, como Gothan City, ou reais, como a Nova Iorque do Homem
Aranha e dos Vingadores.
Criaram também os mapas do Acampamento Meio-Sangue, da saga Percy
Jackson, e representações das figuras mitológicas gregas.
Enfim, nesse tecer literário, entre livros, filmes, animes e histórias em
quadrinhos, os alunos atualizaram os mitos e os heróis, trazendo à discussão o
papel deles para a formação e a discussão de valores humanos universais.

[10] Texto + tarja Saiba Mais

Esse momento foi fundamental para que nossos jovens apresentassem o
resultado de seu trabalho aos demais alunos do Colégio. Durante os preparativos
das apresentações orais, treinamos a adequação da linguagem aos diversos
públicos que visitariam os trabalhos, a fim de que vivenciassem na prática os
conhecimentos da oralidade estudados em sala. A exposição foi um sucesso!
Após os alunos compartilharem com a escola e divulgarem em suas redes sociais
o brilhante trabalho que haviam realizado, vi em seus rostos um sorriso de quem
é sujeito de sua própria aprendizagem.
Ao observar o percurso de leitura construído, percebi que havíamos começado
um novo processo de experimentação da leitura. Um percurso em que tanto
aluno quanto professor abrem mão de seus (pré)conceitos em relação à leitura e
caminham de mãos dadas em direção ao novo, ao inusitado, ao encantamento.
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10.1 tooltip:
BAKHTIN, M. Estética da
criação verbal. Trad. Paulo
Bezerra. São Paulo: Martins
Fontes, 2003.

Nessa interlocução, aluno e professor se transformam mutuamente,
conectando-se por essa maravilhosa arte de contar e ouvir histórias.

10.2 inserir tooltip

SCHNEUWLY, Bernard & DOLZ,
Joaquim. e colaboradores.
Gêneros orais e escritos na
[10]
escola. [Tradução e
organização: Roxane Rojo e
SAIBA MAIS
Glaís Sales Cordeiro].
O referencial teórico teve como base as concepções de gêneros discursivos de
Campinas-SP: Mercado de
[10.1] Mikhail Bakhthin (2003) e [10.2] Schneuwly; Dolz (2004), além da noção de Letras, 2004.

literatura como um direito indispensável de humanização de [10.3] Antônio
Candido (2004), [10.4] Rildo Cosson (2007) e [10.5] Antoine Compagnon (2009).
Para subsidiar o estudo do perfil leitor dos adolescentes pertencentes à Geração
Z (nascidos entre 1990 e 2009), dialogamos com a obra “Homo Zappiens:
educando na era digital”, de [10.6] Wim Veen e Ben Vrakking (2009).
Além disso, dialogamos com as ideias de [10.7] Henry Jenkins (2008) e sua
concepção de narrativas transmidiáticas, constituídas de plataformas diferentes,
possibilitando ao público uma interação com a obra que está sendo produzida.
No início do projeto, as ações tiveram como referência a metodologia da
Pesquisa-Ação, de [10.8] Michel Thiolent (2008), que define este tipo de
investigação social como aquela associada a uma ação ou à resolução de um
problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes representativos
da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou
participativo.
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10.3 Candido, Antonio. Vários
escritos. São Paulo: Ouro
sobre azul, 2004.
10.4 COSSON, Rildo.
Letramento literário: teoria e
prática. São Paulo: Contexto,
2007.
10.5 COMPAGNON, Antoine.
Literatura para quê? Tradução
de Laura Taddei Brandini. Belo
Horizonte: Editora UFMG,
2009.
10.6 VEEN, Wim & VRAKKING,
Ben. Homo zappiens:
educando na era digital.

(Tradução Vinicius Figueira).
Porto Alegre: Artmed, 2009.

O estudo dos mitos e heróis se baseou em [10.9] Campbell (2007), para quem o
mito constitui uma narrativa que ajuda a compreender o sentido da vida, os
valores que carregamos enquanto humanidade.

10.7 JENKINS, Henry. Cultura
da Convergencia. (Tradução
Susana Alexandria). Editora
Aleph, 2008.

10.8 THIOLLENT, Michel.
Pesquisa-Ação nas
Organizações. São Paulo:
Atlas, 1997.
10.9 CAMPBELL. Joseph. O
herói de mil faces. Tradução
Adail Ubirajara Sobral. – São
Paulo: Pensamento, 2007.
TAGS: Competência 3; Competência 4; Competência 5; Linguagens; Língua Portuguesa; Gêneros

textuais/Gêneros discursivos; Formação de leitor; Leitura e escrita; Produção textual; Tecnologias; Literatura.
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de interação.
O trabalho com as reportagens e o telejornal digital na escola possibilitou aos
alunos contato com múltiplas linguagens e formas de expressão em situações de
comunicação real. Trabalhamos, ao mesmo tempo, a escrita, a oralidade e a
expressão corporal, além da cooperação e do reconhecimento às produções dos
colegas.
Criar um telejornal possibilitou a cada aluno ser um produtor de informação – e
não só um consumidor. Por meio de situações reais de leitura e escrita, os jovens
puderam observar seu entorno e refletir sobre isso. Com isso, eles
desenvolveram o senso crítico, a sensibilidade estética, a imaginação e a
criatividade.
Esse tipo de atividade pode suprir a necessidade por novidades, ao gerar
diferentes fontes de conhecimento e ser uma possibilidade para que os alunos,
de forma dinâmica, saibam mais sobre o lugar onde vivem.
Considerado o vilão das salas de aula, o celular se tornou material didático
importante. Ele foi usado para fazer as filmagens das entrevistas e também para
editar os vídeos.
No início, levei várias reportagens escritas para fossem trabalhadas a leitura, a
compreensão, e a interpretação, além das características do gênero. Nas aulas
seguintes, mostrei exemplos de reportagens de reportagens de TV com temas de
interesse dos alunos. A experiência serviu como inspiração para o debate e para
aproximar os alunos do gênero textual e da própria organização e produção de
conteúdos jornalísticos.
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Nosso objetivo foi produzir, em grupos e com o uso de ferramentas digitais, um
jornal que não só articulasse o estudo do gênero literário das reportagens e da
produção jornalística, mas também proporcionasse aos alunos um espaço de
atuação em relação aos problemas da cidade e do entorno da escola.
No total, os alunos produziram seis reportagens. A etapa final foi a gravação do
jornal digital “JK” (Jornal Kennedy), com as reportagens produzidas por eles,
[6] Txt + Imagem 3 colunas
além de comerciais sobre os livros lidos e a previsão do tempo.
Imagens:
[6] Como fazer:

CP_EF-AF_053

Considerando as ações previstas no Projeto de Intervenção Pedagógica na
Escola, tudo ocorreu dentro do planejado.

CP_EF-AF_054

Em meados de março, apresentei o projeto aos alunos, deixando claro quais
seriam os objetivos. Em sala de aula, utilizei atividades, vídeos, slides e jornais.
Realizamos atividades de leitura, compreensão e interpretação, análise e, ao
final, a produção de reportagens escritas e filmadas pelas equipes.
Além de caracterizar a reportagem como gênero textual, orientei os alunos a
interpretarem os textos. Usei, para tal, estratégias de compreensão leitora.
Durante o processo, realizamos diversas atividades para que o gênero fosse
apreciado, analisado e vivenciado pelos alunos.
CP_EF-AF_053
CP_EF-AF_054
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CP_EF-AF_055

CP_EF-AF_055

[7] Txt 1 coluna

[7] Apresento abaixo o passo a passo do que foi trabalhado e os resultados
obtidos com a implementação do projeto.

[8] >> Colapsado

[8]>> Conhecendo o gênero
As primeiras aulas tiveram o objetivo de analisar o conhecimento prévio dos
educandos sobre o gênero reportagem. A primeira iniciativa foi uma discussão
oral, com o levantamento de hipóteses.
Depois da sensibilização dos alunos para que conhecessem o conteúdo com o
qual iriam trabalhar, foi essencial entender como acontecimentos cotidianos
podem ser narrados por um repórter. Foi usada a reportagem [8.1] “Teclar
Demais no Celular pode Causar WhatsAppinite”.
Os alunos ouviram a leitura da reportagem, acompanharam as imagens no livro
didático e participaram de um animado debate. Não esperava que eles se
interessassem tanto pelo tema proposto.
Isso se deu, talvez, pelo fato de a reportagem abordar um assunto da atualidade
e relacionado com os adolescentes.
Em seguida, os alunos fizeram as atividades de compreensão e interpretação da
reportagem.
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[8.1]abrir link em outra aba:
https://www1.folha.uol.com.b
r/tec/2014/04/1435942teclar-demais-no-celularpode-causarwhatsappinite.shtml

[9]>> Explorando o Gênero:
Apresentei várias reportagens para facilitar o reconhecimento do gênero. Dividi [9] >> Colapsado
a turma em grupos. Cada um deles escolheu um tema de acordo com seu
interesse. Analisamos uma reportagem para que fossem respondidas as
seguintes questões: “O que aconteceu?”, “Onde?”, “Quando?”, “Como?”, “Quais
os envolvidos?”, “Qual a razão do ocorrido?”.
Ao longo de duas aulas, trabalhamos a parte escrita da reportagem, a visual e o
conteúdo. Como o objetivo final era a produção de um conteúdo audiovisual,
exibi algumas reportagens de TV. Ao final, debatemos os assuntos abordados.

[10]>> Divisão das Equipes e Escolha dos Temas:
O passo seguinte foi explicar como seria o trabalho e dividir as equipes (seis ao
todo). Na sequência, cada equipe se reuniu para discutir qual seria o assunto de
sua reportagem.
Foi uma atividade bem difícil, já que a nossa localidade é pequena e não tem
muita coisa que chame a atenção. Cada equipe escolheu seu tema. As pautas
definidas foram sobre segurança pública, saúde pública, política, lazer, um
jovem de destaque e um prato típico da cidade.
Nos grupos, os alunos definiram seus papéis. Uma dupla ficou responsável pela
escrita do texto; um aluno foi repórter e outro fez a filmagem e as fotos. Em
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[10] >> Colapsado

seguida, os jovens produziram as perguntas (o roteiro).
Depois dessa parte resolvida, todos foram a campo. No contraturno escolar, os
alunos entraram em contato com as pessoas definidas para participar de suas
reportagens. Todas as orientações foram dadas durante a aula, com algumas
dúvidas sanadas via WhatsApp.
Editada num celular, a primeira reportagem ficou pronta na semana seguinte.
Ao final do processo de edição dos trabalhos, os grupos já começaram a se
envolver com a organização da segunda edição do “JK”. Nesse processo, três
alunos ficaram como “jornalistas”. Dois meninos e uma menina assumiram a
produção das publicidades (propagandas dos livros lidos por eles durante o
trimestre), enquanto uma garota se responsabilizou pelo quadro sobre previsão
do tempo.
Levei ternos e gravatas para os jornalistas. Um grupo ajudou na montagem do
cenário. A participação dos jornalistas e a previsão foram gravadas na classe. Os
comerciais dos livros, por sua vez, foram feitos na Biblioteca Cidadã Helena
Kolody.
Usamos os celulares dos alunos para as gravações e edições. Apenas a edição
final foi realizada no meu notebook.
[11] Ao final, os conteúdos produzidos foram os seguintes:
• entrevista com o sargento da cidade sobre segurança pública;
• entrevista com o dono de um bem-sucedido salão de beleza para a seção
“Jovem Destaque”;
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[11] Txt 1 coluna + lista

https://www.nied.unicamp.
br/projeto/hagaque/
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O estímulo à leitura ocupa lugar fundamental na missão da escola de
proporcionar aos alunos o acesso ao conhecimento.

O público-alvo do projeto são as turmas do 6º ao 9º anos do Ensino
Fundamental, pois é perceptível, nesses grupos, o número reduzido de jovens
adeptos à leitura.
A partir dessa lacuna na aprendizagem, desenvolvemos atividades de
letramento para que fossem desenvolvidas a leitura e, consequentemente, a
escrita.
As atividades são vinculadas às práticas sociais e aos gêneros textuais, tendo
como base os conhecimentos prévios dos alunos.
De modo geral, as práticas contemplam a apresentação do projeto às turmas, as
aulas e a resolução dos trabalhos propostos.
Como parte do projeto, são entregues bolsas de leitura, contendo as seguintes
obras: [5.1]“A Bolsa Amarela” (de Lygia Bojunga), [5.2] “Extraordinário” (de R.J.
Palácio), [5.3] “A Mão e a Luva” (de Machado de Assis) e [5.4] “O Diário de Anne
Frank” (Anne Frank).
[6] Como fazer:

[5.1]inserir texto no tooltip:
BOJUNGA, Lygia. A bolsa
amarela. Rio de Janeiro: Casa
Lygia Bojunga, 2003.

[5.2]inserir texto no tooltip:

A metodologia do projeto consiste na cooperação entre os ambientes multimídia
PALACIO, R. J. Extraordinário.
e componentes curriculares como Língua Portuguesa e História. As atividades Tradução: Rachel Agavino. Rio
são interligadas e adequadas às especificidades pedagógicas e lúdicas.
de Janeiro: Intrínseca, 2013.
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As bolsas com o livro indicado para cada turma e a ficha de leitura são levadas [5.3]inserir texto no tooltip:
para casa pelos alunos, com o compromisso de que utilizem o material para a
resolução das atividades, que podem ser discutidas com algum membro da
ASSIS, Machado de. A mão e a luva. São
família.
Paulo: Martin Claret, 2013 (publicação
original 1874).

O tempo estipulado para leitura varia entre sete e dez dias, dependendo da obra
selecionada. Alguns alunos, contudo, levam mais tempo para concluir a tarefa.
[5.4]inserir texto no tooltip:
Como desfecho são feitas competições nas quais são avaliados o tempo utilizado FRANK, Anne. O diário de Anne
para a leitura, o bom estado do livro lido e a resolução das atividades solicitadas. Frank. Rio de Janeiro: Record,
O livro escolhido em 2017 para o 6º ano foi “A Bolsa Amarela”. Como atividade, 1995.
foi pedido aos alunos que escrevessem uma carta pessoal.
Os textos deveriam trazer um resumo da leitura e também informações sobre a
vida e os sonhos dos jovens. Guardadas numa cápsula do tempo, as cartas serão
abertas em 2020, quando os alunos estarão no 9º ano.
[6] txt 1 coluna
Na execução do projeto, a biblioteca solicitou a ficha de leitura, que serve para a
identificação das características da obra lida e o relato dos temas abordados.
O Laboratório de Informática Educativa (LIED) trabalhou com grupos visando à
produção, pelo celular, de um vídeo-resenha de 60 segundos sobre algum trecho
da obra.
Para o 7º ano, foi escolhido o livro “Extraordinário”, que aborda o preconceito e
o bullying. A sala de leitura propôs aos alunos um debate sobre situações que
evidenciassem preconceito e desrespeito ao indivíduo, com a expectativa de
gerar nos alunos reflexão, mudança de comportamento e aceitação do outro.
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A atividade foi dividida nas seguintes etapas: aula sobre o gênero debate,
organização dos grupos, divisão de temas, construção de argumentos escritos e
orais para a defesa de uma posição e realização de um debate.
A atividade da biblioteca estimulou a leitura, a compreensão, a interpretação e a
identificação das principais caraterísticas do romance e dos temas abordados.
”A Mão e a Luva” foi o livro selecionando para a bolsa de leitura do 8º ano. As
atividades propostas pela sala de leitura foram o estudo do gênero resenha e
escrita e a construção de uma resenha crítica sobre a obra.
A biblioteca trabalhou com leitura, interpretação e compreensão do texto,
atuando também sobre a ampliação do vocabulário e as principais
características do romance. Nessa turma, o LIED atuou com o gênero textual
paródia.
Respeitando o enredo da obra, os alunos produziram algumas paródias.
“O Diário de Anne Frank” foi reservado à bolsa de leitura do 9º ano. As
expectativas eram grandes, pois seria a primeira experiência da escola com a
obra.
As atividades selecionadas pela sala de leitura foram o estudo do gênero textual
diário e a produção de diários, respeitando-se os critérios de originalidade,
coesão e coerência. Para sua execução, foram definidos três temas: aspecto
pessoal e/ou familiar, aspecto social (problemas no bairro, estado ou país) e
aspecto literário (escrita sobre a compreensão do texto.
A biblioteca selecionou questões que favorecessem a compreensão e a
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interpretação da obra, bem como os principais temas abordados. Foi produzido
ainda um resumo.
O LIED propôs a exibição de um vídeo-resenha de 60 segundos sobre fatos da
obra.
Ao longo dos anos de execução do projeto, surgiram diversos desafios e foram
obtidas muitas vitórias.
O primeiro grande desafio foi, exatamente, começar o projeto. Tínhamos sete
bolsas e sete exemplares do livro “A Mão e a Luva” para duas turmas, num total
de 32 alunos.
Levamos dois bimestres para concluir essa atividade, pelo número reduzido de
livros e pela necessidade de adaptação dos alunos ao projeto.
Passei nas salas diariamente, estimulando a rapidez na leitura e na produção
das atividades para que o cronograma não atrasasse.
No segundo ano (2016), graças à colaboração de colegas de trabalho, amigos e
familiares, adquirimos 15 exemplares do livro “Extraordinário” e mais dez
bolsas. Assim, ficamos com dois conjuntos de bolsas de leitura para duas
turmas, num total de 53 alunos. Em dois meses, todos os alunos conseguiram ler
os livros indicados.
Para 2017, adotamos o livro “A Bolsa Amarela”. Por meio de doações,
conseguimos 20 exemplares. A escola, por sua vez, comprou 30 bolsas. Dessa
forma, passamos a realizar o projeto com três grupos de bolsas de leitura. Os 55
alunos concluíram a leitura no prazo de dois meses.
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Naquele ano, as bolsas atenderam a quatro turmas, num total de 116 alunos.
Numa das turmas, havia uma aluna com síndrome de Down, não alfabetizada.
Tivemos de adaptar as atividades para que ela não fosse prejudicada.
Conseguimos um audiolivro e ,com a ajuda da professora do Atendimento
Educacional Especializado (AEE), a garota também realizou a atividade.
No quarto ano (2018), conseguimos mais colaboradores e compramos 33
exemplares do livro “O Diário de Anne Frank”, além de ganharmos seis doações.
Foi um sonho realizado, pois os alunos receberam, ao mesmo tempo, o livro
para a leitura e as atividades. O 6º,o 7º, o 8º e o 9º anos participaram do
projeto.
Como dependemos de recursos próprios e de colaborações, fizemos bazares
para ajudar na compra das premiações dos alunos, que, além de receberem
notas nas disciplinas, também participaram de uma competição de leitura
rápida e proficiente.
Outro desafio tem sido o controle do número de bolsas disponíveis. Tivemos
casos de alunos que saíram da escola e não devolveram suas bolsas. Perdemos
diversas delas – algumas temporariamente e outras, infelizmente, de forma
definitiva.
Atualmente, quatro bolsas de leitura estão sendo utilizadas. Os alunos do 6º ano
serão os primeiros a participar de todas as bolsas de leitura até o 9º ano. O
número de alunos leitores aumenta a cada ano. Além disso, os empréstimos de
livros na biblioteca também cresceram.
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Há ainda relatos de alunos sobre a agradável surpresa que tiveram com a
leitura, pois achavam que não iriam gostar da atividade. Temos alunos do 4º e
do 5º anos que nos perguntam: “Quando receberemos a bolsa?”.
[7]
CP_EF-AF_058
.

[7] Imagem 100% + Saiba
Mais (TARJA) - txt 1 coluna
Imagem: CP_EF-AF_058

TAGS: Competência 4; Linguagens; Língua Portuguesa; Literatura; Formação de leitor; Leitura e escrita; Gêneros

textuais/Gêneros discursivos;
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se beneficiassem de uma metodologia de projetos e de ferramentas
tecnológicas.
Os alunos leram e produziram textos em diferentes gêneros. Também criaram
textos multimodais de forma colaborativa, tornando-se coautores do projeto e
autores do próprio processo de ensino-aprendizagem, a partir de uma a
sequência didática elaborada conjuntamente com o professor.
Como fazer:
[6]>> 1. Surgimento do Projeto:
O projeto surgiu após conversa com os alunos no início do ano letivo. Eles
diziam: “português é muito chato, não gosto de português, são muitas regras, é
muito chato, etc”.
Ao serem questionados por mim sobre onde usavam a língua para ler e escrever,
os alunos relataram as conversas no WhatsApp e no Facebook.
Detectado o interesse pela escrita em redes sociais, já na aula seguinte, eu
trouxe para discussão ferramentas e exemplos de textos digitais. Os alunos
vibraram, já que a maioria, no dia a dia, só dispõe de celular.
Deparei com nativos digitais que manuseavam perfeitamente a câmera
fotográfica em maravilhosas selfies e fotos, tinham diversos grupos no
WhatsApp, centenas de amigos no Facebook e realizavam buscas no “Sr.
Google”.
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[6] Colapsado + imagem
50%
Imagem: CP_EF-AF_060

No entanto, esses mesmos jovens tinham carências de conhecimento sobre o
quanto aquelas pequenas máquinas poderiam ser informativas e aliadas do
aprendizado. Apresentei a eles, por exemplo, o docs do Google Drive.
CP_EF-AF_060
A pauta do projeto também foi definida pelo grupo numa conversa. Nos
primeiros contatos com a turma, fiz um levantamento oral sobre o que
“nós/alunos sabemos?”, “o que é de interesse saber mais”. Uma aluna registrou
no quadro falas pontuais e os questionamentos surgidos.
Rolante é uma cidade pequena, agrícola. Todos moram em casas onde,
geralmente, há hortas, pomares e outras plantações.
Por isso, sugeri uma expedição investigativa para que verificássemos a
agricultura familiar e o plantio em pequenos espaços. Os alunos optaram por
pesquisar o tema “Hortas Orgânicas e Sustentabilidade: mudanças de hábito e
mudanças de vida”.
Como relatado anteriormente, o projeto foi construído a partir de discussões em
sala de aula orientadas por mim. O passo seguinte foi a mediação da produção
dos alunos, considerando os diferentes gêneros textuais do plano de estudos.
[7] >> 2. Planejamento:

[7] Colapsado + imagem
50%

Para a produção de textos de forma colaborativa ou individual, por meio do docs,
Imagem: CP_EF-AF_061
os alunos precisariam ter conhecimentos sobre gêneros textuais, como se
caracterizam e sua finalidade. Só assim, poderiam elaborar entrevistas, relatórios
e textos explicativos.
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CP_EF-AF_061
Os conteúdos gramaticais específicos previstos para o ano – como orações (e
suas formas), pronomes, verbos, formação e estrutura das palavras,
concordância, semântica e sintaxe – poderiam ser abordados nos textos dos
alunos e nas atividades de escrita, leitura, revisão e reescrita. Assim, seria
possível desenvolvermos a competência discursiva e a autonomia em relação ao
uso do idioma materno.
Procurei informações sobre ferramentas tecnológicas. O texto participativo
gratuito do Google me pareceu o meio mais adequado. Em conversa com alunos,
surgiram dois problemas: a proibição de uso dos celulares nas aulas e a
precariedade do laboratório, que tinha somente três microcomputadores
funcionando.
Após conversa com a diretora e uma reunião com os pais, foi solicitada a
permissão de uso do celular na classe. Também ficou definido que se alguém
tivesse notebook, poderia trazê-lo para a aula. Com o tempo, a direção também
conseguiu mais alguns micros para o laboratório.
[8] >> 3. Atividades Iniciais:
• criar grupos de trabalho, relatar critérios de escolha dos participantes e do
nome do grupo e colocar foto de identificação;
• organizar pasta no drive “Documentos” com o nome dos alunos.
• Criar e-mail e senha para entrar na página;
• levantar questões e especificar temas de estudo após conversas individuais
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[8] Colapsado

e em grupo;
• organizar saídas de campo;
• sugerir conteúdos aos professores das disciplinas envolvidas no projeto.
- Língua Portuguesa: produção colaborativa de textos (gêneros propostos na série), com
o uso do docs do Google Drive e dos cadernos (para a prática individual).
- Matemática: área de plantio e medidas das propriedades.
- Ciências: plantas e antídotos (venenos agroecológicos).
- Inglês: tradução de textos para ampliação do vocabulário, com a criação de verbetes.
- História: época de plantio.
- Geografia: relevo e clima adequados ao plantio.
- Ensino Religioso: plantas medicinais.
- Arte: desenho das plantas cultivadas nas hortas.
- Educação Física: vitaminas, cuidados com o corpo e a alimentação, massa corporal e
dietas.

Foram desenvolvidos diálogos como espaço de reflexão sobre plantio,
alimentação e possibilidades de produção de alimentos em pequenos espaços.
[9]>> Avaliar:
Cada aluno teve o direito de se avaliar e de registrar o processo de aprendizagem [9] Colapsado
e suas contribuições ao grupo.
Na minha avaliação, considerei critérios como autonomia e comprometimento.
Avaliar um aluno, em qualquer situação de aprendizagem, não é tarefa fácil. Mas
acompanhar seu processo de escrita e, ainda, auxiliá-lo no percurso é uma forma
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mais fácil e coerente de avaliar.
Com a experiência de produzir, coletivamente, textos num ambiente digital, os
alunos aprenderam mais do que usar uma ferramenta nova, aprenderam novas
formas de ler e de escrever.
A experiência também os tornou mais autônomos. Quando não obtinham
respostas para suas dúvidas (com colegas ou comigo), procuravam outras
pessoas ou fontes de informação.
Todo esse processo foi levado em conta na avaliação. Surpreendi-me com as
produções dos alunos, baseadas em temas concretos. Dessa forma, todos
alcançaram boas notas (no texto escrito e na participação colaborativa).

[9.1] inserir texto no tooltip:
BAKHTIN, M. Estética da
criação verbal. São Paulo:
Martins Fontes, 2003. 476 p.

Aos poucos, os alunos foram se responsabilizando pelo trabalho e passaram a
gostar mais das aulas de Língua Portuguesa. No final, conheceram a produção de
todos os colegas, partilhando ideias e conhecimento.
Para[9.1] Mikhail Bakhtin, os gêneros do discurso “resultam de formas de uso
relativamente estáveis de enunciados”, e os estilos de linguagem são estilos de
gêneros de determinadas esferas da atividade humana e da comunicação, que
acontece pelo discurso.
Assim, a mudança do estilo de linguagem acarreta mudança do gênero de
discurso. Os alunos, com essa prática, tiveram contato com muitos repertórios
de gêneros, mesmo sem se darem conta da diversidade.
No 9º ano, espera-se que o aluno tenha uma boa produção oral e escrita, com
novas frases, novos textos, utilizando palavras, pensamentos e ideias sobre o
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[9.2] inserir texto no tooltip:
SOARES, Magda. Letramento e
Escolarização. In: RIBEIRO,
Vera Masagão (Org.).
Letramento no Brasil. São
Paulo: Global, 2004.

tema em estudo e desenvolvendo a leitura e a escrita.

[9.3]inserir texto no tooltip:

O objetivo final é termos alunos letrados, o que, segundo [9.2] Soares (2004),
significa “levar a criança ao exercício das práticas sociais de leitura e escrita”.
[9.3] Marcuschi, por sua vez, salienta que “a escrita reestrutura o pensamento e
introduz novas formas de raciocínio”.

MARCUSCHI, L. A. Produção
textual, análise de gêneros e
compreensão. São Paulo:
Parábola Editorial, 2008.

Com a pesquisa, ampliou-se o conhecimento dos alunos sobre o que, de fato, é
vivenciado pelos agricultores e pequenos produtores familiares, quais os
produtos mais plantados e como se dá o plantio. Os alunos não tinham mais a
desculpa “não tenho ideia; não sei o que escrever”, pois estavam cheio de ideias
e com uma ferramenta que os fortalecia e lhes dava status e segurança.

[10] SAIBA MAIS
A produção de textos em espaços digitais requer sujeitos com conhecimento
desse mundo e que tenham noções básicas do uso dos recursos tecnológicos.
Segundo [10.1] Palfrey/Gasser (2011, p. 277), há modos de “gerar interesse nos
nativos digitais, tirando vantagem da maneira particular pela qual eles
aprendem”.
Todos os textos, conforme [10.2] Kress e Van Leuween (1998, página 186), são
multimodais. Afirmar isso significa admitir uma abordagem do texto em
camadas, isto é, admitir que existe uma “ligação inextricável entre o texto e sua
materialidade que precisa ser considerada” [10.3] (Ribeiro, 2013, p.22).
De acordo com [10.4] Roger Chartier (2001, página 219), é fundamental lembrar
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[10.1]inserir texto no
tooltip:
PALFREY, John; GASSER, Urs.
Nascidos na era digital:
entendendo a primeira geração
de nativos digitais. Porto Alegre:
Artmed, 2011.

[10.2]inserir texto no
tooltip:
Kress, G., & t. van leeuwen.
(1998). Front pages: (The
critical) analysis of newspaper
layout. in a. bell & P. Garrett
(Eds.), Approaches to media
discourse (pp. 186-219).
oxford: blackwell.

[10.3]inserir texto no

que “nenhum texto existe fora do suporte que lhe confere legibilidade; qualquer
compreensão de um texto, não importa de que tipo, depende das formas com as
quais ele chega até seu leitor”.
A multimodalidade não se deve, contudo, somente ao desenvolvimento das TICs,
mas também à grande variedade de culturas nas quais estamos inseridos. Sendo
assim, para a compreensão desses textos e para a comunicação, são necessários
novos letramentos ou multiletramentos.

tooltip:
RIBEIRO, Ana Elisa.
Multimodalidade e produção
de textos: questões para o
letramento na atualidade.
Signo [ISSN 1982-2014]. Santa
Cruz do Sul, v. 38, n. 64

O conceito de multiletramentos, conforme [10.5] Rojo (2003, p.13), aponta para
dois tipos específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossas
sociedades, principalmente as urbanas: “a multiplicidade cultural das populações
e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela se
informa e se comunica”. Os multiletramentos, conforme a mesma pesquisadora,
são “interativos; [...] são colaborativos; estes textos fraturam e transgridem as
relações de poder estabelecidas, em especial as relações de propriedade (das
máquinas, das ferramentas, das ideias, dos textos (verbais ou não”).

[10.4]inserir texto no
tooltip:

Ainda segundo a fala da autora, “eles são híbridos, fronteiriços, mestiços (de
linguagens, modos, mídias e culturas)”. Assim, o melhor lugar para eles existirem
é nas nuvens e a melhor maneira de se apresentarem é na estrutura ou no
formato de redes (hipertextos, hipermídias).

[10.5]inserir texto no
tooltip:

A escola não pode ignorar tudo isso. Ela precisa, de acordo com Rojo (2008),
“reestruturar seus processos de ensino-aprendizagem às novas configurações
que se apresentam no mundo contemporâneo e globalizado e [...] tomar para si
a tarefa de trabalhar com esses novos modos de ver/sentir/agir e de significar o
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CHARTIER, Roger. Textos,
impressão, leituras. In: HUNT,
Lynn. A nova história cultural.
Trad. Jefferson Luiz Camargo.
2 ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2001.

ROJO, Roxane. Letramentos
múltiplos, escola e inclusão
social. – São Paulo : Parábola
Editorial, 2003.

mundo e a realidade social” [10.6] (Gomes, 2017).

[10.6]inserir texto no
tooltip:

GOMES, Rosivaldo. Objetos de
Aprendizagem e Novos
Letramentos: Uma análise do
objeto Enem Wars. Revista de
Estudos Acadêmicos de Letras.
Vol. 10 Nº 01 – julho de 2017.

[10] txt 1 coluna + tarja

TAGS:
Competência 4; Competência 5; Competência 10; Linguagens; Língua Portuguesa; Interdisciplinaridade; Letramento;
Gêneros textuais/Gêneros discursivos; Tecnologias; Leitura e escrita; Produção textual; Ensino e Pesquisa; Escrita
colaborativa;
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desenvolvimento das atividades.
Levando em consideração os temas de estudo, desenvolvemos atividades que [5] txt 1 coluna + lista
uniram conhecimentos matemáticos, o cultivo de uma horta caseira e a
comercialização de produtos agrícolas.
CP_EF-AF_062
CP_EF-AF_063
[5] Como fazer:
Para a realização desta prática, foram definidas as seguintes etapas:
● pesquisa com a família;
● elaboração de texto sobre as informações coletadas na pesquisa;
● construção de uma horta caseira na escola;
● construção de uma horta caseira nas residências dos alunos, com
acompanhamento dos familiares;
● estudo de medida de massa e comprimento referente à horta caseira;
● pesquisa sobre os valores de comercialização dos produtos agrícolas;
● problemas que envolviam o comércio de produtos agrícolas;
● construção de um calendário agrícola;
● visita às residências dos alunos para conhecer as hortas caseiras;
● produção do relatório da atividade “Construção da Horta Caseira e Visita dos
Meus Professores à Minha Horta”;
● participação na feira livre de Domingos Martins (ES) para comercialização dos
produtos agrícolas plantados nas hortas caseiras.
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Para a realização dessas atividades, contei com a parceria das famílias, da equipe
de profissionais da escola e dos feirantes locais. Foi feita ainda uma pesquisa na
Wikipédia sobre valores de produtos agrícolas.
Como uma provocação inicial sobre o tema de estudo, os alunos foram
motivados a apresentar questões às suas familiares sobre o que plantar numa
horta e sobre a importância de se ter uma horta em casa.
A partir do questionário respondido, a turma desenvolveu um relatório
ilustrativo com as informações colhidas. Com base nos relatórios, observamos
que as famílias ainda tinham o hábito de cultivar hortas caseiras.
Pensando nessa realidade – a de que muitos alunos participam da horta com os
familiares –, propus a construção de uma horta na parte externa da escola.
Essa atividade foi muito bem aproveitada, pois, além de plantar e cultivar
hortaliças com a turma, pudemos definir o perímetro e a área dos canteiros, e a
quantidade de adubo necessária. Utilizei medidas formais e informais.
Após essa atividade prática, sugeri aos alunos que organizassem uma horta em
casa, com seus familiares, e fizessem anotações sobre o cultivo.
Reforcei à turma que a atividade deveria ser desenvolvida em parceria com a
família e que, após alguns meses, professores e funcionários da escola iriam
conhecer a horta e ouvir das famílias informações sobre as atividades realizadas.
Com o tempo, passaram a fazer parte do cotidiano escolar perguntas como

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

“Quando você vai a minha casa?”; “Já tenho que colher as alfaces que plantei?”;
“Você pode me ajudar a calcular a área e o perímetro da minha horta porque
estou com dificuldade?”; e “Minha horta foi comida pelas galinhas!”.
Dois meses depois da proposta sobre a horta caseira ter sido lançada, chegou o
dia da visita às casas dos alunos.
Fomos muito bem recebidos. Havia tanta coisa para contar que as informações
ultrapassaram os canteiros de hortaliças e foram adiante.
As famílias relataram histórias de suas comunidades. Quiseram saber também
sobre o comportamento dos filhos na escola. Como recordação, tiramos fotos
para registrar a parceria entre alunos, famílias e escola. Para finalizar, a turma
produziu um relatório sobre a experiência.
Para demonstrar aos alunos que, além do consumo familiar, as hortaliças
também podiam ser comercializadas, foi feita em classe uma pesquisa sobre os
preços no mercado formal, como os dos centros de distribuição, e do mercado
informal. A pesquisa gerou uma reflexão passiva, pois alguns pais de alunos eram
atravessadores, enquanto outros comercializavam seus produtos em centros de
distribuição ou feiras livres.
Ao longo da atividade, os alunos começaram a calcular quanto iriam lucrar se
vendessem suas hortaliças cultivadas. Como já estávamos no 3º trimestre, e o
tema de estudo era “Comercialização”, foi proposto que negociassem as
hortaliças numa feira livre.
Todos concordaram de pronto. A escola, então, organizou a logística de
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deslocamento da turma, contando com a parceria das famílias, que ajudaram os
alunos a embalar as hortaliças, organizaram os preços e emprestaram bacias
para colocar os produtos.
Alguns pais com experiência em feira livre também participaram da atividade.
Vimos, com surpresa, vários alunos negociando seus produtos com os fregueses.
Com muita firmeza calculavam o valor das mercadorias, recebiam o dinheiro e
davam o troco.
Os estudantes ficaram empolgados por terem participado da feira livre e, é claro,
por terem arrecadado um bom dinheiro, que serviu para uma ida ao cinema e
uma feliz tarde em Vitória, capital do Espírito Santo.
Durante a realização das atividades propostas, percebi o envolvimento dos
alunos de maneira intensa. Tão logo recebiam as orientações sobre o cultivo da
horta caseira, colocavam as orientações em prática com a família.
As informações recebidas proporcionaram um aprendizado prazeroso,
contribuindo também para que os conhecimentos matemáticos se tornassem
vivos e significativos no processo ensino-aprendizagem.
Além dos conhecimentos de operações matemáticas, cálculo de perímetro e área
e do estudo de números inteiros por meio do sistema monetário, os alunos
refletiram também sobre a importância da comercialização dos produtos
agrícolas, o que envolvia o custo de transporte e o retorno da venda direta ao
consumidor.
Eles também avaliaram a comercialização para atravessadores. Perceberam que,
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apesar do baixo custo de transporte, tinham retorno muito inferior em relação à
venda direta para o consumidor.

[5] Tarja com ícone (Saiba
Na feira, os alunos viveram outro aprendizado. Para conquistar os clientes, Mais) + texto
tiveram de pensar não apenas na melhor maneira de apresentar os produtos,
mas também na forma de dialogar com os consumidores. Era importante que
demonstrassem conhecimento sobre o que estavam vendendo.
[6]
SAIBA MAIS
A prática relatada deixou clara a importância da contextualização significativa, ou
seja, aquela que ocorre com o envolvimento real do aluno. Nesse caso, agregouse à experiência a riqueza da participação das famílias e da comunidade local.
Embora esta prática não descreva as ações pedagógicas da sala de aula, há uma
[7] Tarja + texto
infinidade de práticas relacionadas ao embasamento matemático necessárias à
execução das atividades práticas. Elas podem variar conforme o currículo, o
perfil das turmas e as expectativas de aprendizagem delineadas no planejamento
anual. Dessa forma, as ações podem ser modificadas com muita flexibilidade.
[7]
Outras ideias:
O projeto possibilita um trabalho interdisciplinar mais aprofundado com o
componente Ciência ao abordar temas como, crescimento de plantas, adubação,
composição dos solos etc.
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significativa;
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a cultura empreendedora e apresentou práticas de aprendizagem.

[5] Texto + lista

Para tal, considerou a autonomia de aprendizado dos alunos e o
desenvolvimento de atributos e atitudes necessários para a gerência da própria
vida (profissional, pessoal e social).
[5]
Essa visão foi ao encontro dos quatro pilares da educação propostos pela
Unesco:
• aprender a conhecer, isto é, adquirir instrumentos de compreensão;
• aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente;
• aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas
as atividades humanas;

[6] Texto + imagem (100%)
Imagem: CP_EF-AF_064

• aprender a ser, caminho essencial que integra os três pilares precedentes.

[6]
CP_EF-AF_064
Nesse sentido, a educação empreendedora incentivou os alunos a buscarem o
autoconhecimento e novas aprendizagens, além do espírito de coletividade.
Atuou também como transformadora, incentivando-os à quebra de paradigmas
e ao desenvolvimento das habilidades e dos comportamentos empreendedores.
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[7] Texto 1 coluna

[7]
Como fazer:
A turma de jovens empreendedores foi selecionada após divulgações em sala
de aula. Os alunos se sentiram atraídos pela possibilidade de realizar algo
inovador. Quase 90 nomes foram inscritos. No início dos encontros, eles foram
convidados a expor suas ideias e seus pensamentos sobre o tema
“Empreendedorismo Social” para que eu conhecesse seus conhecimentos
prévios.
Para minha surpresa, houve várias exposições referentes ao assunto. Percebi
que era muito grande o entusiasmo da turma em realizar trabalhos voltados à
escola e ao entorno.
Fomos, pouco a pouco, traçando nossas estratégias de trabalho, sempre com
foco no empreendedorismo social. A primeira atitude foi elaborar um plano de
ação para nossas metas.
A Sala de Empreendedorismo se tornou uma verdadeira sala de ideias. A única
estratégia utilizada foi dar voz e vez aos alunos. Posso dizer que despertei, com
a turma, meu potencial empreendedor.
Na primeira aula, produzimos cartazes, o Mural de Avaliações, o Mural das
Expectativas e o Mural da Amizade.
Os encontros eram aguardados com muita expectativa. Quando havia algum
feriado no dia do encontro, eu sentia a frustração do grupo.
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Nessas atividades, encontrei a alternativa que buscava para atrair o interesse
dos jovens. Nada de notas, apenas a vontade de participar de algo prazeroso, de
ouvir os alunos e de saber quais eram suas expectativas.
Todos os encontros traziam novas sugestões, e, assim, montamos nosso plano
de ação, que foi composto de vários projetos de empreendedorismo social.
Todos eles foram elaborados e escritos pelos grupos de alunos, sempre
priorizando o entorno escolar.
[8]
Apresento a seguir nossos projetos:

[8.1]>> Projeto 1: “Meio Ambiente e Sustentabilidade“
Resumo:
Neste projeto, proporcionamos o conhecimento e a conscientização dos
alunos sobre temas relacionados ao meio ambiente e à cidadania. Utilizamos
materiais recicláveis para a confecção de floreiras e a criação de uma horta
hidropônica no colégio.
Coletamos água dos aparelhos de ar-condicionado e da chuva para regar as
plantas. Fizemos coleta de lixo após as aulas e realizamos palestras de
conscientização e preservação. Esperamos assim ter desenvolvido uma
cultura de atitudes para o desenvolvimento sustentável do nosso planeta.
Justificativa:
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[8] Abas verticais + texto
[8.1]>> Aba 1 + imagem
50%
Imagem: CP_EF-AF_065

Na trajetória da humanidade há uma grande relação entre o homem e o meio
natural. A história nos mostra que o homem fez da natureza sua habitação e
fonte de subsistência.
No entanto, com o passar dos séculos, a relação pacífica foi rompida com a
busca incessante pela dominação econômica e pela produção em larga escala.
Esses fatores, somados ao elevado nível de crescimento populacional,
produziram devastação nos recursos naturais.
Como cidadãos, queremos uma escola que promova o aprendizado e a formação
de pessoas conscientes da importância das atitudes de preservação, para que as
gerações futuras não sofram com a destruição ambiental.
Assim, por perceber a necessidade de um trabalho desse tipo, o projeto buscou
desenvolver nos alunos uma cultura de educação, preservação e
sustentabilidade.
CP_EF-AF_065
Objetivos:
• Despertar nos jovens valores e ideias de preservação da natureza e senso de
responsabilidade para com as gerações futuras.
• Sensibilizar de forma lúdica sobre o uso sustentável dos recursos naturais
através de suas próprias ações.
• Apresentar alternativas e soluções para as questões ambientais pertinentes no
dia a dia escolar.
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• Conscientizar sobre a importância do meio ambiente e como o homem está
inserido nesse meio.
• Estimular os estudantes para que percebam a importância do homem na
transformação do meio em que vivem e o que as interferências negativas têm
causado à natureza.
• Incorporar o respeito e o cuidado para com o meio ambiente, diminuindo a
quantidade de lixo depositado no meio ambiente.
• Incorporar a rotina da coleta seletiva.
• Reconhecer atitudes inadequadas para com o seu meio ambiente.
• Reconhecer que os cuidados com o meio ambiente promovem a qualidade de
vida para os seres vivos.
• Conscientizar sobre as diferentes formas de coleta e destino do lixo, na escola,
em casa e em espaços em comum.
• Conscientizar sobre o uso adequado e a renovação de algumas matériasprimas: reciclagem.
Metodologia:
1ª Etapa:
• Apresentação do tema aos alunos, com conversas sobre interpretações,
opiniões e a situação atual do meio ambiente.
• Apresentação de vídeo educativo sobre a questão do lixo e a preservação do
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meio ambiente, com informações a respeito da importância da reciclagem.
• Explicação sobre a importância dos 3R's: Reciclar, Reaproveitar, Reutilizar,
respeitando a vida e a ecologia.
2ª Etapa:
• Realização de pesquisas em livros e revistas.
• Participação em variadas situações de comunicação oral.
• Interação e manifestação de desejos, necessidades e sentimentos por
meio da linguagem oral e escrita e do relato de vivências.
• Familiarização com a escrita pela participação em situações nas quais ela
se faz necessária e pelo contato, no cotidiano, com livros, revistas,
histórias em quadrinhos, painéis etc.
3ª Etapa:
• Pesquisa de campo para proporcionar à turma um passeio pelo entorno
escolar. • Na atividade, os alunos foram orientados a observar as formas de
degradações presentes naquele meio ambiente ou em suas proximidades.
• Análise da realidade ambiental na comunidade.
• Campanha contra a dengue, um dos problemas gerados pelo acúmulo de
lixo (com cartazes e informativos).
• Palestra de um agente de saúde.
4ª Etapa:
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• Coleta e reciclagem: explicações sobre a reciclagem, sua importância e como
é feita.
• Montagem de latas de lixo de coleta seletiva na escola e explicações sobre a
relação entre a cor de cada uma e o tipo de lixo que recebe.
• Apresentação dos símbolos da reciclagem usados para cada tipo de material,
no mundo inteiro.
• Promoção da coleta do lixo espalhado no colégio e no entorno escolar.
5ª Etapa:
• Realização de trabalhos manuais, como cartazes, panfletos educativos e avisos,
todos eles com informações importantes à população.
• Montagem de palestra direcionada aos alunos dos Anos Iniciais.
• Coleta, lavagem e pintura de pneus para cultivo de jardins de flores pelo
colégio, com os canteiros sendo irrigados com água captada da chuva e dos
aparelhos de ar-condicionado, respeitando o princípio da sustentabilidade.
• Preparo da horta hidropônica monitorada por arduíno [curso que os alunos
realizaram em parceria com SENAI], para melhorar o cardápio das refeições do
colégio.
• Preparação do local e dos objetos para captação de água da chuva e dos
aparelhos de ar-condicionado, com o objetivo de reutilização da água para
irrigação das plantas.
6ª Etapa
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• Preparação de palestras educativas, com materiais coletados durante a
realização do projeto, para apresentação à comunidade escolar.
Cronograma de atividades:
• Coleta de materiais: junho e julho de 2017.
• Organização da palestra: setembro de 2017.
• Apresentação da palestra: outubro de 2017, para alunos do 6º e do 7º anos.

Orçamento do projeto:
Gastos com tinta para pintura dos pneus, terra, mudas de plantas e construção
da horta hidropônica.
Avaliação e monitoramento:
A avaliação deve ser contínua, pela observação e pelo registro da participação e
do envolvimento de cada aluno.
[8.2]>>
Projeto 2: “Os Amigos do Amanhã”
Resumo:
O projeto “”teve como ambiente a Sociedade Espírita de Promoção Social (SEPS)
Lar das Vovozinhas, localizado em nossa comunidade. O objetivo visou agir ante
as necessidades básicas das pessoas idosas, oferecendo carinho e proteção.
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[8.2]>> Aba 2

Justificativa:
O projeto nasceu da ideia de um grupo de jovens empreendedores,
conscientes de que podem fazer a diferença na vida de pessoas da
Terceira Idade, contribuindo para prevenir situações de negligência,
violência ou abandono familiar. A iniciativa foi idealizada para interferir
no dia a dia, buscando a valorização da pessoa humana.
Objetivos:
• Acolher pessoas idosas com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a
fim de garantir os diretos do estatuto do idoso.
• Possibilitar a convivência comunitária.
• Restabelecer vínculos familiares.
• Diminuir o preconceito e estereótipos com relação ao envelhecimento.
• Proporcionar um envelhecimento mais saudável e mais feliz.
• Promover a convivência de jovens e idosos.
Público-alvo:
Pessoas idosas .
Localização Geográfica:
SEPS Lar das Vovozinhas
Metodologia:
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Em nosso planejamento, incluímos uma visita à entidade a fim de conhecer o
ambiente e os idosos A partir desse conhecimento prévio, desenvolveríamos um
plano para realizar, na entidade, de atividades de acordo com o interesse do
grupo, como músicas, Festa dos Anos 50, leituras, recreação, teatro e rodas de
conversas.
Esses encontros entre gerações teriam como missão gerar lembranças e
desenvolver a imaginação, a reflexão, o raciocínio, a memória, a qualidade de
vida e a criatividade dos idosos. Os encontros seriam realizados de acordo com a
disponibilidade da instituição.
Outro ponto importante seria o levantamento de produtos, roupas, cobertas
etc. para doação à instituição. Nessa tarefa, envolveríamos os alunos do colégio
nos diversos eventos idealizados, como “Sexta Temática”, “Festa Julina“ e
“Geek up”, para arrecadação e doação.
Orçamento do Projeto:
Sem custos, por se tratar de projeto social.
Cronograma de atividades:
• Divulgação do projeto: a partir de abril de 2018.
• Visitas: de acordo com a disponibilidade da instituição.
Avaliação e Monitoramento:
Durante todas as atividades estabelecidas no cronograma.
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[8.3]>> Aba 3 + imagem
50%
Imagem: CP_EF-AF_066

[8.3]>> Projeto 3: “Champanimal”
Resumo:
Organização de uma feira para adoção de animais abandonados, proporcionando
um lar adequado, proteção e carinho.
Justificativa:
A justificativa para o planejamento desse projeto foi simples: o amor pelos
animais e a tentativa de oferecer alguma forma de ajuda.
Objetivo:
Combater o problema dos animais abandonados na cidade e na comunidade.
CP_EF-AF_066
Público-alvo:
Pessoas dispostas a arcar com as responsabilidades de ter um
animal em casa.
Metodologia:
Contato com membros de ONGs, palestra de conscientização com os
alunos do empreendedorismo, confecção de roupinhas para doação e
divulgação à comunidade escolar.
Cronograma de Atividades:
Definição e elaboração das atividades: de março a setembro de 2018.
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Orçamento do Projeto:
Sem custos, por se tratar de projeto social.
Cronograma:
• Divulgação: maio de 2018.
• Feira de Adoção: de junho e setembro de 2018.
Avaliação e monitoramento:
Durante todas as atividades estabelecidas no cronograma.
Parcerias:
ONGs de proteção aos animais, alunos e comunidade, além de apoio do SENAI e
do SESC na divulgação.

[8.4]>> Projeto 4: “Patrulha Canina”
Resumo:
Este projeto é destinado aos animais de rua, com o intuito de proteger a vida
animal.
CP_EF-AF_067
Justificativa:
Para fazer um mundo melhor, precisamos colocar a mão na massa e lutar pelo
que acreditamos. Quando se trata da defesa dos diretos dos animais, não pode
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[8.4]>> Aba 4 + imagem
50%
Imagem: CP_EF-AF_067

ser diferente. Os integrantes do Projeto Patrulha Canina sentem-se
sensibilizados com o abandono de cães e gatos nas ruas. Para interferir nessa
situação, pensamos em algo que pudesse proteger esses animais em situação
de abandono.
Objetivos:
• Buscar a solidariedade das pessoas pelos animais abandonados nas vias
públicas.
• Minimizar a fome, a sede e a situação de abandono desses bichos.
• Proteger a vida animal.
• Defender os direitos dos animais.
• Conscientizar as pessoas sobre a gravidade e as consequências do abandono.
Público-alvo:
Animais em situação de abandono.
Localização Geográfica:
Centro Social Urbano da Vila Portuguesa.
Metodologia:
Confecção de comedouros e bebedouros com canos de PVC, com
abastecimento de ração e água. Foram escolhidos dois locais públicos, de
grande concentração de cães e gatos abandonados. O planejamento definição a
escolha de tutores para a manutenção dos canos sempre limpos e abastecidos.
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Cronograma de Atividades:
Definição e elaboração de atividades: julho a novembro de 2018.
Orçamento do Projeto:
Em torno de R$ 80,00 iniciais, custeados por integrante do grupo.
Avaliação e Monitoramento:
Durante todas as atividades estabelecidas no cronograma.
Parcerias:
Lojas de materiais de construção, casas especializadas em produtos animais e
pet shops.

[9]
Outra ação prevista em nosso planejamento foi a organização do pacote turístico
“Conhecendo o Paraná”, voltado ao empreendedorismo turístico. A viagem, de
oito dias, foi realizada no mês de setembro de 2017.
Para que esse sonho se tornasse realidade, buscamos parcerias e recursos.
Conseguimos uma associação com o SESC Caiobá, que não cobrou as diárias de
hospedagem em hotel da entidade.
Conseguimos com uma empresa parceira da escola recursos para o pagamento
do ônibus. Outros custos da viagem foram cobertos com a vendas de
salgadinhos, doces e rifas.
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[9] Texto 1 coluna

Em meio a todos esses os trabalhos, surgiu um que não estava em nosso
planejamento – a eleição para o Grêmio Estudantil do colégio. Mas como
empreendedores, os alunos não perderam a oportunidade e formaram a chapa
“Empreende Champa”.
O grupo venceu a eleição com 80% dos votos. Ao serem perguntados sobre
como se sentiam, participantes responderam: “Empreeender é um estilo de
vida e não uma profissão, estamos preparados para transformar a realidade que
estamos inseridos e ser parceiros dos próximos alunos empreendedores, com
nossa visão estratégica, determinação e planejamento.”.

[10] Tarja + texto

[10]
Outras ideias:
O projeto pode ser atrelado a atividades de arrecadação de fundos para a
viagem, envolvendo as disciplinas de Matemática e Empreendedorismo.

TAGS:
Competência 6; Ciências da Natureza; Ciências Humanas; Ciências; Empreendedorismo; Empreendedorismo social;
Interdisciplinaridade; Meio Ambiente; Sustentabilidade; Ação comunitária; Protagonismo juvenil; Temas transversais;
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contexto educacional apenas com giz, quadro e explicação. Para tornar a sala de
aula mais dinâmica, criativa e favorável à interação, utilizamos muitas atividades.
Trabalhar com a implementação de projetos é um desafio, é sair do tradicional,
de aulas desarticuladas. Esse processo mobilizou alunos, professores,
coordenadores e gestores em atividades mais dinâmicas. O objetivo foi
estabelecer um processo educacional mais participativo e articulado, com um
núcleo de interesses mais significativos para o grupo.
Percebemos também que, para trabalhar com projetos, não precisamos de
muitos recursos materiais, mas, de boa vontade e ânimo para sair da rotina.
Segundo [4.1] Freire (1996), o desenvolvimento de projetos possibilita aos [4.1] inserir texto no tooltip:
alunos aprenderem conceitos específicos e interagirem com sua realidade social, FREIRE, P. Pedagogia da
Autonomia: saberes
percebendo os problemas de seu entorno.
necessários à prática

Dessa maneira, a escola trabalha o exercício da cidadania crítica do aluno desde
educativa. São Paulo: Paz e
os anos iniciais. Com o projeto didático, o docente se aproxima de vários saberes
Terra, 1996.
e desafios das diferentes disciplinas, partindo de um tema social, transversal.
O mesmo projeto pode, e deve, ser adotado por diferentes professores, como foi
o caso da nossa revista.
O trabalho com essa perspectiva de projeto e transversalidade foi também um
processo de desenvolvimento de habilidades, pois abordamos vários temas de
modo contextualizado, para ver concretizada uma série de ações e produtos.
Diversos gêneros textuais foram abordados: histórias em quadrinhos, livro
ilustrado, cartazes, mapas, gibis, trabalho com materiais recicláveis e pesquisas
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de conteúdo.
Procuramos ainda aproximar os alunos dos temas por intermédio de filmes,
músicas, paródias e, mesmo, receitas e comidas que explorassem temas como
regionalização e identidade.

[5] Dentro de nossas metas específicas, o trabalho procurou:
• produzir, para a revista, materiais didáticos que ajudassem a melhorar a
habilidade de ler e interpretar textos informativos e a divulgação científica –
tudo adaptado à linguagem do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental;
• explanar temáticas escolhidas para os discentes de forma dinâmica;

[5] Texto + lista

• contribuir para a socialização entre os alunos;
• propor a interação escola-casa-comunidade;
• contribuir para o desenvolvimento das habilidades e das competências dos
alunos;
• construir, a partir das produções dos alunos dos 6º ano, uma revista com
temáticas ligadas à Ciência da Geografia.
CP_EF-AF_069

[6]
Como fazer:
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[6]
Texto + Abas Vertical

Toda a produção da “Revista Geográfica GL” e o desenvolvimento do projeto [6.1]>> Aba 1
tiveram três grandes momentos, que organizaram o trabalho e exploraram
habilidades e competências distintas.

[6.1]>> 1º Momento:
Inicialmente, fizemos um levantamento bibliográfico para explorar os conceitoschaves da ciência geográfica (espaço, paisagem, território e lugar). Também
foram estudados os conteúdos propostos pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais, bem como os temas transversais propostos para o 6º ano.
Exploramos especificamente temas como “Estrutura e Movimento da Terra“,
[6.1.1]Inserir texto no
“Coordenadas Geográficas“, “Agentes Internos e Externos“, “Placas Tectônicas“,
tooltip:
“Sistema Solar“, “Questões Ambientais Mundiais, Nacionais e Locais” e
“Reciclagem”.
BRANCO, Samuel Murgel.
Realizamos com a turma várias atividades lúdicas e práticas:

Passeio por dentro da terra.
São Paulo: Moderna, 2011.

• leitura de textos complementares e dos livros paradidáticos [6.1.1] “Passeio
por Dentro da Terra” (de Samuel Murgel Branco), [6.1.2] “O Menino que Vendia [6.1.2]Inserir texto no
Palavras” (Ignácio de Loyola Brandão), [6.1.3] “Para Gostar de Ler – 10 Contos” e tooltip:
[6.1.4] “O Mistério da Fábrica de Livros” (de Pedro Bandeira);
BRANDÃO, Ignácio de Loyola.
• exibição dos filmes [6.1.5] “O Extraordinário“,[6.1.6] “Ataque solar”, [6.1.7] O menino que vendia palavras.
São Paulo: Companhia das
“Volcano”, [6.1.8] “O Impossível” e [6.1.9] “A Era do Gelo 5: o Big Bang”;
• escuta das músicas [6.1.10] “Estrela da Natureza” (de Sá e Guarabira), [6.1.11]

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Letrinhas, 2016.

“Passaredo” (de Chico Buarque), [6.1.12] “Planeta Água” (de Guilherme Arantes), [6.1.3]Inserir texto no
[6.1.13] “Planeta Azul” (de Chitãozinho e Xororó), [6.1.14] “Xote Ecológico” tooltip:
(,Chico Mendes) e [6.1.15] “Terra” (de Caetano Veloso);

PARA gostar de ler. Vol. 10 –
• leitura e recitação de cordéis diversos sobre temáticas ambientais e Contos. São Paulo: Ática, 1996

socioeconômicas e festividades brasileiras;

[6.1.4]Inserir texto no
• consulta a sites de conteúdo escolar (jogos, cruzadas, organogramas, tooltip:
desenhos) alinhados com as temáticas propostas;
BANDEIRA, Pedro. O mistério

• produção de pequenos textos, histórias em quadrinhos, paródias e cordéis
da fábrica de livros. São Paulo:
para compor a revista ao final do ano.
Moderna, 2010.
[6.2]>> 2º Momento:

[6.1.5]Inserir texto no
tooltip:

Dividimos o trabalho em duas etapas: a reunião do material produzido pelos EXTRAORDINÁRIO. Direção:
alunos e a organização dos registros fotográficos feitos pelas professoras de Stephen Chbosky. Santa
Geografia, Arte e Ciências durante as diferentes atividades.
Monica: Lionsgate, 2017. 111
Dentre as produções, destacamos a criação de uma maquete sobre o sistema min.
solar e a elaboração de paródias sobre problemas ambientais da cidade de Natal [6.1.6]Inserir texto no
e, em especial, do bairro das Quintas, onde se localiza a escola.
tooltip:
Também houve a apresentação de seminários sobre os movimentos e a
ATAQUE solar (Solar strike).
estrutura da terra, agentes internos e externos e a formação do relevo terrestre.

Direção: Paul ZIller. Santa
Paralelamente a essas atividades, foram realizadas atividades de campo com os Monica: Lionsgate, 2006. 91
alunos e a participação de alguns pais. Visitamos o planetário de Parnamirim, min.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

onde pudemos estudar o sistema solar de forma mais palpável, e não apenas por [6.1.7]Inserir texto no
meio de imagens e vídeos.
tooltip:
Conhecemos também o Barco Escola Chama Maré, projeto realizado pelo VOLCANO – A fúria. Direção:
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), órgão do Mick Jackson. Los Angeles:
governo do Rio Grande do Norte.
20th Century Fox, 1997. 103
min.

Foi uma rica oportunidade para discutirmos problemas ambientais que afetam a
nossa cidade e a nossa região. Na atividade a bordo do Barco Escola, também [6.1.8]Inserir texto no
exploramos um pouco da história de Natal e de sua relação com a geografia e o tooltip:
meio ambiente locais.

O IMPOSSÍVEL (Lo Imposible).

Além disso, estudamos o episódio da construção, em Natal, da base aérea de Direção: Juan Antonio Bayona.
cooperação entre Estados Unidos e o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial.
Santa Monica: Summit
Neste segundo momento do trabalho, visitamos ainda o Museu de Minérios do Entertainment, 2012. 107 min.
Rio Grande do Norte, vinculado ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte [6.1.9]Inserir texto no
(IFRN). O objetivo foi explorar as questões teóricas a partir da nossa realidade.
tooltip:
A ERA do gelo 5: o Big Bang
[6.3]>> 3º Momento:
(Ice age: Collision course).
Direção: Galen T. Chu e Mike
Finalmente, chegamos à elaboração da “Revista Geográfica GL”. Nosso primeiro
Thurmeier. Los Angeles: 20th
passo foi reconhecer os diversos gêneros textuais produzidos ao longo do ano, e
Century Fox, 2016. 94 min.

como essa diversidade poderia compor uma revista.

[6.1.10]Inserir texto no
Durante o processo de produção dos textos, trabalhamos os recursos discursivos,
tooltip:
textuais e linguísticos de cada gênero.
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CP_EF-AF_070

ESTRELA natureza. Autoria: Sá
e Guarabyra. 1990.

A revista começou a tomar forma no 4º bimestre, quando os alunos foram
divididos em grupos e passaram a trabalhar no laboratório de informática da [6.1.11]Inserir texto no
tooltip:
escola.
Juntos, os grupos decidiram as funções de cada processo (digitar, selecionar PASSAREDO. Autoria: Chico
Buarque. 1976.
textos, escolher fotos etc.) e qual seria a temática-chave da revista.
Decidiram também formatos, cores e diagramação. A elaboração dos textos e o [6.1.12]Inserir texto no
uso dos computadores foram etapas intensas e com muitas dúvidas.
tooltip:
Para a realização do projeto, foram necessários oito meses. O lançamento da
revista aconteceu durante a Mostra da Cultura da escola.
[7]
Outras ideias:
Além da versão impressa da revista, sugere-se também que sejam exploradas
outras formas de publicação, como blogs e revistas on-line, e mesmo
ferramentas digitais de editoração, aproximando alunos e professores dos novos
formatos que o jornalismo tem se apresentado ao público geral.

PLANETA Água. Autoria:
Guilherme Arantes. 1983.

[6.1.13]Inserir texto no
tooltip:
PLANETA Azul. Autoria:
Chitãozinho e Xororó. 1991.

[6.1.14]Inserir texto no
tooltip:
XOTE ecológico. Autoria: Luiz
Gonzaga e Aguinaldo Batista.
1989.

[6.1.15]Inserir texto no
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tooltip:
TERRA. Autoria: Caetano
Veloso. 1978.

[6.2]>> Aba 2
[6.3]>> Aba 3
Texto + imagem 50%
Imagem: CP_EF-AF_070

[7] Tarja + texto

TAGS:
Competência 7; Ciências da Natureza; Ciências Humanas; Linguagens; Ciências, Geografia; Língua Portuguesa; Artes,
Gêneros textuais/Gêneros discursivos; Meio Ambiente; Produção de texto; Ensino e pesquisa; Interdisciplinaridade;
Revista científica;
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observados na escola e na comunidade, e relatados por alunos e professores que
vivenciam essa realidade cotidianamente.
Nesse cenário, pensei em formas de ensinar Língua Portuguesa que utilizassem o
texto e a realidade desses alunos. Concluí que seria necessário estimular os
jovens a compreenderem o que o texto diz e significa.
Para isso, utilizei a oralidade (vozes dos alunos/sujeitos), a escrita (produção do
gênero, mediada por uma rede de suporte) e, novamente, a oralidade
(materializada no texto). E, assim, ao falarmos de depressão na escola e na
comunidade, quebramos um tabu.
O projeto foi desenvolvido numa sequência de atividades: pesquisa em
laboratório, pesquisa na comunidade, atividade diagnóstica, roda de conversa
com psicólogo, estudo de caso, panfletagem em feira livre e na comunidade,
gravação de curta-metragem e oficinas de organização de material para a
exposição.

[5] Texto 1 coluna

O projeto culminou com palestras intersetoriais, exposição de cartazes com
produções dos alunos, com ênfase nos gêneros trabalhados, e o lançamento do
curta-metragem “Diversos Tons de Vida”.
A metodologia observou os conhecimentos iniciais e finais dos alunos do 9º ano,
a partir da adaptação de uma sequência didática proposta por [5.1] Dolz,
Noverraz e Schneuwly (2004) para o trabalho com gêneros na escola.
O trabalho foi apoiado no processo de mediação de [5.2] Vygotsky, com a
apresentação de um modelo para a leitura e a escrita. A partir desse modelo, os
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[5.1] inserir texto no tooltip:
DOLZ, J. ; NOVERRAZ, M.;
SCHNEUWLY, B. Sequências
didáticas para o oral e a
escrita: apresentação de um
procedimento. In:

[5]

SCHNEUWLY, B; DOLZ, J.
Gêneros Orais e escritos na
escola. Trad. e org. ROJO, R.;
CORDEIRO, G. S. São Paulo:
Mercado das Letras, 2004.

Como fazer:

[5.2] inserir texto no tooltip:

Pensar no ensino, de modo a desenvolver habilidades e competências para
autonomia e solidariedade, pressupõe trabalhar uma metodologia que priorize a
necessidade dos alunos frente às suas ações.

Vygotsky, L.S., Luria,
A.R. and Leontiev, A.N.
(1988). Linguagem,
Desenvolvimento e
Aprendizagem. SP:
Ícone/EDUSP.

alunos se apropriaram das práticas linguageiras associadas ao gênero em estudo,
de modo a dominar a arquitetura textual, o contexto e as práticas sociais.

[5.1] É

preciso colocá-los como sujeito das aprendizagens,
para que evoluam e atuem conscientemente na sociedade,
usufruindo seus direitos como cidadãos e ocupando espaços
onde possam não só ouvir, mas também serem ouvidos.
Nesse sentido, o projeto propôs uma abordagem de letramento vinculada à
saúde mental e emocional dos alunos.
Tornou-se comum alunos procurarem os professores para desabafar sobre casos
de família e assuntos que os incomodavam.
Percebemos que esses jovens estavam sofrendo. A situação era realmente muito
séria. Chegamos a caracterizar certas atitudes e expressões como quadros
patológicos e indícios de depressão. Ouvimos, inclusive, histórias sobre alunos
que haviam se mutilado.
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[5.1] Inserir OLHO:
É preciso colocá-los como
sujeito das aprendizagens,
para que evoluam e atuem
conscientemente na
sociedade, usufruindo seus
direitos como cidadãos e
ocupando espaços onde

Considerando que, na comunidade em que trabalhamos, o número de
depressivos é alarmante, já era hora de atuarmos. Os alunos pediam socorro. As
famílias, a escola e a comunidade, como um todo, precisavam de ajuda. E nós,
como educadores, poderíamos e deveríamos fazeralgo.
A turma que desenvolveu o projeto foi composta por 28 jovens, muitos deles
com uma distorção entre a idade e o ano escolar.
Em vários desses alunos, detectamos dificuldades (de leitura, escrita e
aprendizagem) oriundas de fatores familiares e de saúde (depressão). Alguns
deles só estudavam por causa dos programas do governo federal.
A comunidade apresenta características próprias da região: uma economia
estruturada na agricultura familiar, com o cultivo de milho, feijão e hortaliças; e,
na pecuária, com a criação de animais de pequeno porte. Nela, temos também
algumas mercearias, que buscam atender às necessidades básicas da população.
No campo social, grande parte dos moradores trabalha em suas terras. Outros
ganham o sustento nas propriedades dos grandes produtores. Muitas famílias
sobrevivem graças aos benefícios da Previdência Social e do Programa Bolsa
Família.
Tínhamos uma questão de saúde social que deveria ser considerada e conteúdos
curriculares que precisavam ser desenvolvidos.
Como trabalhar um tema como esse em Língua Portuguesa sem fugir do teor da
linguagem?
Mas, logo, veio a resposta: a escola deve ensinar o que os alunos precisam
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possam não só ouvir, mas
também serem ouvidos.

aprender e, para isso, precisamos ouvi-los. Analisei a situação pelo olhar de
educador e, logo, entendi que a interdisciplinaridade e a multimodalide
ajudariam no cumprimento dos objetivos.
Nesse percurso, uni o útil ao agradável. Uma vez que a escrita e o conhecimento
sobre a depressão precisavam avançar, valendo-se das circunstâncias,
trabalhamos a patologia. Utilizamos, para isso, diferentes gêneros textuais, o que
propiciou à turma desenvolver a escrita proficiente.
Inicialmente, foi feita uma atividade diagnóstica para apurar o que os alunos
sabiam sobre a depressão, se conheciam algum caso e o que poderiam falar
sobre o assunto.
Para isso, foi aplicada a dissertação, por ser um tipo de texto de expressão
impessoal. Se eu solicitasse um relato, estaria induzindo os alunos a exporem
suas histórias íntimas e possivelmente, expondo-os a constrangimentos.
Provavelmente, o resultado não seria o mesmo. Sendo assim, muitos alunos
contaram, sim, suas histórias, mas de maneira impessoal.
A partir das manifestações escritas, percebi que eles sabiam muito sobre o
assunto, pois convivem com familiares que enfrentam esse problema. Isso
justificava o interesse da turma pelo projeto.
Com o diagnóstico, de certa forma, assustador, meu instinto solidário apareceu.
Tanto as famílias quanto os jovens precisavam de ajuda. Percebi que havia mais
casos de depressão diagnosticada do que realmente havíamos pensando.
Foi, então, que comecei a planejar as etapas do trabalho. A certeza de que
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estava no caminho certo fortificou minha convicção.
[7] As fases de trabalho foram as seguintes:
[7.1]>> Etapa1 – Pesquisas sobre o Assunto (alimentação temática)
Elencamos sugestões de atitudes ativas que poderiam ajudar na prevenção do
problema. Foram direcionadas às possíveis vítimas e aos moradores da
comunidade, ou seja, aos alunos e suas famílias.

[7] Texto 1 coluna + ABAS
VERTICAL

[7.1]>> Aba 1

Apropriando-me da metodologia do ensino híbrido, a “sala de aula invertida” (na
qual o professor e os alunos ensinam e aprendem), lancei a proposta de trabalho
e a sugestão para a realização de pesquisas em casa.
Na aula seguinte, promovi um debate sobre os produtos das pesquisas. Foi uma
discussão muito boa. Além de esclarecer sobre o tema, o debate nos direcionou
para formas de integrar a questão com os conteúdos da Língua Portuguesa.
Concordamos que trabalharíamos a saúde mental em diferentes gêneros
textuais.

[7.2]>> Etapa 2 – Estabelecimento de Parcerias
Procurei o apoio de uma psicóloga, que foi até a escola para, numa roda de
conversa, falar e ouvir, esclarecer dúvidas e trazer informações. Por fim, tornouse nossa parceira.
A roda de conversa foi fundamental, pois a turma enriqueceu o entendimento
sobre a doença. Apesar do grande interesse pelo assunto, notei um certo
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[7.2]>> Aba 2

retraimento dos alunos durante a abordagem à profissional.
Sendo assim, ela propôs questionamentos anônimos, escritos e postados numa
caixinha, que foi passada entre os alunos.
Dessa forma, todos se sentiram à vontade para perguntas que não teriam
coragem de fazer caso precisassem se identificar.
Depois da análise dessa atividade anônima, a psicóloga constatou ser possível
que houvesse alunos – e até parentes – com depressão.

[7.3]>>Etapa 3 – Testando Conhecimentos
Na aula seguinte, levei relatos de casos para a análise dos alunos. Um deles era a
história fictícia de um aluno e de um senhor de idade com depressão. A turma
deveria identificar se a situação era de depressão ou de tristeza e, depois, ajudar
os personagens.
Percebi que os alunos já demonstravam habilidades para identificar uma pessoa
depressiva. Foi uma atividade produtiva, pois a turma aplicou os conceitos
ouvidos da psicóloga para analisar os casos – uma experiência de argumentação
e resolução de conflitos, na qual também pude avaliar a desenvoltura da escrita.

[7.4]>> Etapa 4 – Contextualizando
Na outra aula, uma aluna chamou atenção para uma fala da psicóloga. Ela havia
dito que Paripiranga é um município com alto índice de suicídios decorrentes da
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[7.3]>> Aba 3

depressão.
Para contextualizar, outra aluna conseguiu um relato de alguém da comunidade
dizendo que, no século XIX, tinham acontecido muitas mortes na cidade.
Segundo esse relato, foram tantas mortes que os corpos tiveram de ser
enterrados em valas comuns, até nos quintais das casas, pois não dava tempo de
velar.
Durante essa atividade, acompanhei a oralidade argumentativa da turma e notei
que ela precisava ser melhorada.
Com base nesse relato da aluna, propus à classe uma pesquisa aprofundada no
laboratório de história da universidade local. Lá, consultamos jornais do século
XIX e apuramos a verdade: Paripiranga passou por uma fase difícil, e aquelas
mortes realmente aconteceram.
Descobrimos também a causa. Segundo os jornais, houve naquela época uma
epidemia de “peste”, cólera. Junto com a historiadora do laboratório,
imaginamos uma relação entre o grande número de pessoas depressivas e
suicidas, atualmente, e o triste episódio do século XIX.
Com as pesquisas e os estudos de relatos, associamos os casos de depressão que
assolavam a comunidade a fatores biológicos e, principalmente, a relações
familiares. Isso se comprovou nos depoimentos dos próprios alunos.

[7.5]>> Etapa 5 – Aprofundamento do Contexto
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[7.4]>> Aba 4

[7.6]>>Etapa 6 – Ação e Intervenção
1º Passo:
Depois de pesquisas e dias de análises, chegou a hora de agir e intervir.
Dividimos a turma em duas equipes denominadas “G1 Proativos” e “G2
Proativos”. As equipes produziram infográficos com informações importantes
sobre a depressão: causa, sintomas e tratamento.
Nessa atividade, trabalhamos dois tipos de infográficos: o simples, com mais
textos escritos; e o complexo, com mais imagens.
Com a atividade, os alunos aprenderam sobre o poder de um texto informativo.
Levei alguns infográficos como modelos, para que vissem a formatação e
escolhessem o mais adequado.
Tive de intervir em alguns momentos para explicar por que certas imagens não
entrariam no texto. Falei que, no infográfico, precisaria haver coerência entre o
texto verbal e o não-verbal, já que ele carrega esses dois tipos textuais.
Cada aluno criou seu próprio texto. A atividade foi interessante pelo desafio
apresentado, uma vez que o infográfico era um gênero novo para eles.
A produção do material foi justificada pela fala da psicóloga, que nos disse:
“teremos menos mortes caso haja mais informações”.
Segundo ela, é a ausência de informações sobre a doença que afeta a
comunidade. Ainda, segundo algumas entrevistas feitas pelos alunos, as pessoas
não procuram ajuda por medo do preconceito, de serem chamadas de loucas. O
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[7.6]>> Aba 6

que falta, na verdade, é um letramento de saúde sobre a depressão.
2º Passo:
As equipes proativas, de posse do material produzido, foram para a feira livre da
cidade e para as comunidades entregar os panfletos e conversar com as pessoas
sobre a doença.
Para a feira, foi levado o infográfico simples, pois se trata de um espaço
frequentado por pessoas com níveis de escolaridade mais elevado.
Na comunidade, distribuímos o infográfico complexo, com mais imagens, para
que fosse entendido por pessoas que, em sua maioria, não tiveram oportunidade
de ir à escola.
3º Passo:
Na aula seguinte, promovemos uma discussão sobre a intervenção. Cada equipe
contou o que havia ouvido das pessoas. A ação foi bem aceita e elogiada por
todos.
O que mais chamou a atenção da turma foi a fala de uma senhora. Ao receber o
informativo, ela disse, com ar de tristeza e os olhos cheios de lágrimas, que
queria sair da depressão, mas que não sabia como. Era um pedido de socorro. A
equipe prontamente a orientou para que lesse o material e procurasse ajuda
médica.

[7.7]>> Etapa 7 – Sistematização das Aprendizagens
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Como produto final do projeto, sugeri a montagem de um filme de curtametragem baseado em depoimentos reais de pessoas que superaram a
depressão. Esses depoimentos seriam coletados pelos alunos.
Também faríamos uma revista virtual, contendo todo o conteúdo do projeto.
Esse material e o filme serviriam de suporte e apoio para outros projetos e
[7.7]>> Aba 7
também para pessoas interessadas em saber mais sobre o assunto. A turma ficou
ainda mais entusiasmada. Os alunos se sentiram protagonistas das próprias
ações.
Foi o momento de traçarmos metas para os produtos finais – o curta-metragem
e a revista. Coloquei na lousa as duas opções para os alunos escolherem aquela
com a qual se identificavam. A turma continuou dividida em duas equipes, uma
produziria o filme e a outra, a revista.
O curta, intitulado “Diversos Tons de Vida”, é uma história de superação,
baseado num depoimento real. Ele conta a história de uma menina órfã de mãe,
odiada pelo pai, que a culpa pela morte da mãe, falecida no parto.
A proposta final, com a produção do curta-metragem, também foi a de criar o
“Cinema Itinerante”, para a exibição do filme durante o ano letivo nas escolas
municipais.
A mensagem leva à comunidade a informação de que a depressão pode ser
controlada e que a vida tem diversos “tons”. Basta que a pessoa permita ser
ajudada.
Como o curta e a revista digital seriam publicados num blog, os alunos tiveram
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tutorias explicativas para a criação do canal.
Com essas atividades, buscou-se investigar como as tecnologias digitais podem
ser aplicadas à educação, contribuindo para os processos de aprendizagens
voltados à renovação das competências e habilidades, até então tidas como
próprias da escola.
O objetivo principal dessas produções foi desenvolver o letramento multimodal e
[7.7.1] inserir no tooltip:
ainda a escrita de roteiros do gênero sinopse, além de proporcionar o
conhecimento das técnicas de produção de vídeos e da utilização de recursos
Vygotsky, L.S., Luria, A.R. and
multimídias, próprios desses novos letramentos.
Leontiev, A.N. (1988).
Como a equipe da revista organizaria uma edição do material produzido, levei à
sala de aula algumas revistas gráficas para que os alunos entendessem a
estrutura e pudessem adaptá-la para o modelo eletrônico.
Fiz isso me apropriando do processo de mediação sugerido por[7.7.1] Lev
Vygotsky, que defende a ideia segundo a qual os professores devem apresentar
no ensino de gênero um modelo para a leitura e a escrita.
A partir desse modelo, os alunos vão se apropriando das práticas linguageiras
associadas ao gênero em estudo, de modo a dominar a arquitetura textual, o
contexto e as práticas socais.

[7.8]>> Etapa 8 – Socialização e Publicação dos Resultados
Chegou a hora do compartilhamento com o público dos resultados do trabalho,
com o lançamento do curta-metragem e a apresentação da “ideia” da revista
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Linguagem, Desenvolvimento
e Aprendizagem. SP:
Ícone/EDUSP.

eletrônica. Os dias anteriores ao “Dia D” foram muito corridos para mim e os
alunos, pois estávamos programando o evento.
Trabalhei com a turma mais um gênero: o convite para as apresentações, com
elementos característicos, como dia, hora, local e as atrações.
Para o dia do evento, organizamos um painel de debates com três profissionais:
um psicólogo, um historiador e um educador físico. Cada palestrante teve dez
minutos para falar e cinco minutos para responder ao público, composto pela
comunidade escolar e a comunidade em geral.
Foi um dia muito importante e reflexivo. Mostramos que a escola precisa de
ajuda, e que, sozinha, não consegue resolver essa problemática.
Depois do painel de debates, fizemos o lançamento do vídeo. Os alunos também
expuseram um painel mostrando, em gráficos, os gêneros trabalhados e os
resultados das entrevistas. Aproveitamos a oportunidade e disponibilizamos
atendimento psicológico para a comunidade e cadastramento de pessoas com
indícios de depressão, para que passassem por atendimento na Assistência
Social.
Tivemos também, com autorização dos entrevistados, depoimentos em vídeos
de pessoas que conseguiram superar a depressão, e que hoje vivem uma vida
normal. Uma aluna se comoveu e pediu a palavra, uma vez que ainda enfrentava
a depressão.
CP_EF-AF_071
[7.8.2]
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[7.8]>> Aba 8

O depoimento comoveu o público. Vimos lágrimas rolarem dos olhos das
pessoas. Quando a aluna terminou de falar, os colegas e professores foram
abraçá-la como forma de apoio. Tenho certeza de que, a partir do depoimento
da estudante, as pessoas tratarão a depressão com mais paciência.
Dias depois do evento, fiz uma visita ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e
ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) da cidade para saber como
tinha sido a repercussão do nosso evento.
Fui informado de que, graças à nossa intervenção, o cadastramento e a procura
por atendimento psicológico na região onde o projeto atuou tinham crescido
cerca de 50%.
A metodologia do projeto observou os conhecimentos iniciais e finais dos
sujeitos envolvidos, alunos do 9º ano, a partir da adaptação da sequência
didática proposta por [7.8.2.1] Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) para o
trabalho com gêneros na escola.
[8]
Avaliar
Após o projeto, solicitei a produção de um texto com quase a mesma temática
do início. Pude ver como eles desenvolveram a escrita, melhoraram no
argumento, melhoraram na paragrafação.
Nem tudo aconteceu como planejado, mas isso era de se esperar, quando se
considera um planejamento flexível, sendo construído de acordo com o interesse
dos alunos e adaptável às situações necessárias.
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[7.8.1] TP Citação

É claro que muitos planos foram além do imaginado, como na produção da
revista, que teve textos bem articulados e coerentes com as imagens.
Esse produto final não surpreendeu só a mim, mas à escola toda, pela
organização e pelas informações bem distribuídas sobre a depressão e os
conceitos linguísticos.
A construção e o desenvolvimento desse projeto se alinhou a duas competências
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

[7.8.2] Texto + imagem 50%
a direita

A Competência 4 norteou o desenvolvimento da linguagem oral, escrita e outros
atos de comunicação, como símbolos associados aos infográficos e mais gêneros
textuais.

Imagem: CP_EF-AF_071

Na medida em que avançavam nos estudos dirigidos, os jovens se expressavam e
partilhavam informações, ideias, sentimentos e atitudes, agregando valor à
escuta e conduzindo a um entendimento coletivo do problema.
A materialização aconteceu a partir das pesquisas e conversas dos alunos com
pessoas da localidade e profissionais de saúde, que apresentaram histórias de
suas vidas, elencando dificuldades econômicas, culturais e sociais.
Buscamos, por meio da Competência 8, um levantamento mais aprofundado de
dados que priorizassem a veracidade dos fatos, zelassem pelo cuidado na
abordagem do tema e promovessem uma compreensão da diversidade humana,
pelo estudo de um problema tão alarmante no município, a ponto de se ter alto
índice de suicídios.
Desse modo, o trabalho despertou o interesse em ouvir mais sobre os casos
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[7.8.2.1] inserir no tooltip:
DOLZ, J. ; NOVERRAZ, M.;
SCHNEUWLY, B. Sequências
didáticas para o oral e a
escrita: apresentação de um
procedimento. In:
SCHNEUWLY, B; DOLZ, J.
Gêneros Orais e escritos na
escola. Trad. e org. ROJO, R.;
CORDEIRO, G. S. São Paulo:
Mercado das Letras, 2004.

(treinar a escutar) para auxiliar as pessoas do entorno a cuidarem da saúde física
e emocional.
As sequências didáticas do projeto tiveram como suporte principal o infográfico,
gênero textual constituído por uma rede de modalidades, como debates orais,
cartazes, vídeos, textos argumentativos e panfletos.
A meta das ações envolveu o empoderamento estudantil, com uma ação social
coletiva materializada na participação em debate com uma psicóloga sobre a
depressão.
A proposta do projeto mostrou a importância da participação dos alunos na
criação de estratégias, pela apropriação da multimodalidade e da prática de
letramento.
O projeto buscou motivar os alunos pela temática (ansiedade/depressão) e
também com atividades extras. Porém, os desafios propostos foram além do
esperado.
Os alunos foram apresentados a gêneros textuais até então desconhecidos,
como a linguagem dos infográficos, a produção jornalística (a revista e o
questionário para entrevista), a dramaturgia (produção do curta-metragem) e a
pesquisa em jornais antigos (para uma análise de registros sobre os casos de
depressão no município), a oralidade e o contato com as comunidades (na
entrega dos panfletos).
O projeto não terminou no ”Dia D”. A ideia pode continuar nas ações que
chamamos de vertentes, como as rodas de conversas com professores no papel
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[8] Texto 1 coluna

de mediadores.
[9]

[9] Texto + lista

Nelas, devem prevalecer algumas “regras de ouro”:






respeitar a hora da fala de cada um;
valer-se da ética e não divulgar os problemas dos colegas fora daquele
ambiente;
repassar dicas de como conseguiu superar os supostos traumas;
ver o momento como uma autoajuda;
realizar leituras coletivas, inicialmente fábulas/parábolas.

A ideia é levar esse adolescente a ver que seu problema não é gigante, que
existem pessoas em situação semelhante, e que elas estão superando as
dificuldades. O simples gesto de ouvir o companheiro pode fazer uma diferença
enorme na recuperação da autoestima.
Além do cinema itinerante, com a exibição do curta-metragem em outras
escolas, temos também a nossa revista, meio para circular as ações proativas
desenvolvidas no projeto e levar, de maneira dinâmica, informações à
comunidade escolar.
Como desafios ainda não superados, temos a timidez do diálogo nas escolas e a
falta de apoio de alguns colegas.
Para uma eventual replicação do projeto, o professor precisará adaptá-lo de
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[10] Tarja + texto
[10.1] Inserir link para abrir
em outra página:
http://www.scielo.br/pdf/jb
psiq/v63n4/0047-2085jbpsiq-63-4-0281.pdf.
Acesso em: 5/12/2018.

[10.2] Inserir link para abrir
em outra página:
https://youtu.be/M6Q oSU

acordo com a turma que escolher e buscar parcerias.
O projeto enfrentou diversos entraves – e que poderão surgir novamente nas
tentativas de replicação. Dentre eles, destaco a falta de apoio do nosso próprio
setor e a dificuldade em tratar o tema, que exige cautela nas intervenções em
sala de aula ou fora dela.
[10]
SAIBA MAIS
• Sobre o Teste de Ansiedade de Hamilton (o teste está em inglês):
ÁVILA FREIRE, M. et al. Escala Hamilton: estudo das características psicométricas
em uma amostra do sul do Brasil. Scielo, Pelotas, out. 2014. Disponível em: [10.1]
http://www.scielo.br/pdf/jbpsiq/v63n4/0047-2085-jbpsiq-63-4-0281.pdf. Acesso
em: 5/12/2018.
• DOLZ, J. e SCHNEUWLY, B. Gêneros e progressão em expressão oral e escrita.
Elementos para reflexões sobre uma experiência suíça (francófona). In_____
(orgs.): Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Mercado de Letras, 2004.
• Curta-metragem “Diversos tons de vida”, produzido pelos alunos: [10.2]
https://youtu.be/M6Q oSUWMPY Acesso em: 5/12/2018.
• Making of das atividades realizadas pelos alunos:
- Projeto”Linguagem e Ciência: vamos conversar?” – Passo a passo em fotos:
[10.3]https://www.youtube.com/watch?v=t4EGzw8tMck&t=52s Acesso em:
5/12/2018.
- Projeto”Linguagem e Ciência: vamos conversar? – Atividades proativas:
panfletagem (feira livre e comunidades), entrevista, depoimento, atividade em
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WMPY Acesso em:
5/12/2018.

[10.3] Inserir link para abrir
em outra página:
https://www.youtube.com/
watch?v=t4EGzw8tMck&t=
52s Acesso em: 5/12/2018.

sala: [10.4]
https://www.youtube.com/watch?v=YgSPyXiN-8I&t=4s Acesso em: 5/12/2018.

[10.4] Inserir link para abrir
em outra página:
https://www.youtube.com/
watch?v=YgSPyXiN-8I&t=4s
Acesso em: 5/12/2018.

TAGS:

Competência 8; Linguagens; Língua Portuguesa; Gêneros textuais/Gêneros discursivos; Audiovisual; Curtametragem; Protagonismo juvenil; Ação comunitária; Temas transversais; Depressão; Oralidade; saúde;
competências socioemocionais
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Os resultados retirados do Projeto Político-Pedagógico (PPP) das 1as séries do
Ensino Médio com alto índice de reprovação mostraram despreparo dos alunos
do 9º ano ao chegarem ao Ensino Médio. Diante dessa realidade, propus o
projeto intitulado “Chá Literário: conto e encontro”.
No início do ano, enquanto fazia o planejamento anual, defini que um dos
objetivos seria apresentar a literatura regional aos alunos. Portanto, escolhi
algumas obras de contos para trabalhar em sala de aula e, assim, dar o pontapé
inicial no incentivo à leitura.
As atividades foram desenvolvidas durante todo o ano. Entre as ações, algumas
se destacaram, como a Feira do Conhecimento, o “Chá Literário”, encontro de
leitores e autores regionais no chão da escola, uma visita à Universidade do
Estado de Mato Grosso (Unemat) para conhecer o acervo regional, e, por fim, a
“Noite de Autógrafos”, com o lançamento do livro “Contos e Encontros Matogrossenses”.
CP_EF-AF_072
Diante dos desafios previstos, tive o apoio da sala de recurso multifuncional,
para atender aos alunos especiais; e do laboratório de aprendizagem, para
atender aos estudantes com defasagem de aprendizagem.
A prática não envolveu muitos recursos financeiros; tive o gasto apenas com as
lembrancinhas aos autores, pois a publicação do livro se deu com recursos do
Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE).
Os livros adquiridos foram doações dos autores, o “Chá Literário” foi realizado
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com a ajuda das famílias da comunidade escolar e a decoração dos eventos teve
o apoio do banco pedagógico escolar.
O resultado foi surpreendente, e rendeu, dos alunos, frases como: “Aprendi a
lidar com minhas emoções e minha vida mudou com a literatura”; “É gratificante
ter um texto publicado em livro e ser imortal”. A mais significativa das falas
talvez tenha sido esta: “Hoje eu tenho sede de literatura”.
Com isso, finalizei o projeto de 2017 e ampliei a proposta para 2018, desta vez
com a inclusão de todo o Ensino Médio e de todos os professores de Língua
Portuguesa.
Viva a literatura no chão da escola!

[5]
Como fazer:

[5] Texto + imagem 50%

O projeto “Chá Literário: conto e encontro” surgiu para refletir sobre propostas
Imagem: CP_EF-AF_073
de estudo da literatura na escola e em sala de aula.
Nesse sentido, eu me propus a romper com práticas tradicionais, buscando
desenvolver uma iniciativa diferente, amparada na teoria da estética da
recepção[5.1](Jauss, 1994).
Num primeiro momento, trabalhei os contos da literatura regional, escolhidos
por serem curtos, uma vez que os alunos não tinham o hábito da leitura.
No decorrer do ano, eles tiveram a oportunidade de frequentar mais a biblioteca
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e de participar de experiências concretas, como o “Chá Literário”.

[5.1]inserir texto no tooltip:

Na oportunidade, os alunos apresentaram poesias, músicas e contos e fizeram JAUSS, Hans Robert. A História
questionamentos sobre a escrita do autor, pedindo, inclusive, dicas.
da Literatura como
Houve também exposição dos trabalhos desenvolvidos na Feira do Provocação à Teoria Literária.
São Paulo: Editora Ática S.A.,
Conhecimento, espécie de mostra literária aberta ao público de todo o
1994.
município. Além disso, foi realizado um passeio à Unemat.
Durante todo o ano, trabalhei com as produções dos alunos, fazendo correções.
Quando alguém não alcançava o objetivo previsto, era convocado para um apoio
pedagógico individual.
Por fim, em dezembro, aconteceu a “Noite de Autógrafos”, a mais significativa
para a comunidade escolar.
No lugar da formatura, as turmas do 9º ano optaram por fazer uma festa de gala,
com apresentações culturais. Em substituição aos diplomas, os pais foram até os
filhos com o livro publicado por eles e receberam um autógrafo.

Essa troca de ideias, informações e experiências visou
enriquecer valores comuns e despertar novos. O impacto
causado pela leitura, pelo diálogo, pelos questionamentos e
pelas experiências resultou de um recorte fundamental: a
produção escrita.
[6]

O maior objetivo era desenvolver hábitos de leitura e escrita, o que foi alcançado
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por meio dos contos produzidos e publicados em livro.
Nas aulas de Língua Portuguesa, a professora fez a leitura de contos em voz alta
e declamou poesia. Com base nesses textos, foram trabalhadas a gramática e a
produção textual.
O professor de História, por sua vez, levou os alunos à universidade para
pesquisar a biografia e a obras dos autores regionais com os quais
[6] Inserir OLHO: Essa
trabalhávamos.

troca de ideias,

Em Matemática, a professora desenvolveu atividades com gráficos e maquetes
informações e
dos diferentes gêneros textuais registrados na literatura regional.

experiências visou

Todas as atividades instigaram os alunos a conhecerem, buscarem, lerem e a
enriquecer valores
chegarem ao produto final, que foi a escrita.
CP_EF-AF_073
No percurso da produção, alguns desistiram. Naquele momento, recorri à ajuda
dos pais para encaminhar aqueles alunos ao atendimento individual. Com ajuda
e a motivação do professor, eles retomaram a escrita.
Alguns, porém, não conseguiram alcançar o objetivo, pois trabalhavam no
contraturno e não conseguiam estar presentes no apoio pedagógico.
O que mais me orgulha, contudo, é que até os alunos especiais puderam publicar
seus textos, com a ajuda das professoras da sala de recurso multifuncional e do
laboratório de aprendizagem.
Tive o apoio total da gestão escolar e do Conselho Deliberativo na realização dos
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comuns e despertar
novos. O impacto
causado pela leitura,
pelo diálogo, pelos
questionamentos e
pelas experiências
resultou de um recorte
fundamental: a
produção escrita.

eventos. A Universidade Estadual de Mato Grosso também foi parceira no
projeto, levando os autores até a escola e disponibilizando recursos.
Diante desse cenário, compreendi a importância das parcerias para se alcançar o
sucesso. Com o resultado positivo do projeto em 2017, outros professores
resolveram aderir à proposta para que, em 2018, ela fosse ampliada, envolvendo
os alunos de todos os 9os anos e do Ensino Médio.
Em 2018, tivemos a publicação do livro “Mato Grosso em Prosa e Verso“. O
trabalho foi dividido da seguinte forma: os 9os anos produziram contos; as 1as
séries do Ensino Médio, as poesias; e as 3as, um artigo de opinião. Esses
diferentes gêneros textuais foram lidos e produzidos no decorrer do ano.
Tal abrangência tem movimentado bastante a escola. A universidade tem nos
procurado para firmar parcerias em projetos de extensão, uma vez que está
formando professores para atuar no chão da escola e gostaria que seus futuros
alunos estivessem envolvidos nesses projetos como estagiários.
A mídia também tem divulgado o trabalho, que ganha, assim, maior
credibilidade.

[7]
SAIBA MAIS
Paralelamente à realização do trabalho de formação literária e valorização da
cultura local, recomendo o estudo sistematizado de alguns dos gêneros literários
encontrados na pesquisa, de acordo com o que está previsto para o ano escolar
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na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Sugiro ainda o estudo da introdução
às propriedades da biografia.
Vale a pena aproximar os alunos da cultura dos saraus, observando sua
importância até os dias de hoje, com destaque para seu crescimento como
manifestação cultural das periferias das grandes cidades.
Para o envolvimento dos alunos na organização do “Chá Literário”, sugiro inserilos na produção de textos periféricos, como cartazes de divulgação, formulários
de inscrição para apresentações, dedicatórias, convites e os discursos de
abertura e de encerramento.
[7] Tarja + texto
TAGS:

Competência 3; Competência 9; Linguagens; Língua Portuguesa; Matemática; Gêneros textuais/Gêneros
discursivos; Literatura; Formação de leitor; Produção de texto; Leitura e escrita; Identidade cultural;
Interdisciplinaridade;
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Essa fase foi a de apresentação do projeto para a comunidade escolar, com a
presença dos professores e da coordenação pedagógica da Secretaria Municipal
de Educação.
Na ocasião, foram expostos o motivo pelo qual o projeto seria desenvolvido e as
expectativas dos professores e da escola sobre o resultado final.
Também foi destacada a busca de auxílio pela equipe pedagógica do município e
pelos próprios alunos.
A equipe pedagógica forneceu materiais para práticas de atividades físicas
paraolímpicas, como bolas com chocalhos (para o futebol de cegos e goalball),
duas cadeiras de rodas para basquete em cadeira de rodas e tiro com arco e rede
de vôlei e bola para o vôlei sentado.
Para a corrida para cegos, obtivemos o material na própria escola, como vendas
e braçadeiras para os guias conduzirem os atletas pelo trajeto estabelecido.
À Secretaria da Educação foram solicitadas a confecção de banners e painéis e a
disponibilização de um carro ou combustível para deslocamento das pessoas
deficientes.
Nessa etapa, buscamos informações sobre a importância da prática dessas
modalidades paraolímpicas por pessoas consideradas fisicamente perfeitas, para
que tivessem os mesmos sentimentos e as mesmas emoções dos deficientes.
[5.2]>> Aba 2
Repassamos as regras e dividimos os alunos em grupos, para que seis
Texto + imagem 50%
modalidades fossem vivenciadas em cada um deles. Houve ainda a exibição de
vídeos sobre as provas e vídeos motivacionais com histórias de vida de pessoas
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que tiveram de superar os problemas da deficiência.

[5.2]>>2ª Etapa:
Após a parte teórica, coloquei em prática o desenvolvimento das modalidades.
Os alunos, já divididos em grupos, receberam informações, regras e vídeos para
os treinamentos durante uma semana.
Essa etapa foi a mais longa do projeto. Os alunos fizeram um revezamento em
todos os grupos para que tivessem experiências nas variadas deficiências.
Tentei reproduzir a execução da modalidade em sua forma oficial. Os alunos
considerados aptos foram colocados em situação igualitária em relação aos
demais.
Desenvolvimento das modalidades:
Corrida para Cegos:
Os alunos ficavam em dupla, um deles com os olhos vendados e o outro como
condutor (guia). Pelo relato dos participantes, a maior dificuldade foi confiar no
condutor pelas provas de 50 metros e 100 metros, pois tinham a sensação de
que cairiam num abismo, chegando a perder a noção de direção.
CP_EF-AF_075
Futebol para Cegos:
Os alunos foram divididos em dois times, com quatro jogadores cada. Apesar dos
olhos vendados, tiveram o auxílio de um aluno, que atuou como orientador atrás
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Imagem: CP_EF-AF_075

de balizas. Eles se guiavam pelo som produzido pela bola com chocalho para que
conseguissem acertar o chute.
Goalball:
É uma modalidade necessita muito da audição dos jogadores. Formei duas
equipes de três alunos (goleiros) para a defesa de suas metas.
No jogo, um dos times arremessava uma bola com chocalho na direção do gol
adversário. Os defensores deveriam evitar que ela entrasse na meta.

CP_EF-AF_076
Vôlei Sentado:
As regras são as mesmas de uma partida normal de vôlei. A diferença está na
altura da rede, que fica próxima ao chão, e também no fato de que os jogadores
ficam sentados. Para os alunos, a dificuldade maior dessa modalidade é a
necessidade de uso das mãos para se locomover.

Basquete em Cadeira de Rodas:
Não executamos o jogo em si, devido à insuficiência de cadeiras de rodas. Mas
adotamos um determinado percurso para que a bola pudesse ser arremessada
na cesta. Com isso, os alunos compreenderam que, para haver o arremesso, é
necessária certa impulsão nas pernas, recurso que os cadeirantes, logicamente,
não têm.
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Tiro com Arco:
Nesta modalidade, os atletas, sentados em cadeiras de rodas, transportavam o [5.3] Aba 3
arco com uma flecha. Após cumprirem o percurso, deveriam atirar e acertar o
alvo, fixado a 30 metros.
[5.3]>> 3ª Etapa:
Esta etapa foi desenvolvida nos dias finais do projeto. Na penúltima semana,
tivemos uma minicompetição com os alunos que haviam se destacado durante
os treinamentos.
Como última etapa, essa foi, é claro, a mais aguardada por todos. Nesse período,
diversos eventos foram realizados diariamente no pátio da escola, assim
distribuídos:
● primeiro dia: exposição de fotos e vídeos feitos durante o projeto;
● segundo dia: palestras sobre preconceito, racismo, bullying, discriminação,
Libras, deficit de aprendizagem e evasão escolar, com profissionais da educação
e da saúde e assistentes sociais;
● terceiro dia: atividades lúdicas e de socialização, como corrida com cadeiras,
[6] Tarja + texto
dança da cadeira de olhos vendados, passar por baixo de alguns obstáculos
também com olhos vendados etc.;
● último dia: presença de deficientes, para que relatassem suas histórias de
vida.
[6]
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SAIBA MAIS
A participação dos alunos no projeto foi muito importante. Esse envolvimento
possibilitou aos jovens conheceram suas limitações.
Os meios utilizados para a avaliação foram diversos. Além do acompanhamento
diário nas aulas práticas de Educação Física, os jovens demonstraram grande
interesse na realização das atividades paraolímpicas propostas.
O cumprimento de metas, os depoimentos e os registros das dificuldades e dos
benefícios adquiridos foram fundamentais para a consolidação do projeto.
Também foi importante a participação dos demais professores, que ofereceram
suas observações e colaboração no dia a dia em sala de aula, fortalecendo o
sentido interdisciplinar da iniciativa.
Outras ideias:
Para esta prática é possível a elaboração de um pacto de conduta, a partir de um
estatuto com os direitos e deveres relativos à inclusão para que seja praticado na
escola cotidianamente.

TAGS:

Competência 9; Linguagens; Educação Física; Inclusão; Esportes paraolímpicos; Jogos.
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Dada a dificuldade em se discutir o tema bullying na sala de aula, pela carência Imagem: CP_EF-AF_077
argumentativa dos alunos e pela hostilidade existente entre eles, lancei mão das
técnicas teatrais como forma de intervenção.
Minha inspiração foi o teatro fórum de Augusto Boal (1931-2009), visto pelo
autor como um espaço de transformação do real, e não apenas como um
[4.1]inserir texto no tooltip:
ambiente contemplativo [4.1](Boal, 2009, p. 163).
Sendo assim, o teatro surgiu para nós como estratégia de transformação – das BOAL, Augusto. Estética do
Oprimido. Rio de Janeiro:
atitudes dos alunos, da redução da violência, pelo desenvolvimento do poder
Garamond/Funarte, 2009.
argumentativo, e da própria estrutura da sala de aula, transformada em local de
criação da ação dramática. O resultado foi a criação de uma dramaturgia, “O
amigo Invejoso”.
CP_EF-AF_077
O projeto buscou, a partir da evolução argumentativa, transformar a realidade
da sala de aula e reduzir, assim, o clima hostil entre os alunos, gerando atitudes
mais solidárias e de consenso na resolução de conflitos.
O projeto foi realizado na turma de 6º ano entre fevereiro a maio. Essa turma foi
escolhida porque apresentava, de forma mais evidente, os problemas
destacados, ou seja, a carência argumentativa dos alunos e a hostilidade.
Em todas as classes, já era visível que o diálogo entre a professora e os alunos
não era bem-vindo. Prevaleciam o desânimo e o descontentamento. O que os
incomoda? - eu me perguntava. O que falta para que se expressem mais
livremente sobre um assunto abordado em sala de aula?
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CP_EF-AF_078
O 6º ano não era muito diferente das outras turmas. Havia, porém, um
diferencial: embora mais agressivos uns com os outros, os alunos tinham grande
empolgação e desprendimento nas experiências de improvisação.
Como complemento do diagnóstico inicial, pedi aos alunos que escrevessem
[4.2]inserir texto no tooltip:
curiosidades sobre suas famílias e contassem qual era a profissão dos seus pais.
Percebi em alguns um certo constrangimento para falarem dos trabalhos dos RANCIÈRE, Jacques. La
méthode de l'égalité.
pais. Seria isso gerado por um sentimento de inferioridade, tornando-os
Montrouge (FR): Bayard, 2012.
retraídos quando provocados para uma aprendizagem emancipadora? [4.2]
(Rancière, 2012).
Assumi, então, o desafio de criar um espaço de emancipação, aberto à fala e de
conexão entre alunos e a professora. Um espaço onde se discutisse senso de
ética, solidariedade e justiça por meio do teatro, fortalecendo a autoestima e
ajudando a repensar o tema bullying.
Como fazer:
Ritual do Julgamento:
Nessa atividade, tivemos várias ações:
• relato do repórter;
• abertura da sessão pelo juiz e relato do caso;
• depoimento da vítima (relato com uma situação provocada pelo conceito
gerador,no caso, a inveja);
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• relatos das testemunhas (testemunhas de defesa e testemunhas de acusação);
• questionamentos dos advogados e promotores às testemunhas;
• relato do perito, o psiquiatra;
• questionamentos dos advogados e promotores ao réu (acusado); depoimento
dos escrivães e júri popular;
• reconstituição dos fatos pelos pontos de vista da defesa e da acusação (cena
improvisada de um fato da situação narrada pela vítima e pelo acusado, por
solicitação do juiz);
• sentença do juiz.
Dos 30 alunos da sala de aula, 15 participaram da dramatização. Foram três
juízes, uma vítima, um réu, três advogados, três promotores, uma testemunha
de defesa, uma testemunha de acusação, um perito (psiquiatra) e um repórter.
Os outros 15 alunos representaram oito escrivães e sete pessoas do júri popular.

Reunião do Júri:
Nessa atividade, tivemos várias ações:
• abordagens sobre bullying e escolha do conceito gerador (a inveja);
• construção do espaço cênico;
• observação de vídeos gravados e dos álbuns dos trabalhos nas redes sociais;
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• avaliações do processo criativo e autoavaliações dos alunos;
• formulações orais e escritas para o direcionamento dos julgamentos futuros;
• apresentação de filmes;
• leituras dramatizadas;
• pesquisas de materiais;
• apresentações públicas.
É importante que, nesse tipo de experiência, haja a troca de papéis. Ao se
colocar no papel do outro, num processo de alteridade e empatia, o aluno
participa e aprende.
Essa troca de papéis no ritual do Julgamento e nas reuniões do júri capacita os
alunos para a apropriação do próprio aprendizado, gerando criação, apreciação e
contextualização dos relacionamentos.
Nas primeiras reuniões do júri, foram explicitadas as expectativas de
aprendizagem, os critérios de avaliação e o funcionamento do “Jogo do
Tribunal”.
O Jogo do Tribunal:
Regras: Venceria o grupo que conseguisse convencer o(s) juízes(s) de seus
argumentos. A vitória viria na sentença.
Um grupo seria composto pela vítima, os advogados e as testemunhas de defesa.
O outro, pelo réu, pelos promotores e pelas testemunhas de acusação.
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O perito (psiquiatra) seria a peça-surpresa e de desequilíbrio no jogo, podendo
construir seus argumentos tanto do ponto de vista da vítima, para favorecê-la,
como da acusação, para colocá-la em desvantagem.
Tempo de realização: Uma hora (15 minutos antes e depois, para montagem e
desmontagem do cenário).
Onde: sala de aula, transformada em tribunal.
Quem: advogados, promotores, juízes, testemunhas, vítima, réu, repórter, perito
(psiquiatra), escrivães, júri popular, todos interpretados pelos alunos.

Bullying:
Iniciei os trabalhos conversando com os alunos sobre a palavra bullying.
Perguntei: “Quem sabe o que significa bullying?”
Alguns responderam: “empurrar de propósito”, “chamar de gorda”.
Provocando, cada vez mais, cheguei numa tradução literal da palavra:
comportamento agressivo.
E continuei: “Se alguém empurrar uma pessoa, uma só vez, isso seria
caracterizado como bullying?”.
A sala permaneceu em silêncio. Continuei: “E se essa provocação for mais de
uma vez?” “E se acontecer constantemente?”.
Uma menina gritou lá do fundo: “Eu me desesperaria!”
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Prossegui: “E nessa situação, pessoal, seria bullying?
Timidamente, alguns responderam que sim. Outros me olharam desconfiados.
Um deles chegou perto de mim e, baixinho, disse: “Não conta pra ninguém, mas
já sofri bullying Professora”.
Continuei o desafio: “E qual será a razão de alguém fazer bullying com outra
pessoa?” Alguém gritou: “Ele ser mau!”.
“Será mesmo que ele é mau?”, perguntei. “Todos concordam?”
Então, outro aluno disse: “Não professora, porque as vezes nos arrependemos”.
Completei a observação: “Algumas vezes, vemos o outro com medo e como uma
ameaça e, assim, reagimos com atitudes hostis. Será isso, pessoal? Será que
quando uma pessoa insiste em humilhar outra, por causa da cor da pele, do jeito
e do tipo de cabelo, é por que não aceita as diferenças?”
Alguns balançaram a cabeça afirmativamente.
“Então, pessoal, existem causas que levam ao bullying. Por não haver respeito às
diferenças, surgem preconceitos e discriminações. E isso pode levar a
consequências drásticas”.
Um aluno falou: “Algumas pessoas tem depressão e ficam tristes.” Completei
dizendo: “Você tem razão. As consequências vão das mais simples, como uma
dor de estômago, àquelas sérias, como uma tristeza profunda, que leva à
depressão. Que tal um desafio?”
A partir de conceitos que fomos incluindo, juntos, no quadro, de maneira
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aleatória, propus que escrevessem uma história com passado (causas do
bullying), presente (fato ocorrido de bullying) e futuro (consequências do
bullying). Poderia ser um relato de experiências vivenciadas por eles ou uma
história inventada.
Os conceitos escritos no quadro e discutidos foram solidariedade, inveja, amor,
desrespeito, humilhação, solidão, agressão, união, tristeza, amizade, depressão,
ódio, paz, violência doméstica, racismo e homofobia, entre outros.
Infelizmente, na turma do 6º ano, havia crianças com sérias dificuldades de
encadeamento de ideias para a construção textual.
Tínhamos, então, um problema: como criar uma história que fosse trabalhada na
forma de teatro se os alunos passavam por sérias dificuldades de construção
textual?
Resolvi partir para improvisações. Os alunos se tornariam protagonistas das
ações improvisadas, dos depoimentos e dos diálogos dos personagens.
Esse foi o primeiro ciclo de aprendizados, com duração de três meses. O texto
teatral nasceu da ação performática e das improvisações. Ele nos revelou o
processo de construção de aprendizados.
Convidei a turma, então, para que criássemos um tribunal. O conceito gerador
escolhido foi a inveja.

A transformação da Sala de Aula em Espaço Cênico – o Tribunal:
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Diante do convite, todos se alvoroçaram, levantando as mãos. A empolgação foi
geral. Os alunos estavam ansiosos para pegarem seus figurinos (roupas do meu
guarda-roupa pessoal e profissional de professora/artista).
Eu disse, então: “Calma, pessoal! Num tribunal, temos muitos personagens. Terá
lugar para todos! Temos os advogados, os promotores, as vítimas, as
testemunhas, os psiquiatras, os escrivães e até os repórteres!”
Enquanto eu falava sobre cada um dos papéis, todos corriam para perto de mim
querendo falar de suas escolhas.
Em meio ao alvoroço e à animação, fui dando esclarecimentos sobre as funções
dos profissionais num tribunal.
Alguns, porém, estavam desconfiados. “Professora, e eu, não farei nada?”.
Eu animava, falando: “Que tal como escrivão? Depois trocamos os papéis”.
Esses eram os meninos mais tímidos e reservados, e que precisavam de uma
maior atenção.
A sala de aula se transformou para construção do nosso Tribunal, tanto no
arranjo dos elementos físicos como no modo de relacionamento (alunos e
professora).
No Tribunal, os objetos da sala de aula passaram a ter outras funções,ou melhor,
tornaram-se objetos vazios. E, como tal, poderiam se transformar em qualquer
outra coisa para servir ao trabalho dos atores/alunos.
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O Amigo Invejoso:
Pelas ações e pelos diálogos, o ritual do julgamento foi se desenvolvendo. O
objetivo era gerar nos alunos uma percepção sobre o bullying.
O ritual tinha a minha mediação. Enquanto filmava o julgamento, eu interagia
com os alunos. Dava indicações, trocava ideias e fazia questionamentos. O
objetivo era provocá-los para que externassem seus pensamentos e
mantivessem o entusiasmo e o empenho ao longo da discussão e do
desvendamento do caso.

[4.4]inserir texto no tooltip:
RANCIÈRE, Jacques. La
méthode de l'égalité.
Montrouge (FR): Bayard, 2012.

[4.5]inserir texto no tooltip:

Ocorria uma redistribuição de papéis e lugares, por meio da realização do ritual,
algo próprio da lógica do pedagogo emancipador [4.4] (Rancière, 2012),
rompendo as fronteiras entre o olhar e o agir, entre o dizer e o fazer, entre o
ouvir e o falar.

FOUCAULT, Michel. A ordem
do discurso: aula inaugural no
Collège de France,
pronunciada em 2 de
dezembro de 1970. Tradução
Foi ao longo do ritual que a Dramaturgia “O Amigo Invejoso” foi sendo criada. Ela
de Laura Fraga de Almeida
foi se constituindo do acontecimento e do jogo que a constitui [4.5] (Foucault,
Sampaio. São Paulo: Edições
1970).
Loyola, 2012.

O aprendizado ocorreu simultaneamente ao julgamento no Tribunal. Em cena,
fatos, conflitos e falas se confundiam com as experiências, os medos, as dúvidas,
as superações e o entusiasmo dos alunos.
[4.5]inserir texto no tooltip:
Encontrar um sentido que levasse o caso de bullying à sentença final era o que MORIN, E. A cabeça bem feita:
gerava a dinâmica do estudo de caso.
repensar a reforma, reformar
A aprendizagem e o projeto se efetivaram com os argumentos construídos no o pensamento. Rio de Janeiro,
Tribunal, onde os alunos ganharam voz, por meio dos seus pontos de vista e do
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posicionamento crítico sobre a cena/realidade.
Dessa forma, a partir das relações estabelecidas no Tribunal, foi possível instigar
outras maneiras de ver e pensar.
Construímos valores e atitudes para além dos preconceitos e das discriminações,
numa escrita reflexiva e crítica que, sendo também performática, foi se tornando
autocrítica.
Assim, ela foi sendo elaborada a partir de meta-pontos de vista [4.5] (Morin,
2000), entre o real e fictício, por meio das ações dos personagens/alunos, dos
diálogos, dos conflitos e da dramaturgia, na construção de um sentido de ética e
justiça em nome de uma cultura pela paz.

Socialização:
Fotos, textos e vídeos foram sendo compartilhados no Facebook, tanto na página
”Tribunal: caso bullying” como nos perfis pessoais do alunos. Esse material serviu
para todos pudessem acompanhar o processo de evolução do projeto e o
aprendizado.
Foi ainda uma forma de expandir as fronteiras da escola, possibilitando a troca
de ideias com os alunos, familiares e profissionais da educação, e também
abrindo um caminho para a aplicação do projeto por outros professores.
Os alunos foram avaliados durante a construção do Tribunal, unindo análise
quantitativa e qualitativa. Isso incluiu as expectativas de aprendizagens
presentes nos objetivos propostos.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Bertrand Brasil, 2000.

Elaborei três avaliações, escritas em momentos diferentes. Além disso,
estabeleci pontos de regulação para observar o comportamento dos alunos.
Levei em conta os seguintes aspectos para analisar o comportamento de cada
aluno:
• frequentemente entra em briga com os colegas ou os provoca;
• mostra-se agressivo;
• revela medo de falar ou se expor;
• coopera com os colegas;
• mostra-se participativo;
• compartilha o aprendizado.

Questionários
Na evolução do trabalho, produzi diversos questionários, aplicados em
momentos diferentes. As perguntas foram as seguintes:
Avaliação no início do processo:
1. Qual caso de bullying é julgado no Tribunal?
2. Quais os personagens envolvidos no julgamento?
3. Faça um resumo do relato feito pela vítima e o acusado.
4. Quais perguntas os advogados fazem para sua testemunha?
5. Quais perguntas os promotores fazem para sua testemunha?
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Avaliação no meio do processo:
1. Fale sobre o seu personagem;
2. O seu personagem defende a vítima ou o réu e por quê?;
3. Fale de um acontecimento que prove que o réu é inocente ou culpado;
4. Conte a história do Tribunal.

Avaliação feita no final do processo:
Esse trabalho, em particular, foi realizado em duas partes, com as seguintes
questões:

Parte 1:
1. Qual o caso de bullying que é julgado no Tribunal? (fale com suas palavras
sobre a história que é julgada no Tribunal).
2. Quais os personagens envolvidos no julgamento? (fale sobre cada um deles).
3. Faça um resumo do relato feito pela vítima e pelo acusado (réu).
4. O que alegam os advogados em defesa do réu e o que alegam os promotores
contra o réu e o que esclarece o psiquiatra? (faça um breve resumo do
posicionamento assumido por cada um deles em defesa dos seus clientes).
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5. O juiz chegou a dar a sentença final? (em caso afirmativo, qual foi a sentença
final do juiz e seus argumentos para chegar a sentença final. Em caso negativo,
se você fosse o juiz, qual seria a sua sentença e justifique os seus argumentos).
Parte 2:
1. O que sentiu ao fazer um papel no Tribunal?
2. De qual mais gostou e por quê?
3. O que precisa fazer para melhorar o desempenho?
4. O que mudaria no Tribunal para torná-lo cada vez mais interessante?
5. O que foi mais difícil de fazer? Por quê?
6. O que foi mais divertido? Por quê?
7. Faça um relato em primeira pessoa explicando como se fosse o seu
personagem: Quem é você? Como é a sua profissão? (como se fosse dar uma
entrevista).
8. Fazer o Tribunal fez você pensar melhor sobre o bullying? Por quê?
9. Depois de fazer o Tribunal, deu vontade de, quando for adulto, exercer uma
dessas profissões que viveu no Tribunal? Ou ser ator? Qual e por quê?
10. O que acharia se o que fizemos e nossa dramaturgia “O Amigo Invejoso”
virassem um livro das nossas experiências?
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A avaliação sobre cada aluno levou em conta os seguintes critérios:
• estar capacitado para construir relatos das suas experiências com o Tribunal;
• saber improvisar nas situações de jogo do Tribunal;
• estar capacitado a emitir opiniões sobre suas criações e as dos colegas;
• saber relacionar a realidade sociocultural a partir de sua criação com a de
outros autores apresentados em vídeos ou filmes da história do teatro.

Na fase de Avaliação I, apenas dez jovens (30% do total) escreveram relatos. Essa
porcentagem representava a quantidade dos alunos que se mantinham fora das
brigas e eram participativos no Tribunal.
Na Avaliação II, foram 20 os relatos (70%), numa evolução no número de alunos
capazes de escrever sobre a história do Tribunal e a emitir opiniões. Esse
resultado também tinha correspondência com o total de alunos participantes
ativamente do Tribunal.
Na Avaliação III, nada menos do que 100% dos alunos foram capazes de relatar
sobre a história do Tribunal, e a emitir suas opiniões.

Avaliação das Etapas de Trabalho:
Etapa 1 – “Construindo Conceitos sobre Bullying”
Acostumados a um espaço com carteiras enfileiradas e a estarem mais em
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situação de escuta e escrita do que em situação discursiva e participativa, os
alunos não sabiam lidar com a liberdade.
Revelavam incapacidade e medo em se pronunciarem, assumirem posições e se
expressarem sobre o aprendizado e sua própria realidade.
A liberdade era associada à desordem, e não ao ato de aprender.
Consequentemente, havia ausência do discurso argumentativo de ideias, que
poderia ser o precursor de um renovado senso de justiça e de respeito às
diferenças e, primordialmente, o gerador de uma cultura pela paz.
A dinâmica de trabalho com os conceitos sobre o bullying motivou o debate de
ideias, fazendo com que os alunos construíssem seus próprios pensamentos
sobre o tema.
No início do projeto, porém, parte da turma se mantinha retraída, com o
costume de esconder cadernos e instigar brigas.
Essa situação me levou a pensar que a falta de construção argumentativa
poderia ser fruto da exclusão social e da falta de protagonismo dos alunos, numa
reprodução inconsciente do ambiente de exclusão e indiferença em que viviam.

Etapa 2 – “Transformação da Sala de Aula em Espaço Cênico: o Tribunal”
Com a transformação da sala de aula num tribunal, o comportamento dos alunos
também mudou. Eles foram percebendo, a cada aula e nova experiência no
Tribunal, que era preciso ter a cooperação e o companheirismo como práticas.
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Nas primeiras experiências, eu sozinha montava o Tribunal. A realidade foi aos
poucos se transformando, e eles, juntamente comigo, passaram a afastar
carteiras e cadeiras, abrindo espaços e construindo um novo arranjo para os
elementos envolvidos.
Os alunos lembravam arquitetos de interiores, cenógrafos ou diretores teatrais,
ajudando-se na escolha, na troca e no manuseio dos figurinos, adereços e
objetos de cena, e desenvolvendo sua própria noção de espaço.
Com criatividade, deram uma personalidade própria à sala de aula, transformada
em Tribunal. Em momentos diferentes, era comum eu ouvir coisas do tipo:
“Posso ajudar Professora?” ou “Professora, deixa que eu levo!”.
Eu dizia:
“Mas é pesado para você!”.
E ouvia:
“Não é, professora”.
Também era comum ouvir: “vamos brincar hoje?”.
Com frequência, eu via rostinhos diferentes assistindo às aulas do 6º ano – o
mesmo acontecia em outras turmas do projeto.
Os alunos exclamavam: “Tem aluno novo na sala!” Eram colegas de outras
turmas, que queriam participar da experiência conosco. Mas, descobertos pelos
funcionários, retornavam às salas de origem.
Ao final de cada experiência, recolhíamos tudo e desmontávamos o Tribunal,
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para que a sala de aula voltasse ao que era antes, um espaço de carteiras
enfileiradas.

Etapa 3 – “O Amigo Invejoso”
Com o ritual do Tribunal, os alunos aprenderam a construir argumentos do
próprio jogo da cena. Isso resultou dos questionamentos elaborados, das [4.6]inserir texto no tooltip:
declarações dadas e dos problemas e conflitos que surgiram no “aqui-e-agora”
das improvisações. A dramaturgia “O amigo invejoso” foi criada pelos alunos no HERNÁNDEZ, Fernando. La
investigación basada en las
jogo de cena realizado por meio do ritual.
artes: Propuestas para

Os alunos construíram os sentidos da história, defendida e julgada no Tribunal, repensar la investigación en
colocando-se dentro da própria experiência [4.6] (Hernadez, 2008).
educación. Barcelona:
Dando sentido ao aprendizado, descobriram o posicionamento crítico sobre a Educatio Siglo XXI, nº 26,
2008.
realidade julgada, que, embora fictícia, também se relacionava com a realidade
deles.
Em alguns momentos, os alunos tiveram dificuldade para se expressarem
verbalmente. Mas não considerei isso impedimento. Ao contrário. Eu os alunos
soprávamos dicas ao ouvido. Uns incentivavam os outros, e surgiam momentos
descontraídos, como quando o réu falou para o juiz:
“É para você me fazer perguntas seu juiz! Se liga!”
O Tribunal foi se tornando divertido, e todos foram aprendendo com os erros e
os acertos. O silêncio também foi aproveitado, inclusive como “gancho” para
desenrolar o julgamento.
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Os alunos aprenderam democraticamente a dar a palavra e a ter seu momento
de fala, de agir e de esperar a vez do amigo.
A dinâmica do Tribunal possibilitou a cada aluno conhecer conceitos e construir
valores e atitudes, colocando-se no lugar do outro. O posicionamento frente às
situações construídas criou um espaço para o consenso e o direito à voz e à
escuta.
A autoestima também foi valorizada no processo, quando os alunos tiveram a
oportunidade de vestirem trajes que antes nunca haviam usado. O orgulho
surgiu do fato de estarem vestidos como profissionais.
O que antes era apatia se tornou identidade e disponibilidade, consequências da
intimidade e da desenvoltura adquiridas na interpretação dos personagens.
Os amigos que anteriormente se desentendiam por valores e atitudes egoístas e
individualistas passaram a se ver de outra maneira.

A Socialização:
Mesmo em realidades diversas, os professores podem utilizar o projeto do
Tribunal para irem além do caso de bullying, utilizando a experiência para outras
situações.
Como parte da proposta de socialização do projeto, os alunos apresentaram o
espetáculo “Tribunal: caso bullying” no Teatro Paulo Pontes, em João Pessoa
(PB). Foi a primeira vez que uma escola pública se apresentou no palco de um
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teatro.
Planejamos levar o projeto para as universidades, com a possibilidade de os
alunos dividirem as suas experiências com alunos universitários.

Autoavaliação:
O Tribunal empolgou pela surpresa e pelo trabalho conjunto e investigativo.
Muitas vezes, fiquei surpresa as saídas argumentativas dos alunos, e isso me fez
aprender.
A dramaturgia “O amigo Invejoso” passou a ser, então, um encontro com a
realidade transformada. Um lugar acolhedor, pautado pela autoestima, pela
solidariedade e pelo companheirismo.
Assim, espero que esse projeto seja uma faísca para a criação de pontes de
amizade e trabalho superando distâncias e fronteiras regionais e socioculturais
na construção de uma sala de aula diferente.
[5]
SAIBA MAIS
É importante salientar que, caso a questão não seja solucionada no primeiro
julgamento, poderá haver mais sessões do Tribunal, dependendo do avanço dos
alunos em sua aprendizagem e das realidades específicas.
Sendo assim, o número de sessões será o necessário para que os alunos
encontrem uma resolução para o conflito da cena e se chegue ao veredicto do

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

juiz,
Também podem ser feitas leituras dramatizadas do texto teatral dos alunos (e de
outros dramaturgos já consagrados).
Além disso, podem ser feitas pesquisa de materiais cênicos e apresentações
abertas ao público, na escola ou em outros espaços públicos.
[5] Tarja + texto
TAGS: Competência 9; Linguagens; Arte; Língua Portuguesa; Teatro; Dramatização; Oralidade; Debate; Argumentação;
Interdisciplinaridade; Temas transversais; Bullying.
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Mas elas pareciam estar muito distantes dos alunos. Essa era uma queixa de
todo o corpo docente em nossos planejamentos quinzenais. É como se não
existisse a possibilidade de aulas atraentes, com foco e perspectiva de futuro,
gerando nos motivação para dar continuidade nos estudos.
Temos uma escola organizada, ampla, com auditório, sala de informática,
biblioteca, toda climatizada e professores com graduação, especialização e até
mestrado.
Mesmo assim nossos alunos estavam sem perspectiva de futuro, desacreditados,
desestimulados.
Esses fatores contribuíam diretamente para o desinteresse nas aulas e o
surgimento de conflitos entre colegas de sala e professores, gerando, assim,
muita indisciplina e baixo rendimento escolar.
Temos como referência o Sistema de Avaliação Educacional de Juazeiro (SAEJ),
implantado pela Secretaria da Educação em 2009. Tal sistema oferece dados
para uma análise ampla e precisa de toda a rede, da escola, das turmas e até dos
alunos.
Fornece também as informações necessárias para as intervenções e as melhorias
na qualidade do ensino.
Em 2017, foram aplicadas avaliações em 97 unidades escolares com turmas do
1º ao 9º anos. Nossa unidade ficou com a média 5,7 em Matemática e 6,3, em
Português.
Os resultados foram baixíssimos comparados aos de algumas escolas do centro e
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do interior, que chegaram a alcançar 8,9 na mesma avaliação.
Diante desses entraves e das problemáticas em nossa comunidade escolar, fiz
uma entrevista com os pais dos alunos. As perguntas foram sobre grau de
escolaridade, trabalho formal, número de filhos matriculados na escola e cursos
de formação que os jovens pretendiam fazer.
Dos 106 pais entrevistados, 74 tinham o Ensino Fundamental incompleto.
Apenas dois marcaram a opção Ensino Superior.
Do total, somente 29 indicaram ter um trabalho formal (com carteira assinada).
Na opção “Curso de Formação”, o artesanato foi o mais escolhido.
A pesquisa evidenciou que o desemprego e a falta de formação dos pais
contribuem para a desestrutura familiar, problema típico das famílias dos alunos
e de boa parte das famílias do bairro.
Ficou claro também que isso era um dos motivos da falta de interesse dos alunos
pelos estudos e de não acreditarem num futuro melhor e promissor.
Sei que essa realidade não é só da nossa escola e do nosso bairro, mas uma
realidade gritante nos quatro cantos do país.
O que eu deveria fazer diante dessa triste realidade? Que estratégia adotar?
Havia uma receita pronta para sair de vez dessa problemática?
Existe, entre estudiosos, a visão de que a família na escola é a grande saída para
os problemas da educação.
Mas o que a escola tem feito pelas famílias?
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Por acreditar na escola pública, tive a ideia de realizar o projeto “Eu Preciso
Sonhar: uma escola que perpassa a função de ensinar”.
O projeto foi iniciado na turma do 9º ano, mas senti a necessidade de estendê-lo
a todas as turmas e a todos segmentos de ensino, inclusive aos pais.
Entendo que o envolvimento do corpo docente e discente, a boa gestão escolar
e uma coordenação pedagógica eficiente tornam os resultados mais amplos e
significativos.

Como fazer:
Ao iniciar 2018, resolvi mudar radicalmente a minha proposta pedagógica, em
especial para a turma do 9º ano. Não queria ver os alunos indo para outras
escolas ou estudar o Ensino Médio com a mesma falta de foco e de objetivos.
Para fundamentar a minha proposta pedagógica, resolvi fazer uma
entrevista/questionário com os 45 alunos da do 9º ano, todos com idade de 14 a
16 anos.
Do total, 35 afirmaram não ter perspectiva de ingressar na universidade, por não
se sentirem capazes.
Outros, ainda, disseram não saber diferenciar Ensino Técnico de Ensino Superior;
três alunos afirmaram ser muito cedo para pensar sobre o assunto.
Do grupo, sete tinham o sonho de fazer faculdade, mas dispunham de poucas
informações sobre os cursos e sobre onde poderiam estudar, mesmo com a
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cidade oferecendo diversos cursos – na Universidade Federal do Vale do São
Francisco (Univasf), na Universidade Estadual da Bahia (UNEB), no Instituto
Federal da Bahia (IFBA) e em faculdades particulares, além das opções de
Petrolina, cidade vizinha.
[4.1] Texto + lista
Era como se eles se enxergassem distantes daquela realidade.

[4.1] As principais ações vivenciadas do projeto foram:
• aplicação de questionários e observações para diagnosticar as causas do
desinteresse pelas aulas, a falta de objetivos e a falta de perspectiva de futuro;
• talk show (bate-papo) com diversos profissionais escolhidos pelos alunos;
• curso de informática básica;
• visita técnica à Univasf, à UNEB e ao IFBA;
• desfile “Miss e Mister das Profissões”;
• filmes sobre sonhos e incentivos aos estudos;
• palestra sobre mercado de trabalho em parceria com o SENAI e o SEBRAE;
• curso de confecção de bolsas artesanais.

Depois dos resultados das pesquisas, dos relatos dos colegas professores, de
minhas observações durante as aulas e de uma conversa com a coordenação e a
gestão escolar, nasceu o projeto “Eu Preciso Sonhar: uma escola que perpassa a
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função de ensinar”.
Cheguei um dia para dar aula sem pincel, caderno, livros. Queria conversar sobre
futuro, sonhos e a vida após a escola.
Organizei a turma e comecei a falar sobre mim, sobre o meu sonho de ser
professor de Educação Física e sobre como tive de estudar e me dedicar. Falei
sobre como era feliz e realizado na minha profissão.
Nas aulas seguintes, percebi uma turma mais participativa e questionadora.
Propus aos alunos que fizessem uma pesquisa sobre as profissões que desejavam
conhecer.
Eles trouxeram várias sugestões: médico, médico veterinário, advogado, jogador
de futebol, agente de saúde, professor, psicólogo, nutricionista, policial, técnico
agrícola e agrônomo.
Depois dessa pesquisa e de um debate, assumi o compromisso de fazer um talk
show (bate-papo) com todos os profissionais solicitados. O objetivo principal era
oferecer orientações e esclarecimentos sobre Ensino Técnico, Ensino Superior,
profissões, mercado de trabalho e atuação profissional, além de incentivar os
alunos a continuarem os estudos de maneira segura, consciente e motivada.
Entrei em contato com alguns amigos profissionais e jovens oriundos de escolas
públicas. Falei sobre a proposta do projeto e todos se colocaram à disposição
sem nenhum empecilho.
Foram três dias de talk show. No primeiro dia, estavam presentes uma
nutricionista Amanda, uma médica veterinária e a secretária da escola, uma ex-
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aluna. Foi um dia de muita emoção, interação e aprendizado. Eu nunca tinha
visto uma turma tão empolgada. Ao final, os alunos criaram um grupo no
WhatsApp, começaram a compartilhar fotos e a agradecer por tudo.
No segundo dia, participaram um policial militar, a agente de saúde do bairro,
uma advogada e a secretária de Educação do município.
Esse dia foi mais empolgante ainda. Eu não precisava mais direcionar as
questões, os próprios alunos faziam perguntas aos profissionais.
A assessora de comunicação da Secretaria de Educação esteve presente para
fazer uma matéria sobre o projeto. Ao final, convidei-a para o bate-papo. Ao
iniciar sua fala, começou a chorar de emoção ao relembrar o tempo da escola e
da importância de um professor em sua formação básica na escolha profissional.
Ao término do segundo dia, a secretária de Educação me convidou para
apresentar o projeto aos gestores e coordenadores de 30 escolas da rede
municipal. A partir daquele momento, a nossa escola e o nosso projeto
ganharam visibilidade e reconhecimento. Os alunos pulavam de alegria. A escola
foi ganhando outra cara.
Depois de toda essa repercussão, a Rede Globo entrou em contato comigo para
fazer uma reportagem sobre o trabalho. Quando compartilhei a novidade na
escola e nos grupos de WhatsApp, os alunos ficaram sem acreditar.
Aquela turma sem perspectiva já não existia. Parecia que só precisavam de uma
injeção de ânimo para acreditar em seus potenciais e ver a escola como
oportunidade de crescimento e aprendizado.
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No terceiro encontro, participaram um aluno do Ensino Médio integrado
(Administração) no IFBA (único aluno egresso de nossa escola naquela instituição
pública), um técnico agrícola (ex-aluno da escola), um profissional de comércio
exterior (ex-aluno dos Anos Iniciais) e Nonato, ex-jogador da Seleção Brasileira
de Futebol.
O repórter da Rede Globo entrevistou os alunos e os profissionais. Foi um dia de
muita emoção e movimentação na escola, com todos querendo se assistir na TV,
afinal se tratava de um acontecimento inédito em suas vidas.
Quando a tão esperada reportagem saiu, a escola ficou comovida. Alguns pais
me ligaram encantados por terem viso seus filhos na televisão falando sobre
projetos de vida.
A terceira ação do projeto foi a realização de um curso de informática básica,
que aconteceu no contraturno escolar em abril e maio, num total de 20 horas.
O curso surgiu justamente para intervir em outra problemática.
No início da primeira unidade, no eixo temático de Ginástica, resolvi trabalhar
com apresentação de seminário.
Um dos pré-requisitos era que os alunos utilizassem slides, já com o intuito de
prepará-los para o Ensino Médio.
Organizei os grupos, passei todas as orientações possíveis, marcamos as datas,
mas nada aconteceu. Alunos alegaram que não tinham computador e que não
sabiam lidar com a ferramenta PowerPoint.
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Para o curso, contei com a parceria de nosso articulador de Educação
Tecnológica, que abraçou a ideia do projeto, colocando-se à disposição para
ajudar e conduzir o curso. Inédita, a ação animou muito os alunos e,
principalmente os pais.
O articulador proporcionou durante as aulas os seguintes aprendizados:
conhecimento dos periféricos, monitor, mouse, CPU, teclado, cabos, redes,
instalação de todo equipamento e um pouco do sistema operacional Linux, teclas
de atalhos, funções do mouse, ferramentas do Word, digitação, pesquisa na
internet, formatação de trabalhos, PowerPoint, planilhas, folder e Excel.
Tínhamos na turma um aluno com paralisia cerebral, totalmente dependente de
uma cadeira de rodas e de alguém para conduzi-lo. Apesar da pouca
movimentação de seus membros superiores, ele conseguiu realizar todas as
tarefas propostas.
O articulador, eu e os colegas ficamos impressionados. Os pais do garoto não
paravam de agradecer. Acredito que poucas vezes ele se sentiu tão incluído,
participativo e importante como nas aulas.

A quarta ação foi uma das mais esperadas pelos alunos – a visita técnica ao
Instituto Federal da Bahia (IFBA), à Universidade Federal do Vale do São
Francisco (Univasf) e à Universidade Estadual da Bahia (UNEB).
A primeira visita foi ao IFBA. Os alunos ficaram encantados com a estrutura da
sala de vídeo. Disseram que parecia um cinema.
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O coordenador geral do Instituto falou sobre os cursos ofertados (técnico em
segurança do trabalho e técnico em administração), sobre os projetos de
extensão, sobre as ações desenvolvidas no ano letivo e sobre o corpo docente.
Apresentou ainda a estrutura, os laboratórios, o auditório, as salas de aula, o
ginásio etc.
Também estava lá o aluno com paralisia cerebral. Cheio de autonomia, ele vivia a
primeira saída sem a mãe por perto.
Comentei sobre seus conhecimentos na área de informática. O professor do
Instituto afirmou: “Quero você estudando aqui”. Perguntei o jovem se ele queria
estudar lá. Ele conseguiu responder: “Sim”.
A segunda visita foi à Univasf, onde os alunos foram apresentados a todos os
cursos superiores, às áreas de atuação e aos meios de ingresso.
A turma tirou dúvidas e saiu de lá mais encantada ainda, com muitos jovens
vendo a possibilidade de estudarem na instituição.
A terceira e última visita técnica foi à UNEB. Lá, conhecemos a história da
instituição e ficamos sabendo sobre os cursos de graduação e pós-graduação e as
formas de ingresso.
Depois, fomos levados ao Centro de Agroecologia, Energias Renováveis e
Desenvolvimento Sustentável (Caerds), onde conhecemos o laboratório de
monitoramento de alimentos orgânicos.
Em seguida, fomos aos plantios de frutas e verduras orgânicas. Os alunos
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demostraram um maior interesse por essa área, pois muitos deles já tinham os
pais inseridos no contexto da agricultura.
O responsável falou sobre a importância do profissional de agronomia. Os alunos
quiseram saber de todos os detalhes sobre o assunto.
As visitas foram momentos de reflexão. Muitos jovens já se viam estudando,
fazendo faculdade.
Acredito que foi plantada neles a sementinha da esperança, da possibilidade.
A quinta ação foi o desfile “Miss e Mister das Profissões”, com os alunos do 1º ao
5º anos. O objetivo foi incentivar os jovens a continuarem os estudos de maneira
segura, consciente e motivada e a conhecerem as principais profissões da região.
Essa ação teve uma dinâmica maior, afinal tínhamos que envolver 595 alunos, o
nosso maior público escolar.
A proposta foi apresentada para as 13 professoras da escola, que fizeram uma
sequência didática com o tema “Profissões”.
O desafio seguinte foi escolher três alunos para representar suas respectivas
turmas no desfile, que aconteceria no auditório da escola.
As profissões escolhidas pelos alunos foram: bombeiro, policial, enfermeiro,
advogado, pedagogo, professor de Arte, professor de Educação Física,
astronauta, cantor gospel, juíza, médica pediatra, jogador de futebol, youtuber,
dançarino, empresário, médico veterinária, vaqueiro, lutador de jiu-jitsu e
dentista.
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O desfile foi o momento mais esperado por todos. Algumas mães até mandaram
fazer roupas para os filhos. Foi lindo ver cada detalhe.
A torcida era empolgante. No final, todos venceram e receberam um presente.
Mães ligaram para agradecer as professoras por proporcionarem aquele
momento tão importante e significativo na vida das crianças.
A sexta ação foi a exibição de filmes para as turmas do Ensino Fundamental –
Anos Finais e da EJA. A ideia era mostrar obras que abordassem o desejo pelos
estudos e pela formação profissional.
Com os professores e a coordenadora da escola, definimos quais seriam os
filmes. Para as turmas de 6º ano, foi escolhido o filme [4.1.1] “O primeiro da
Classe”. Para o 7º ano, [4.1.2] “O Preço do Desafio“. O 8º ano ficou com [4.1.3]
“Mãos Talentosas“. Os alunos do 9º ano assistiram a [4.1.4] “Gênio Indomável”.
Os alunos da EJA viram [4.1.5] “Larry Crowne, o Amor está de Volta”. Antes da
exibição, havia uma conversa sobre cada filme.

[4.1.1]inserir texto no
tooltip:
O PRIMEIRO da classe (Front
of the class). Direção: Peter
Werner. Nova Iorque: CBS,
2008. 95 min.

A sétima ação foi uma palestra sobre mercado de trabalho, em parceria com o
[4.1.2]inserir texto no
SENAI. Ela envolveu os alunos da EJA e os pais.
tooltip:
Coordenadores da escola direcionaram a apresentação para a realidade do
O PREÇO do desafio (Stand
público, com informações sobre o mercado de trabalho da região.
and Deliver). Direção: Ramón

A oitava ação foi um curso sobre confecção de bolsas, com as alunas da EJA e Menéndez. Los Angeles:
mães de alunos. O curso foi muito esperado. Veio para incentivas as estudantes Warner, 1998. 103 min.
a se tornarem mulheres empreendedoras e abrirem seus próprios negócios. O
[4.1.3]inserir texto no
curso, de dois dias, foi ministrado pela minha esposa, artesã local.
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Durante o curso, as alunas identificaram cada material utilizado e aprenderam
sobre o processo criativo – elaboração dos modelos, escolha tecidos, material
adequado, modelagens de tamanhos, valores gastos em cada bolsa e técnica de
cartonagem francesa.

tooltip:

MÃOS talentosas: a história de
Ben Carson (Gifted hands: Ben
Carson story). Direção:
Thomas Carter. Culver City
Ao final, a sensação foi de empoderamento.
(EUA): Sony Pictures, 2009. 90
As alunas se sentiram realizadas e motivadas a fazerem novos cursos e, min.

consequentemente, abrirem seus próprios negócios.

[4.1.4]inserir texto no
O projeto trouxe para os nossos alunos impactos positivos. Em todas as ações, tooltip:
percebemos o desejo pelo progresso, a busca por um “novo olhar” e por
oportunidades para prosseguirem os estudos e entrarem no mercado de GÊNIO indomável (Good will
hunting). Direção: Gus van
trabalho.

Sant. Los Angeles: Miramax,

Tudo isso contribuiu para a diminuição da indisciplina em sala de aula, o 1998. 126 min.
comprometimento com as atividades propostas pelos professores e a
[4.1.5]inserir texto no tooltip:
aproximação das famílias com a escola e, principalmente, comigo, o professor.
Apesar de muitos objetivos terem sido alcançados, talvez a maior dificuldade LARRY Crowne – o amor está
encontrada tenha sido a articulação com a equipe e os parceiros, para que não de volta (Larry Crowne).
Direção: Tom Hanks. Los
fosse comprometido o desenvolvimento da proposta pedagógica.
Angeles: Vendome Pictures,

Hoje, vejo que o maior aprendizado se deu no íntimo dos alunos, que 2011. 99 min.
perceberam serem capazes de ir mais bem longe do que julgavam antes.
Outro ponto positivo foi trazer as mães dos alunos para fazerem um curso
profissionalizante (artesanato). Além dos conhecimentos adquiridos no curso,
melhorou expressivamente a relação entre família e escola.
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[4.2]

Muitos pais se distanciam da escola porque só escutam
coisas negativas sobre os filhos. Muitas vezes, são
chamados somente para resolver problemas, o que
dificulta o relacionamento entre a família e a escola.
Hoje, a nossa iniciativa faz parte do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola.
Será vivenciada todos os anos.
A ideia é acompanhar a vida estudantil dos alunos, para que, num um futuro
próximo, possam compartilhar suas experiências acadêmicas e profissionais.
O projeto ganhou visibilidade na cidade e será expandido para 30 escolas da rede
municipal.
A cada dia, diante de todas as minhas vivências na educação pública, percebo e
sinto na pele grandes desafios.
E isso só vai mudar se nós, professores, começarmos a enxergar os problemas
como uma solução. A mudança pode não ser grande, mas fará muita diferença!
[5]
SAIBA MAIS
Os professores não precisam viver a mesma realidade sempre.
É necessário que as escolas busquem estratégias e propostas pedagógicas que
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ofereçam aos alunos incentivos aos estudos e esclarecimentos sobre profissões,
universidades e mercado de trabalho, fatores que, com certeza, contribuirão
[4.2] inserir OLHO:
para diminuir a falta de interesse nas aulas e a indisciplina.
Os jovens de hoje precisa de estímulos para se vejam no futuro.
Os alunos mudaram, mas a escola e os professores continuam os mesmos de dez
anos atrás. Se os professores não saírem da “caixinha”, os alunos nunca terão
boas aulas.
É preciso também haver uma boa articulação com a gestão escolar, a
coordenação pedagógica e colegas professores, além de parcerias com
profissionais diversos e tempo para o trabalho.
Também é importante a formalização de parcerias com órgãos de governo e
empresas.

“Muitos pais se distanciam
da escola porque só
escutam coisas negativas
sobre os filhos. Muitas
vezes, são chamados
somente para resolver
problemas, o que dificulta o
relacionamento entre a
família e a escola.

Outro desafio é conseguir levar os alunos a escolas de Ensino Superior. Isso
porque, dependendo da cidade, pode não haver uma instituição por perto, o que
dificulta a realização da visita.
Acredito que, mesmo bem-sucedido, o projeto “Eu Preciso Sonhar: uma escola
que perpassa a função de ensinar” ainda pode ser melhorado e direcionado para
um público específico ou ter novas ações incluídas.
[5] Tarja + texto
Mais informações sobre o projeto desenvolvido em:
LUSTOSA, Emanuelle. Projeto sobre profissões incentiva alunos da rede
municipal de ensino em Juazeiro. Blog do Geraldo José, 13 maio 2018. Disponível
em: [5.1]
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<http://www.geraldojose.com.br/mobile/index.php?sessao=noticia&cod_noticia
=102394>. Acesso em: 5 dez. 2018.

[5.1] Inserir link para abrir
em outra página
<http://www.geraldojose.c
om.br/mobile/index.php?se
ssao=noticia&cod_noticia=1
02394>

TAGS:
Competência 10; Linguagens; Artes; Língua Portuguesa; Ação comunitária; Protagonismo juvenil; Profissões; Inclusão; EJA.
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Desenvolvi o projeto com cerca de 580 alunos do Ensino Fundamental, com
maior participação das turmas de 8º e 9º anos. Ele surgiu como agente
transformador da consciência escolar sobre as práticas humanas em relação ao
meio ambiente e sobre o bem-estar que a atividade proporciona.

Como fazer:
Apresentei o projeto aos gestores e professores de História, Português,
Matemática, Ciências e Educação Física, pedindo a eles a contribuição na
execução. Expliquei a importância do projeto para a comunidade e para a escola
e falei sobre o período de duração – cinco semanas.
Todos os professores aprovaram a ideia. Expliquei qual seria a função de cada
um deles. Pesquisei os conteúdos que pretendia ver transmitidos aos alunos e
produzi apostilas. Nas primeiras aulas, distribuí aos professores os módulos que
deveriam ser trabalhados.
Na primeira semana, o professor de História dividiu o conteúdo “A Origem do
Ciclismo” (Módulo I) em cinco partes e montou grupos de alunos. Cada um ficou
responsável por repassar, em seminários, informações aos demais grupos.
Os alunos estudaram o assunto, fizeram cartazes e expuseram suas ideias para a
turma. Isso fez com que eles se tornassem mais responsáveis.
Na segunda semana, as professoras de Português fizeram uma leitura
compartilhada e apresentaram comentários sobre o Módulo II “O que o Código
de Trânsito diz sobre Bicicletas e Ciclistas”. Cada aluno leu um artigo.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Depois da leitura, houve críticas a alguns artigos que estão lei, mas que não são
cumpridos. As professoras fizeram questionamentos como: “O que o código de
trânsito prioriza?” “Por que as pessoas não obedecem às leis?”
Foram produzidos também textos narrativos, dissertativos e poemas sobre o
respeito à vida no trânsito.
Na terceira semana, os professores de Matemática trabalharam o Módulo III “A
Bicicleta: ajuste da bicicleta para o ciclista”.
Nesse módulo, a Matemática foi ensinada de forma prazerosa. Os alunos
aprenderam noções sobre circunferência a partir da roda e sobre o metro,
medindo, por exemplo, a altura da bicicleta e o tamanho do guidão.
Na quarta semana, os professores de Ciências fizeram o estudo do Módulo IV “A
Relação entre Ciclismo, Meio Ambiente e Mobilidade Urbana”.
Nesse módulo, os alunos aprenderam que andar de bicicleta, além de ser um
excelente exercício físico, contribui de maneira positiva para a preservação
ambiental, pois não é um meio de transporte poluente como os demais.
Na quinta semana, como professor de Educação Física, trabalhei o Módulo V
“Conheça os Benefícios do Ciclismo para a Saúde do seu Corpo”. Nessa atividade,
os alunos aprenderam sobre os benefícios da prática do ciclismo.
Disse os alunos que andar de bicicleta fortalece o corpo e a alma e evita o uso de
medicamentos. Expliquei também que não se pode começar um exercício físico
de repente. Alongamentos são necessários.
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Também foi abordada a importância do uso de capacetes, sinaleiras, luvas, água
e um bom protetor solar.
Outra etapa foram as palestras no pátio da escola. Esse tipo de atividade gerou
grande aprendizado. Os palestrantes tiravam as dúvidas que surgiam e
transmitiam seus conhecimentos.
Participaram agentes de trânsito, ciclistas profissionais, representantes da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e até um médico, que foi convidado para
falar sobre vida saudável.
A última etapa do projeto foi um passeio ciclístico pelas principais ruas e
avenidas da cidade. Foi tudo planejado para a segurança dos participantes.
Tivemos o apoio da Secretaria Municipal da Saúde que, durante o percurso, [5] imagem 50% à direita
deixou uma ambulância à nossa disposição.
CP_EF-AF_080
[5]
SAIBA MAIS
A ideia do projeto surgiu porque, como professor de Educação Física, tinha a
obrigação de mostrar aos meus alunos que muitas doenças são provenientes do
sedentarismo, que pode ser evitado com a prática de exercícios físicos.
Foi a partir dessa concepção que me veio à mente conscientizar a comunidade
escolar sobre os benefícios que o ciclismo traz para a vida, como alívio do
estresse e das dores, melhora da aparência física, redução dos infartos e melhora
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Imagem: CP_EF-AF_080

utilizando os gêneros textuais como início (e não como fim) do processo de
aprendizagem.
[5] CP_EF-AI_001

[5]

Imagem 50% + txt 50%
O projeto de letramento demanda tempo e planejamento. Para isso, é inviável
trabalhar com todas as turmas. A escolha das duas turmas do 9º ano para CP_EF-AI_001
desenvolver o projeto foi minha. Essas turmas somavam 68 alunos.
O conto foi o gênero escolhido por ser uma narrativa curta, mas que
possibilita uma viagem ao mundo da imaginação.
O desafio foi lançado: a meta era transformar os alunos em escritores. 6: lista não numerada
Começaram a borbulhar ideias sobre como seriam as aulas. Eu teria pela
frente muito trabalho, mas com uma nova perspectiva de educação.
[6]
Para isso, foram estabelecidos os seguintes objetivo(s):
• Trabalhar o gênero textual "Conto", sem, entretanto, restringir o
conhecimento da Língua Portuguesa ao conto. Conforme o desenvolvimento
do projeto, outros gêneros surgiram como contraponto, e vários conteúdos
gramaticais acompanharam as explicações, de maneira a tirar dúvidas dos
alunos em relação ao texto produzido.
• Levar os alunos a escreverem textos, empreenderem, compreenderem o
mundo que os cerca e, principalmente, tornarem-se escritores para além dos
muros da escola, de maneira a produzir um livro de contos.
• Transformar em escritores os alunos que escrevem textos para o professor
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e possibilitar que todas as leituras e escrituras desenvolvidas no projeto
criassem meios para autonomia, tornando os jovens "cidadãos do mundo".
• Desenvolver habilidades de leitura, escrita e compreensão de textos
diversos.
• Conhecer obras de vários autores.
• Pesquisar sobre os vários gêneros textuais.
• Rever, estudar e apreender vários conteúdos gramaticais.
• Desenvolver a oralidade.
• Desenvolver o empreendedorismo.
• Conhecer técnicas de fotografia.
• Liderar e organizar trabalho em equipe.

[7]
Como fazer:
O início do projeto se deu quando levei para o diretor e para as turmas a
proposta de escrever um livro de contos. Todos concordaram. Tínhamos de
traçar uma estratégia de levantamento de recursos financeiros para pagar a
edição do livro. Sabíamos que nos tornaríamos, além de escritores,
empreendedores.
O primeiro passo foi pedir ao Conselho Deliberativo da escola autorização
para que vendêssemos algo na instituição. Após a reunião, fizemos uma
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7 txt 1 coluna

votação para escolher uma comissão organizadora para o projeto do livro.
Dez alunos (cinco de cada turma) foram eleitos. Começamos, então, a pensar
em como “fazer dinheiro”, pois, com o orçamento do livro em mãos, sabíamos
quanto teríamos de arrecadar.
O que vender? Brigadeiro de copinho. Como? Montamos equipes de quatro
alunos para, duas vezes por semana, no recreio, vender 200 brigadeiros.
Os alunos tiveram de aprender a fazer brigadeiro, a trabalhar em equipe, a
lidar com o público, a resolver cálculo matemático (na hora troco) e a fazer
propaganda do produto. Mais tarde outros produtos entraram no “negócio”,
como pipoca gourmet e alfajores.
Ao mesmo tempo, os alunos se inteiraram do gênero conto. Pedi a eles que
pesquisassem em livros e sites conceitos e características sobre o conto e que
trouxessem um exemplar de um contista consagrado para leitura na classe,
aumentando, assim, o repertório coletivo.
Para trabalhar os elementos da narrativa, os alunos pesquisaram sobre os
personagens de sua história. Conversaram com os pais e os avós para obter
mais informações. Buscaram na internet nomes e sobrenomes típicos de
moradores blumenauenses, e também características que os definissem [8] imagem 3 colunas
como nativos ou descendentes dos primeiros colonizadores. Pesquisaram
ainda personagens históricos ou que tivessem se destacado no cenário
político, cultural e esportivo.
[8] CP_EF-AI_002 ; CP_EF-AI_003; CP_EF-AI_004
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Muitos alunos descobriram personagens importantes da história de
Blumenau, como o Doutor Blumenau, Fritz Müller.. Outros ficaram
encantados ao falar de personalidades locais, como o prefeito da cidade,
jornalistas de TV, desportistas e até pessoas famosas nascidas na cidade,
como Vera Fischer, Tiago Splitter e Ana Moser.
Os lugares da narrativa teriam de ser os pontos turísticos de Blumenau, com
seus monumentos históricos, suas ruas famosas, restaurantes, bares,
cemitérios e locais bem conhecidos pelo público.
Para isso, os alunos fotografaram diversos lugares. Alguns deles pediram Imagens: CP_EF-AI_002
ajuda aos familiares, pois precisavam se deslocar para os bairros e para o CP_EF-AI_003
centro de Blumenau.
CP_EF-AI_004
Os jovens foram agraciados com um curso de fotografia oferecido pela
Universidade Regional de Blumenau. Organizamos uma excursão por
Blumenau, quando, com nossos celulares e nossas câmeras digitais,
registramos lugares para uso posterior na capa do livro de contos.
Durante o passeio, os estudantes visitaram praças famosas, museus,
cemitérios, um teatro, a Prefeitura e pontos turísticos. A excursão serviu
também como uma viagem de reconhecimento territorial. No retorno à
escola, a turma fez um relatório e, assim aprendeu, mais um gênero – o do
discurso.
Houve diferenças na escolha do tempo da narrativa. Muitos alunos optaram
pelo tempo presente (para falar de personalidades mais atuais). Outros se
aventuraram no tempo passado, lembrando-se de personagens históricos e
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que ajudaram a colonizar a cidade.
Com todos os elementos no caderno, os alunos escreveram o primeiro
parágrafo. No início, parecia uma tarefa fácil, mas a minha exigência era a de
que conteúdo fosse original, autêntico.
Eles estavam acostumados com frases comuns: “Era uma vez...”, “Certo dia...”.
Por isso, ficamos um bom tempo reescrevendo esse início até que os textos
ficassem com o estilo particular de cada escritor.
Após a produção do conto, cada aluno leu seu texto para a classe. A ideia era
que a turma avaliasse se as histórias estavam dentro dos critérios
estabelecidos pelo projeto. Depois que fiz a primeira correção, os estudantes
reescreveram os textos no computador. O material foi impresso e devolvido
para mim.
A segunda correção foi feita por três colegas de classe, que ficaram atentos às
questões gramaticais, à coesão e à coerência, às características do gênero etc.
Dessa maneira, os textos tiveram novos leitores, não mais apenas o professor.
Após essa análise, os autores reescreveram seus textos mais uma vez.
Depois da minha revisão, os conteúdos foram impressos e devolvidos aos
alunos para os ajustes finais. Após minha verificação derradeira, considerei
os textos prontos para envio à gráfica.
Na classe, entreguei a cada aluno uma impressão de seu respectivo texto. [9] inserir olho:
Pedi aos alunos que preparassem uma apresentação para outros professores.
No dia do lançamento, o
Num concurso, selecionamos dez apresentações. para o dia do lançamento. salão do Clube Guarani
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Infelizmente, não teríamos tempo para os 68 contos fossem apresentados.
Chamei a comissão organizadora e deleguei funções como definir o coquetel,
a decoração, o som, o fotógrafo etc. Também chamei a imprensa local.
Começamos a dar entrevistas para TVs e sites. A experiência com as câmeras
deixou os alunos e seus familiares com a autoestima elevada.

[9] No dia do lançamento, o salão do Clube Guarani estava
lotado. Toda a comunidade escolar estava presente. Pais,
professores, alunos, autoridades, funcionários e convidados
vieram prestigiar o lançamento do livro "Contos
Blumenauenses".

estava lotado. Toda a
comunidade escolar estava
presente.
Pais,
professores,
alunos,
autoridades, funcionários
e
convidados
vieram
prestigiar o lançamento do
livro
"Contos
Blumenauenses".

A apresentação do projeto ficou por conta dos alunos. Todos autografaram
seus contos num livro, que ficou guardado na escola. Desde o início, as
turmas foram protagonistas de sua história.
Quanto à avaliação, ela foi um processo contínuo. Num projeto de letramento,
o aluno vai evoluindo a cada aula e é perceptível o avanço dos estudantes a
cada texto reescrito, a cada nova leitura.
10 txt 50% + img 50%
[10] CP_EF-AI_005
CP_EF-AI_005
Cada aluno contribuiu para que o outro se apropriasse do conhecimento, e
eu, como professora, fui a agente de letramento. Houve uma interação muito
grande entre todos, possibilitando uma apreensão maior do conhecimento
científico.
Todos caminharam para o mesmo objetivo. Ao final, uns chegaram mais
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rapidamente. Outros contaram com a ajuda de seus pares, mas também
chegaram.
O empenho, a satisfação de tarefa cumprida e o resgate da autoestima
fizeram valer todo o esforço.

TAGS:
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STORYBOARDS - CADERNO DE PRATICAS
CADERNO DE PRATICAS - ENSINO MÉDIO
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“A dinâmica social contemporânea nacional e internacional, marcada especialmente pelas rápidas transformações decorrentes do desenvolvimento
tecnológico, impõe desafios ao Ensino Médio. Para atender às necessidades de formação geral, indispensáveis ao exercício da cidadania e à inserção no
mundo do trabalho, e responder à diversidade de expectativas dos jovens quanto à sua formação, a escola que acolhe as juventudes tem de estar
comprometida com a educação integral dos estudantes e com a construção de seu projeto de vida.”
(BNCC, 2018, p. 464) [link para abrir em nova aba: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/BNCC 19dez2018 site.pdf ]
Ouça o podcast sobre o Ensino Médio.
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[3] >> Créditos
Professor(a) responsável:
Edmundo Rodrigues Junior.

[4] Texto 1 coluna

Escola:
Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Campus Cachoeiro de Itapemirim (ES).

[4] O que é:

[5]Imagem 100%

Propus aos alunos a encenação dos bastidores que levaram à invenção do rádio,
atribuída ao padre e cientista brasileiro Roberto Landell de Moura, no final do século
XIX.

[5]CP_EM_001

Imagem: CP_EM_001

[6]Como fazer:

[6] Linha do tempo
vertical

Esta sequência didática foi aplicada aos alunos no período de fevereiro a maio de 2018,
totalizando 30 horas (dez aulas presenciais de três horas cada uma). Os encontros
aconteceram na escola, às quintas-feiras, das 14 horas às 17 horas, no contraturno.
O curso de Ensino Médio da escola é integrado aos cursos técnicos de Informática ou
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Eletromecânica e tem duração de quatro anos.

[6.1]Aula 1 (conhecendo o episódio histórico):
Nesta aula, os alunos conheceram a [6.1.1]biografia do padre e cientista brasileiro
Roberto Landell de Moura. Os materiais selecionados priorizaram os aspectos sociais,
políticos e econômicos que envolveram a construção das experiências do padre. A
leitura do texto foi sugestão do professor de História da escola.

[6.1] Aba 1
[6.1.1] Inserir tooltip

[6.2] Aula 2 (conhecendo o episódio histórico):
Apresentamos em PowerPoint aspectos complementares da biografia de Landell. O
material selecionado priorizou detalhes da construção de seus experimentos, como as
imagens das suas patentes e informações sobre os componentes eletrônicos usados
para a transmissão da voz humana sem fio.

[6.3] Aula 3 (elaboração do roteiro de teatro com a ajuda do professor de Arte da
escola):
Após conversa com o professor de Arte e com os alunos, decidimos elaborar um roteiro
de peça teatral que priorizasse os conteúdos analisados na Aula 1, cujos temas tinham
bom potencial para uma encenação, como a quebra dos equipamentos de Landell pela
Igreja Católica.

[6.3.1] CP_EM_002
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Texto do tooltip:

• Texto “Visionários da
Eletrônica”, escrito por
Francisco de Assis Queiroz.
Disponível em: Revista de
História da Biblioteca Nacional.
"Ao universo e Além –
Descobertas valiosas do Brasil
para o Mundo", ed. especial, nº
2, 2010.
• ALMEIDA, A. "Padre Landell de
Moura: um herói sem glória".
Rio de Janeiro: Record, 2006.
p.304

[6.2] Aba 2

[6.4] Aulas 4 e 5 (elaboração das cenas e escolhas dos figurinos):
Nessas duas aulas, os alunos elaboraram as cenas e escolheram os figurinos da peça. Os
professores de História e de Arte emprestaram as roupas de padre, e os próprios alunos
trouxeram outras peças e acessórios.
Essas aulas presenciais não foram suficientes para a elaboração de todas as falas, por
causa da quantidade de detalhes da encenação. Sugerimos aos alunos que se
organizassem em pequenos grupos. Cada um dos grupos ficaria responsável por uma
cena.

[6.3] Aba 3
[6.3.1]
Imagem lateral 50%
inserida na aba
Imagem à esquerda:
CP_EM_002

O arquivo com a definição das cenas foi enviado por WhatsApp, e, na aula seguinte,
foram definidos os personagens e feitos alguns ajustes nas cenas.

[6.5] Aula 6 (definição dos personagens e ajustes nas cenas):
Os próprios alunos foram os atores. Representaram os seguintes papéis: o padre
Landell, mulheres rezando na igreja, Rodrigues Alves (presidente do Brasil à época);
padres, um coroinha e um funcionário do registro de patentes dos Estados Unidos

[6.6] Aulas 7 e 8 (gravação das cenas em vídeo):
Para dar mais credibilidade à peça de teatro, em vez de usarmos um cenário pronto,
optamos por gravar algumas cenas em locais distintos. As gravações aconteceram numa
igreja da cidade, no auditório da escola e numa sala de aula.
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[6.4] Aba 4
[6.5] Aba 5
[6.6] Aba 6
[6.7] Aba 7
[6.7.1]
Imagem lateral 50%
inserida na aba
Imagem à direita:
CP_EM_003

[6.7] Aula 9 (apresentação das cenas gravadas):.
Nessa aula, os alunos apresentaram as cenas gravadas e conversamos sobre algumas
melhorias na edição do vídeo.

[6.7.1] CP_EM_003
[6.8] Aula 10 (avaliação):
Com o objetivo de verificar a aprendizagem, após a apresentação dos vídeos gravados,
os alunos responderam a [6.8.1]quatro questões sobre áreas de interesse no estudo e
sobre a encenação da biografia de Landell, com ênfase na relevância do episódio
histórico para o conhecimento científico, na eficácia daquela encenação para a
divulgação e popularização da ciência e no aprendizado proporcionado pela experiência.

[6.8] Aba 8
[6.8.1] Inserir tooltip

Texto tooltip:
[7]
A experiência deste projeto pode ser replicada não somente por professores que vivem
em realidades similares, mas também por aqueles que lecionam com outros públicos e
outros contextos.
A dificuldade maior é o tempo para planejar e executar a encenação teatral durante o
ano letivo convencional. Sugerimos desenvolver as atividades no contraturno dos
alunos.
Clique [7.1] aqui para ler a versão final das cenas elaboradas e apresentadas pelos
alunos:
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As questões elaboradas a partir
das referências bibliográficas:
• MEDINA, M.; BRAGA, M. "O
Teatro como Ferramenta de
Aprendizagem da Física e de
Problematização da Natureza da
Ciência". Revista Caderno
Brasileiro de Ensino de Física, v.
27, n. 2,Florianópolis, 2010.
• JUNIO, J. S.; SIQUEIRA, M.
"Diálogos Existentes entre a
Ciência e a Arte: contribuição do
teatro científico na visão dos
atores". IX Congresso
Internacional sobre
Investigación en Didáctica de
Las Ciências, atas, 2013.

[7] Texto 1 coluna
[7.1]Comunicação criar
pdf do arquivo
CP_teatro_na_escola
Para abrir link em outra
página

TAGS: Competência 1; Competência 4; Linguagens e suas tecnologias; Ciências Humanas e Sociais aplicadas; Teatro;
Biografia; Protagonismo juvenil; Interdisciplinaridade; Gêneros textuais/Gêneros discursivos.
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Professor(a) responsável:

[4] Texto 1 coluna

Lucimar Fonseca Silva.
Escola:
Escola Estadual Dom Bosco, Lucas do Rio Verde (MT).

[4] O que é:
O "Painel" nasceu do meu desejo de mostrar aos alunos do 2º e 3º anos do Ensino
Médio que a disciplina de História vai muito além dos livros didáticos e dos muros da
escola.
Desejava despertar neles a paixão que eu tenho pela disciplina, por meio de visitas a
museus, fazendas, monumentos e documentos históricos, além de estimular a pesquisa
e o diálogo com as fontes.

[5] Imagem 50%

[5] CP_EM_004
Então, dividi as turmas em grupos de trabalho, para que discutíssemos os eixos político,
social, cultural e econômico, o mundo do trabalho e o imaginário feminino nos séculos
XIX e XX. Para tal, utilizei documentos, livros, vestimentas e obras de arte. Instiguei cada
aluno com a seguinte afirmação: "Você é o historiador. Investigue, levante suas próprias
hipóteses ou defenda as que já existem sobre os documentos em questão".
O resultado foi incrível! Os alunos passaram a se interessar mais pela disciplina e a ser
mais questionadores, melhoraram a leitura e a oralidade. Encerrei o projeto com a
viagem ao Rio de Janeiro. Lá, visitamos os locais trabalhados na sala de aula, como
Forte de Copacabana, Palácio do Catete, Museu Imperial de Petrópolis, Museu Histórico
Nacional, Museu do Amanhã, Confeitaria Colombo e fazendas de café do século XIX (no
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Imagem à direita:
CP_EM_004

As visitas a locais do Rio de Janeiro foram guiadas por mim e, às vezes, acompanhadas
de um profissional da instituição. Com os alunos, recordei o período histórico estudado
previamente na classe.
Em exposições, fizemos ainda associações de obras de arte originais com as que
aparecem nos livros didáticos. Discutimos ainda sobre informações contidas em
documentos dos séculos XIX e XX.
Ao longo do processo, enfrentei alguns comentários maldosos de colegas e pais, que
não viam a História e as Ciências Humanas como objetos de pesquisa e investigação.
Nesse campo, valorizavam as disciplinas de Matemática, Química, Física ou Biologia,
Tentei desmitificar essa visão em algumas reuniões com pais. O objetivo era demonstrar
a riqueza política, cultural, econômica e social que a disciplina oferece aos alunos.
Apresentei o projeto às minhas turmas do 2º e 3º anos logo nos primeiros dias de aula.
Mostrei aos alunos o quão interessante seria, por exemplo, visitarmos uma fazenda do
século XIX, termos contato com o mobiliário da casa, conhecermos uma tulha de café e
uma senzala e termos acesso a documentos do local e a recibos de compra e venda de
café.
Seria também uma oportunidade valiosa para conhecermos a realidade social do século
XIX e entendermos como o trabalho escravo havia sido essencial para a construção
daquela estrutura.
Fiz o roteiro, solicitei os orçamentos a empresas de viagens e pedi gratuidades às
instituições que seriam visitadas. Com se tratava de uma viagem pedagógica para alunos
de uma escola pública, todas elas aprovaram a demanda.
Plantada na cabeça dos alunos a semente do desejo de conhecer as localidades,
convidei os pais para uma reunião de apresentação do projeto.
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[3] >>Créditos

[3] Colapsado

Professor(a) responsável:

Luis Augusto Lima do Nascimento.
Escola:
EEFM Beni Carvalho, Aracati (CE)

[4] O que é:
Durante as minhas vivências no ensino de Matemática no 2º ano do Ensino
Médio, observei que os conceitos sobre probabilidade são difíceis de serem
discutidos, pois os livros apresentam situações que dificultam a interação com os
alunos.
Eu precisava, portanto, de estratégias de ensino que promovessem interações
práticas com os conceitos abordados na disciplina.
A utilização dos jogos de azar como estratégia de ensino despertou a curiosidade
e o interesse dos alunos, tornando-se uma metodologia efetiva para o processo
de ensino-aprendizagem.
Durante o projeto, desenvolvi um estudo sobre os conceitos teóricos e sua
aplicabilidade no cotidiano dos alunos. Os jovens foram convidados a participar
da construção dos jogos de azar, utilizando materiais recicláveis e de baixo custo.
Os alunos montaram uma sala temática, onde foram expostos os jogos para
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[4] Texto 1 coluna

experimentação e compartilhamento com alunos de outras salas.
Os principais resultados foram:


ressignificação de conceitos previamente aprendidos de uma forma
motivadora para os alunos;



exploração prática de conceitos de difícil compreensão;



interdisciplinaridade, inclusão, criatividade, interação social e
conscientização sobre a importância do trabalho em grupo;



participação ativa dos alunos na construção do seu próprio
conhecimento.

Essa metodologia de ensino trouxe dinamismo à abordagem dos conceitos em
Matemática, gerando uma forma ampliada de construção coletiva do
aprendizado.
Como fazer:
Ao iniciar o estudo da teoria das probabilidades, percebi a apatia e o
desinteresse dos jovens pelo tema. Eles só estavam preocupados em copiar as
fórmulas e os modelos das questões que poderiam ser cobradas nas avaliações,
no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e nos vestibulares.
Não estavam interessados em compreender a lógica de cada situação e
desenvolver efetivamente o aprendizado e o pensamento matemático.
Alguns alunos deficientes auditivos também demonstraram pouco envolvimento
com as aulas.
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Diante dessa realidade, percebi que, por meio dos jogos, poderia despertar a
curiosidade dos alunos e instigar o envolvimento coletivo.
Como ferramenta de ensino, o lúdico proporciona maior integração interpessoal,
além de estimular a imaginação, a concentração e o raciocínio lógico, gerando
dinamismo na abordagem dos conceitos matemáticos e uma forma mais
ampliada de avaliação do aprendizado.

[5] imagem 3 colunas

[5] CP_EM_006
CP_EM_007
CP_EM_008

[6] As atividades lúdicas propiciam o acompanhamento integral do
conhecimento. A partir das atividades desenvolvidas, os alunos socializam e
trocam vivências, construindo, de maneira dinâmica, seu conhecimento.

Imagens: CP_EM_006
CP_EM_007
CP_EM_008

Escolhi a temática pela proximidade das ideias envolvidas na realização dos
"jogos de azar" com os temas praticados em sala de aula.
Escolhi alguns jogos que colaborassem para o ensino da análise combinatória e
probabilidade, demonstrando matematicamente os conceitos abordados.
Os jogos de loteria e os bingos trouxeram os conceitos de análise combinatória,
o cálculo de probabilidades de cada cartela e o conjunto de números a serem
sorteados. Os jogos com as cartas trabalharam a dinâmica de agrupamento das
cartas.
A roleta, por sua vez, evidenciou os agrupamentos e as probabilidades de
resultados. E os jogos com dados e moedas demonstraram, de forma prática, as
probabilidades de se achar um determinado resultado.
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[6] Texto 1 coluna

Os jogos desenvolveram várias habilidades nos alunos, fazendo com que o
processo de aprendizagem fosse otimizado. Esses elementos contribuíram para
que os adolescentes interagissem e, de forma relaxada, compreendessem novos
conceitos.
Vale ressaltar que a divisão e a organização das etapas não foi uma tarefa fácil,
pois ocorreram de forma dinâmica, interpessoal e integrada. Todas as etapas do
planejamento foram desenvolvidas em conjunto com os alunos.
Para a confecção dos jogos e a ornamentação da sala temática, foram utilizados
materiais recicláveis, como garrafas PET, caixas de papelão, papel e materiais de
baixo custo (tecidos, cartolinas e tintas etc.).
Durante o planejamento e a implementação das ações propostas, tive a
colaboração de uma intérprete de LIBRAS, que me auxiliou na identificação das
necessidades de aprendizado dos alunos com deficiência auditiva, facilitando sua
interação com os colegas.

[7] Texto + slider

[7] As atividades foram desenvolvidas e organizadas de acordo com um nível
crescente de dificuldades. O processo teve três etapas:
[7.1] 1º Etapa:
Nessa etapa, realizamos um estudo teórico sobre conceitos de probabilidade e
análise combinatória e sobre sua aplicabilidade no cotidiano dos alunos, usando
como referência os " jogos de azar".
Os alunos pesquisaram a respeito da temática, planejaram o desenvolvimento
dos jogos e relacionaram os jogos práticos com a teoria estudada.
[7.2] 2ª Etapa:
Os estudantes foram convidados a participar da construção dos jogos de forma
coletiva, utilizando materiais recicláveis e de baixo custo. Todos se organizaram
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[7.1] Slider 1

[7.2] Slider 2

em comissões, dividiram as atribuições em equipes e estudaram as estruturas
dos jogos e sua dinâmica de confecção.
[7.3] 3ª Etapa:
Foi montada uma sala temática, onde os jogos foram expostos para
experimentação.
Os alunos se dividiram entre variados jogos e convidaram colegas de outras salas
para demonstrações dos conceitos adquiridos.
Os jogos foram expostos para que professores e alunos de diferentes turmas
também jogassem e se integrassem nos vários espaços do ambiente escolar.
[8] O conhecimento foi compartilhado de forma lúdica, dinâmica e interativa,
com trocas de saberes entre alunos e professores, numa ressignificação do
processo de ensino e aprendizagem.
A estratégia para incentivar o interesse dos alunos foi o estudo teórico, a
confecção dos jogos e o próprio ato de jogar. Esses elementos fizeram com que
se responsabilizassem pela organização do jogo, estudando e compreendendo
seus objetivos e a relação com a teoria estudada, ampliando as concepções
sobre os conceitos discutidos.
Todos os alunos compartilharam o aprendizado. Alguns atuaram como
monitores da disciplina, ajudando colegas que apresentavam dificuldades de
compreensão, explorando, assim, a construção do conhecimento individual e
coletivo.
Ao longo do projeto, surgiram novos aspectos que não haviam sido planejados
inicialmente. Foram necessárias algumas adaptações, dentre elas:
• a implementação de ações com maior grau de complexidade;
• a oferta de jogos mais atraentes;
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[7.3] Slider 3

[8] Texto 1 coluna

[3] >>Créditos
Professor(a) responsável:

[3] Colapsado

Elizabeth de Jesus da Silva.
Escola:
Colégio Estadual Odorico Tavares, Salvador (BA)

[4] O que é:
Este relato descreve as possibilidades pedagógicas dos jogos tradicionais africanos como
instrumentos mediadores para o ensino da história e da cultura africanas e suas relações
com o Brasil na Educação Básica.
O objetivo do trabalho foi desenvolver metodologias que aproximassem os alunos do 3º
ano de uma escola pública dos conteúdos sobre o continente africano.
Nesse contexto, a experiência pedagógica teve como recurso metodológico os jogos
tradicionais africanos fanorona, yoté, shisima e mancala.
O projeto foi apoiado numa pesquisa qualitativa, que, no entanto, também recorreu a
recursos quantitativos. Os principais referenciais teóricos foram:





Kabengele Munanga, com sua teorização sobre africanidade;
Michel Foucault, para a análise sobre a normatização do corpo;
István Mészáros, com sua perspectiva histórica na análise da educação;
Dermeval Saviani, com sua crítica às pedagogias da atualidade e a
necessidade urgente de superá-las;
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[4] Texto 1 coluna

Nossa situação-problema era a parcial ignorância dos alunos a respeito dos conteúdos
da história da África, bem como da própria geografia do continente e sua relação com o
nosso país.
Entre os alunos, havia uma visão estereotipada e preconceituosa sobre a África, o que
levava a um enfraquecimento identitário, quase uma destruição ou anulação do
reconhecimento das própria história e ascendência.

[6]Imagem 100%

O projeto teve a parceria de algumas universidades, com a realização de palestras de
professores e a utilização de seus espaços para pesquisa.

[6] CP_EM_012

Imagem: CP_EM_012

[7] Como fazer:

[7] Texto 1 coluna

A experiência pedagógica utilizando jogos tradicionais africanos aconteceu de forma
interdisciplinar, abrangendo História, Geografia, Literatura, Matemática, Educação
Física, Sociologia, Filosofia e Arte.
O planejamento para a adoção de jogos africanos foi iniciado ainda antes do começo das
aulas, durante a Semana Pedagógica da escola. Além da apresentação do projeto ao
conjunto de educadores, com o apoio da direção, foi elaborado um calendário e
realizada a verificação dos procedimentos metodológicos propostos.
Nossa proposta foi baseada em quatros momentos estruturais: o estudo dos jogos, a
construção artística dos tabuleiros, a prática dos jogos na escola e a associação desses
jogos com a cultura e a história africanas e afro-brasileiras.
De início, as turmas foram separadas para a formação de equipes. A elas, apresentei as
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etapas de pesquisa, a coleta e tabulação de dados, as entrevistas, a construção dos
tabuleiros e a experimentação dos jogos (entre duas pessoas e entre grupos).
Na sequência, foram formados os Grupos de Trabalho (GTs). A ideia foi misturar as
turmas, ocupando os vários espaços da escola com atividades prazerosas e relacionadas
às habilidades de cada um e, também, vinculadas às necessidades coletivas.
O relacionamento entre os diversos grupos ajudou ainda na disseminação da
solidariedade, da cooperação e do respeito.
Um exemplo foi a prática da limpeza do espaço utilizado após a realização das atividades
artísticas. É claro que, nem sempre, isso se deu de forma tranquila. Foi um processo que
envolveu muita conversa e, principalmente, o exemplo. Eu mesmo, em alguns
momentos, tive de pegar a vassoura e limpar o que havíamos deixado sujo.

[8] Aba horizontal
[8] Cada atividade se desdobrou em várias ações. No total, tivemos oito etapas de
trabalho. Foram elas:

[8.1] Etapa 1 – Conhecimento dos Jogos:
Fizemos estudos sobre os jogos africanos sugeridos na pesquisa realizada pelos alunos.
O resultado foi a elaboração de um quadro de elementos, características e
denominações dos jogos africanos.
A etapa aproximou os estudantes da produção científica. Apesar de que, naquele
momento, estávamos, ainda, numa fase teórica, já existia a visão sobre a importância da
pesquisa.
Nesse esforço, os alunos compreenderam a construção e as etapas de elaboração do
conhecimento, e, acima de tudo, perceberam que a ciência pode ser realizada, em
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[8.1] Aba 1

qualquer espaço, pelos sujeitos da história que todos somos.

[8.2] Etapa 2 – Atividade Artística:

[8.2] Aba 2

Foi a fase de invenções de formas, numa ação resultante do estudo sobre os jogos
africanos. Estabeleci com os alunos um debate sobre formas de tabuleiros para cada
modalidade de jogo, a partir das descrições e das imagens coletadas na pesquisa.
Organizados em grupos, os alunos escolheram os tabuleiros que deveriam ser
construídos.

[8.3] Aba 3

[8.3] Etapa 3 – Escolha dos Materiais:
Na sequência, fizemos um levantamento da disponibilidade de recursos para a aquisição
de materiais. A opção preferida foi a de utilização de materiais reciclados.

[8.4] Aba4

[8.4] Etapa 4 – O trabalho de Criatividade:
Nessa etapa, criamos em grupo os tabuleiros dos jogos africanos. No processo, houve
muita discussão sobre trabalho artístico, incluindo temas como criatividade, geometria,
estética, cooperação, condicionamento social da arte e história da arte (escultura e
pintura), todos eles aplicados aos temas arte e cultura africanas.

[8.5] Aba 5

[8.5] Etapa 5 – O exercício do Jogo na Escola:
O passo seguinte foi o de experimentar os jogos. Utilizamos duas modalidades: a prática
por jogadores individuais e atividade em grupos. O objetivo foi estimular o raciocínio
lógico, a contagem, as estratégias e a socialização, a partir do desenvolvimento e
compartilhamento de soluções individuais e coletivas.

[8.6] Etapa 6 – Elucidação da Relação dos Jogos Africanos com a História e a Cultura
Africanas e Afro-Brasileiras:
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[8.6] Aba 6

Esta foi uma etapa de consolidação de toda a experiência, envolvendo os diversos
sujeitos do trabalho. Foi composta por três ações:
● estudo dos aspectos histórico, social e cultural dos jogos pesquisados e praticados;
● estudo da história e da cultura africanas e afro-brasileiras por meio de jogos;
● criação de um quadro com a relação entre os jogos trabalhados e a história e a cultura
africanas.

[8.7] Aba 7
[8.7] Etapa 7 – Pesquisa sobre a Utilização dos Jogos Africanos de Tabuleiro na África de
Língua Portuguesa:
Sob a minha supervisão, os alunos (por meio das redes sociais) realizaram entrevistas
com pessoas de países africanos de língua portuguesa. O foco das conversas foi a
utilização dos jogos de tabuleiro de origem africana na formação cultural e escolar em
seus respectivos países.
Algumas surpresas surgiram nas entrevistas, especialmente em relação à realidade dos
jovens africanos. Um dos alunos, por exemplo, ficou espantado ao descobrir que a
jovem africana com quem conversava falava mais de dois idiomas e já conhecia países
da Europa. Era um contraste muito grande, já que o jovem estudante brasileiro nunca
tinha saído de sua cidade.
Ao longo do trabalho, o preconceito em relação à África e aos africanos foi se
rompendo, cumprindo um dos objetivos iniciais do projeto.

[8.8] Etapa 8 – Disseminação dos Resultados:
Os alunos promoveram um festival cultural, no qual apresentaram os resultados dos
estudos, das pesquisas e das experimentações realizadas durante o ano. Eles
socializaram com a comunidade o conhecimento adquirido e ensinaram os visitantes do
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[8.8] Aba 8

festival a construírem tabuleiros e a jogar.

[9] Texto 1 coluna

[9]
O evento também abordou temáticas relacionadas à África, por meio da literatura, da
música, da história e da geografia de países do continente. Os estudantes falaram ainda
sobre as impressões estereotipadas que tinham sobre a África e como essa visão havia
sido mudada ao longo do tempo.
Novas linguagens foram utilizadas no processo de pesquisa e conhecimento. As redes
sociais e sites acadêmicos foram fundamentais para a investigação de conteúdo, a
pesquisa e a apropriação do conhecimento.
As etapas descritas foram importantes no processo de construção desse conhecimento.
Os passos foram dados um de cada vez, até porque preconceitos enraizados não são
quebrados por completo. Mas certezas foram abaladas, o que, para mim, já representou
um grande avanço.

[10] Tarja Saiba Mais

O projeto foi estruturado com base no protagonismo estudantil, na participação dos
alunos em todas as etapas das atividades. Os questionários foram o suporte para a
elaboração das etapas, por conterem as demandas dos alunos em relação ao conteúdo,
bem como as metodologias para a construção do conhecimento.
A utilização de diferentes linguagens como aportes pedagógicos (interdisciplinaridade,
trabalho com fundamentação científica, linguagens de mídias, socialização do
conhecimento) foi um fator de sucesso do projeto.
O uso de jogos se mostrou bastante eficaz para a ruptura de padrões estereotipados
sobre o tema. e para a consolidação de um conhecimento mais conceitual e científico
sobre a história africana e suas relações com o Brasil. Da mesma forma, emergiram nos
jovens diversas questões identitárias.
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[11] inserir link
https://www.youtube.com/wa
tch?v=aU0zD6nk9Mg

EM13LP03; EM13LP05; EM13LP07;
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[3] Colapsado

Professor(a) responsável:

[4] Texto 1 coluna

Plinio Pereira Filho.
Escola
EEEFM Professor Getulio Cesar Rodrigues Guedes, Pedras de Fogo (PB)

[4] O que é:
Este projeto surgiu associado à passagem dos 70 anos do fim da 2ª Guerra Mundial,
evento histórico marcado pela ocorrência de um dos maiores genocídios na história da
humanidade.
Como fazer:
Após aplicação de sondagem avaliativa, percebi uma grande deficiência dos alunos na
produção escrita. Observei neles, ainda, timidez e falta de vocabulário.
Durante uma semana, vimos fotos e vídeos sobre a Polônia, fato que despertou
interesse pelo conteúdo.
Propus, então, uma rodada de leitura, escrita e debates sobre a 2ª Guerra Mundial.
As obras escolhidas para leitura [4.1] "Holocausto", de Ben Abrahan; [4.2]"Os Nazistas
e a Solução Final", de Mark Roseman; [4.3]"A Assustadora História do Holocausto", de
Michael R. Marrus; [4.4]"O Holocausto: uma história dos judeus da Europa durante a
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[4.1]inserir texto no
tooltip:

ABRAHAN, Bem. Holocausto:
o massacre de seis milhões.
Rio de Janeiro: Record, s.d.

[4.2]inserir texto no
tooltip:

ROSEMAN, Mark. Os Nazistas
e a Solução Final. Rio de
Janeiro: Zahar, 2003.

[4.3]inserir texto no

Segunda Guerra Mundial", de Martin Gilbert; [4.5]"História da Gestapo: tráfico e
crimes", de Jacques Delarue; e [4.6]"Auschwitz – o Testemunho de um Médico", do Dr.
Miklos Nyiszli.
As leituras foram distribuídas por grupos de quatro alunos. Cada aluno seria responsável
pela leitura e pelo fichamento de seu respectivo capítulo.
Semanalmente, eu sanava dúvidas sobre o andamento da leitura e da produção escrita.
Adicionalmente, reservamos momentos para vermos e discutirmos filmes. Essas
atividades foram completadas com a realização de seminários.

[5] CP_EM_014
[6]
A segunda etapa do projeto consistiu na leitura de alguns teóricos para que os alunos
compreendessem a formação discursiva em documentos epistolares.
Para tanto, utilizamos, por exemplo, os estudos teóricos do sujeito, com base em textos
de Bauman; e as formas de interdição e controle do discurso, a partir dos postulados de
Michel Foucault em [6.1]"A Ordem do Discurso". Também consultamos a obra [6.2]"As
Formas do Silêncio", de Eni Orlando.
Esses livros foram fundamentais para começarmos a entender a constituição do "sujeito
judeu" a partir de seus registros escritos em campos de concentração.
Na sequência, organizei e apresentei um seminário em que discutimos os mecanismos
de controle do discurso nos campos de concentração.
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tooltip:

MARRUS, Michael R. A
Assustadora História do
Holocausto. Rio de Janeiro:
Ediouro, 2003.

[4.4]inserir texto no
tooltip:
GILBERT, Martin. O
Holocausto: uma história dos
judeus da Europa durante a
Segunda Guerra Mundial.São
Paulo: Hucitec, 2010.

[4.5]inserir texto no
tooltip:

DELARUE, Jacques. História
da Gestapo: tráfico e crimes.
São Paulo: Hemus Editora,
2007.

[4.6]inserir texto no
tooltip:

NYISZLI, Miklos. Auschwitz:
o testemunho de um mádico.
Rio de Janeiro: Record, 1974

[5] Texto + imagem 50%

[8] Tarja Dica!

[8.1]inserir texto no
tooltip:

A LISTA de Schindler.
Direção: Steven
Spielberg.Universal Pictures,
1993.197 min.

[8.2]inserir texto no
tooltip:
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O PIANISTA. Direção: Roman
Polanski.Europa Filmes,
2002. 150 min.

[8.3]inserir texto no
tooltip:

O DIÁRIO de Anne Frank.
Direção: Hans Steinbichler.Sem
referência de produtora, 2016.
129 min.

Existe uma versão anterior
(americana) de 1959 mas
aparentemente não
disponível em vídeo.

[8.4]inserir texto no
tooltip:

O MENINO do Pijama
Listrado. Direção: Mark
Herman.Imagem Filmes,
2008. 90 min.

[8.5]inserir texto no
tooltip:

BASTARDOS Inglórios.
Direção: Quentin Tarantino.
Universal Pictures, 2009. 153
min.

[8.6]inserir texto no
tooltip:
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OPERAÇÂO Valquiria.
Direção: Bryan Singer. MGM,
2008. 120 min.

[8.7]inserir texto no
tooltip:

A QUEDA: as últimas horas
de Hitler. Direção: Oliver
Hirschbiegel. Europa Filmes,
2005. 150 min.

[8.8]inserir texto no
tooltip:
A RESISTÊNCIA. Direção:
Alexander Kott. Flashstar,
2010. 180 min.

[8.9]inserir texto no
tooltip:
AUSCHWITZ: a fábrica da
morte do império nazista.
Sem indicação de direção.
BBC, s.d. 2 vol. 311 min.

[8.10]inserir texto no
tooltip:

THE NAZIS: um alerta da
história. Sem indicação de
direção. BBC Books/Universo
dos Livros, 1997. 3 vol. 300
min.
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[8.11]inserir texto no
tooltip:

AUSCHWITZ: the nazis & the
final solution. Direção:
Laurence Rees. BBC, s.d. 2
vol. 285 min.

[8.12]inserir texto no
tooltip:

HITLER at War: 1939-1945.
Direção: sem
indicação.Dreamland.50 min.

[8.13]inserir texto no
tooltip:
MEMORY of the Camps.
Direção: Alfred Hitchcock,
Sidney Bernstein. PBS, 2014.
88 min.

TAGS: Competência 1; Linguagens e suas tecnologias; Ciências Humanas e Sociais aplicadas;
Interdisciplinaridade; Gêneros textuais/Gêneros discursivos; Leitura e escrita; Holocausto; Literatura; Análise do
discurso.
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[3] Colapsado

Professor(a) responsável:
Reginamio Bonifacio de Lima.
Escola que adotou esta prática:
Escola Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre (UFAC), Rio Branco (AC).

[4] O que é:
O que é:
Nesse projeto, revisitamos histórias em quadrinhos e filmes sobre mitos heroicos.

Como fazer:
Nas primeiras aulas sobre as origens da vida, ficou claro que, aos alunos, não bastava
saber "de onde viemos" ou "para onde vamos". Eles queriam conhecer a si mesmos, ao
outro e se verem representados na história. Desejavam descobrir, desbravar e estudar
história como se o cotidiano fizesse parte do passado e o passado estivesse no
cotidiano.
Com a grande quantidade de filmes revisitando histórias em quadrinhos e as promoções
nas salas de cinemas, alguns alunos conseguiram, constantemente, assistir aos seus
filmes favoritos.

A partir dessa situação, surgiu a questão:

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

[4] Texto 1 coluna

história antiga e de HQs para que fizéssemos a leitura crítica dos seus significados,
sempre comparando com o momento político-social do período de edição.
Analisamos as ideologias (de poder e alteridade) presentes nos compromissos políticoideológicos dos personagens e de suas histórias, bem como a abordagem dada a temas
sociais.
Logo de início, realizamos reuniões com a equipe executora para alinhamento dos
objetivos às necessidades da clientela e à metodologia das aulas.

[8] Texto + imagem 50%

Com base nos anseios dos alunos, propusemos a estratégia de verificar a saga do herói.
Fizemos isso também amparados nos estudos de obras históricas ilustradas como
[9.1]"Eneida", de Virgílio; [9.2]"Odisseia", de Homero; e da obra [9.3]"Aladin e o
Gênio da Lâmpada"; além de histórias em quadrinhos da Marvel Comics e da DC Comics.
Começamos lendo os livros e fazendo debates sobre o assunto, procurando destacar os
heróis e suas ações. Em seguida, conversamos sobre as ideias dos autores em relação às
obras objetos de leitura.
Fizemos rodas de leitura e debatemos assuntos como a relação do fantástico com o
cotidiano e a memória de Sherazade, com sua perspicácia para se manter viva.

Imagem à esquerda:
CP_EM_019

[9] Texto 1 coluna

Solicitamos ainda o auxílio dos professores de Geografia, Português e Inglês para que,
em nome da vertente transdisciplinar do projeto, ajudassem-nos a alcançar diversos
objetivos, entre eles:






fazer os alunos lerem melhor;
desenvolver neles habilidades com a escrita em língua estrangeira;
fomentar argumentações, discurso e escrita em língua vernácula;
promover a discussão sobre o espaço geográfico;
fomentar a descoberta, no globo, das localidades das sagas históricas e
ficcionais.

Tendo o livro [9.4] "O Herói de Mil Faces", de Joseph Campbell, como base para a busca
do "monomito", pensamos em descrever a saga do herói e como ela se relaciona com a
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[9.1]inserir texto no
tooltip:

VIRGÍLIO. Eneida. Tradução:
João Angelo Oliva Neto. São

TAGS: Competência 1; Ciênicas Humanas e Sociais aplicadas; Linguagens e suas tecnologias;
Interdisciplinaridade; Leitura; Genêros textuais/Gêneros discursivos; Literatura; Mitologia.
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Professor(a) responsável:
Kathia Maria Barros Leite.
Escola:
Instituto Federal de Alagoas (IFAL), São Miguel dos Campos (AL).

[2.2]inserir texto no
tooltip:

Sem referência de direção.
Unasp, 2017.

Edgar Luz é diretor da Rede
Educacional Adventista para
a América do Sul.

[4] O que é:
Tratou-se de atividade em sala de aula criada para destacar a importância da escrita e
da pesquisa como subsídio para a transformação cultural e social.

[5] Como fazer:
Esta experiência, que pode ser aplicada em qualquer turma do Ensino Médio e do pósMédio, é uma prática muito comum nas aulas de Língua Portuguesa. O que eu fiz foi
levar para a classe personagens reais, pesquisas reais.

[3] Colapsado

Ela pode ser aplicada como trabalho interdisciplinar e em qualquer disciplina, pois a
pesquisa é conteúdo à sala de aula.

[5.1] Etapa 1:
Na primeira etapa, apresentei o assunto pesquisa. Para isso, utilizei o livro "Pesquisa na
Escola Como é e como se Faz", de Marcos Bagno. A partir da leitura do capítulo “O Fio
de Ariadne”, muitos alunos viram a importância de se fomentar a pesquisa escolar.
Após a leitura do livro, focamos nas atividades audiovisuais, fazendo uma sessão do
filme "Opostos", que serviu de base para que fizéssemos uma resenha científica.

[5.2] Etapa 2:
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[4] Texto 1 coluna

[6] Texto 1 coluna

[7] Tarja Dica!

TAGS: Competência 1; Ciênicas Humanas e Sociais aplicadas; Linguagens e suas tenologias; Ensino e pesquisa;
Gêneros textuais/Gêneros dissertativos; Leitura e escrita; Artigo científico.
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Professo(a) responsável:
Antonio Roberto Petali Junior.
Escola:
CIEP 117 Carlos Drummond de Andrade Intercultural Brasil-Estados Unidos, Nova Iguaçu
(RJ).

[4] Texto 1 coluna
[4] O que é:
Projeto visou à produção de equipamentos de laboratório escolar de baixo custo.

[5] CP_EM_023

[5] Imagem 100%

Como fazer:
Um dos primeiros passos do projeto foi aprender a finalidade dos equipamentos, como
funcionavam e quais eram princípios teóricos que eu poderia tirar da experiência para
ensinar Química, Biologia e Física de forma integrada e de acordo com o currículo
escolar.
Em dois tempos de aula e durante diversos momentos extraclasse, tivemos exposições e
pesquisas sobre os equipamentos de laboratório. Pesquisamos sobre sua utilidade, de
que forma eram usados, a quais atividades humanas atendiam e, finalmente, seus
valores de mercado.
Para isso, separamos a turma em grupos de trabalhos. Como resultado, chegamos à
seguinte configuração para o nosso laboratório: centrífuga, estufa, destilador, capela,
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CP_EM_025

TAGS: Competência 2; Ciencias da Natureza e suas tecnologias; Interdisciplinaridade; Protagonismo juvenil;
Ensino e pesquisa; Protótipos.
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[3]>>Créditos
Professor(a) responsável:
Laura Cristiana de Sousa Chagas.

[3] Colapsado

Escola:
EEEM Waldemar Maues, Belterra (PA).

[4]
O que é:
O desflorestamento da Amazônia, principalmente para o plantio de soja, vem
aumentando consideravelmente. Essa ocorrência se estende ao município de Belterra,
área de realização do trabalho e situado na parte oeste da Amazônia paraense, onde
existe um cultivo muito grande de soja.
Tal atividade representa uma forte ameaça às populações, que ficam expostas aos
efeitos dos agroquímicos. Sua utilização provoca a contaminação dos solos, dos recursos
hídricos e da fauna e da flora, podendo resultar em efeitos catastróficos para o bioma
amazônico e também, por extensão, para todo o planeta.
Nos últimos anos, o uso de agroquímicos em plantios de soja e milho chegou a
comunidades rurais e ao centro urbano do município de Belterra.
Na cidade, temos a Escola Estadual de Ensino Médio Waldemar Maués, que, como parte
de sua matriz curricular para o Ensino Médio, oferece a disciplina Ecologia, voltada às
turmas do 2º ano. Isso se dá porque a escola acredita ser importante trabalhar temas
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[4] Texto 1 coluna

transversais de forma interdisciplinar.
A questão ambiental é cada vez mais destaque no meio científico e na mídia.Crescem
também as discussões sobre temas como o equilíbrio entre o desenvolvimento e a
qualidade de vida, e os impactos do progresso no planeta.
A partir da década de 1990, o agronegócio ganhou força no país, com ênfase na cultura
da soja, que logo se estendeu por toda a Amazônia.

[5] Imagem 100%

A soja transgênica desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) e adaptada ao clima quente e úmido da região contribuiu para o aumento da
produtividade agrícola nacional e para que o Brasil se tornasse o 2º maior produtor
mundial desse grão.

[5] CP_EM_025

Imagem: CP_EM_025

[6]
Nesse contexto, surge o questionamento: "Até que ponto vale a pena desflorestar a
Amazônia para a ampliação das fronteiras agrícolas?"
O desenvolvimento de extensas áreas de monocultura na região mais biodiversa do
planeta se dá num cenário com uma imensa fauna de insetos.
Essa situação impõe a necessidade de aplicação de mais agroquímicos para as lavouras
que se mantenham produtivas. Tal ocorrência afeta, por exemplo, as abelhas, que são
essenciais na polinização das espécies vegetais nativas. Os insetos sobreviventes migram
para as culturas dos pequenos produtores, causando a eles prejuízos irreparáveis.
Vale destacar também a questão dos dessecantes, que são substâncias químicas capazes
de absorver água. Esses agentes, que têm sido utilizados nas plantações de soja e milho,
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[6] Texto 1 coluna

relacionados à investigação sobre aspectos sociais, econômicos e de saúde.
Sempre em equipes, e sob a supervisão da professora coordenadora do projeto, os
alunos visitaram residências da cidade para a aplicação da pesquisa. Esse trabalho durou
dez meses, entre agosto de 2017 e maio de 2018.
Os resultados foram tabulados e apresentados na escola e à comunidade local.
A escolha das áreas de pesquisa levou em consideração a localização dos plantios de
grãos, com prioridade às residências e aos logradouros mais vulneráveis à exposição e à
contaminação por agroquímicos.

[8] Imagem 50%
Como fazer:
O início das atividades se deu com a verificação dos conhecimentos dos alunos sobre
como conciliar desenvolvimento, progresso, sustentabilidade, equilíbrio da floresta e
qualidade de vida. Para tal, consideramos o atual cenário de depredação antrópica, que
beneficia grandes empreendimentos agrícolas e reduz, cada vez, mais as perspectivas
dos amazonenses de usufruírem do tal “desenvolvimento”.
O projeto alcançou, inicialmente, 37 alunos, que participaram de palestras, oficinas de
iniciação científica e audiovisuais, pesquisa de campo, seminários, rodas de conversa e
mesas redondas.

[8]CP_EM_027
Os primeiros debates serviram para que tivéssemos uma noção dos conhecimentos dos
alunos sobre as temáticas em discussão e verificássemos o seu interesse pelos assuntos.
Nessa etapa, ficou claro que o nível de informação ainda era baixo.
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Imagem à esquerda:
CP_EM_027

Como parte do projeto, os jovens foram a campo para a realização de entrevistas em
instituições de pesquisa, órgãos federais e com pessoas da comunidade, incluindo
lideranças de movimentos sociais.
Na sequência, surgiram como ideias a produção de um jornal audiovisual e o incentivo à
pesquisa científica, já que, em Belterra, não havia nenhum dado sobre o uso de
agrotóxicos na cultura da soja.
Como a escola, por si só, não teria condições de realizar as atividades propostas,
buscamos o apoio de outras instituições, como o Instituto de Saúde Coletiva da
Universidade Federal do Oeste do Pará, o Instituto Evandro Chagas, a Federação de
Órgãos para Assistência Social e Educacional, a Embrapa e o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Belterra, Mojui dos Campos e Santarém.
Em maio de 2017, participamos, com 30 alunos e quatro professores, da audiência
pública de instalação do Fórum Permanente de Combate aos Agrotóxicos e Audiências
Públicas sobre os Direitos Territoriais na Região do Baixo Amazonas.
Este foi o nosso primeiro contato com um pesquisador do Instituto Evandro Chagas, que
passou a nos ajudar no desenvolvimento da pesquisa com os moradores locais. Esse
trabalho se mostraria muito importante, dado o quadro de subnotificações de
intoxicações por agrotóxicos, o que revelava desconhecimento da população e dos
profissionais da saúde sobre sintomatologia e sobre os problemas no organismo
humano causados pela crescente exposição aos agroquímicos.
Ainda em maio, a Câmara Municipal aprovou o desmembramento de 2.600 hectares da
Área de Proteção Ambiental (APA) Aramanaí com a finalidade de consolidar ainda mais
o agronegócio, com a instalação de portos graneleiros.
Esse fato causou grande descontentamento na população, e foi determinante para que
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O "Jornal Bela Terra" foi finalmente apresentado em classe no final de setembro. A
produção também foi divulgada pelo Movimento Tapajós Vivo.
Ainda durante as férias escolares de julho, teve início uma articulação com instituições,
órgãos de governo, sindicatos e associações para a realização de um seminário sobre
agrotóxicos e suas influências na saúde humana e no bioma amazônico.
O evento aconteceu em agosto, atraindo 188 pessoas. A atividade teve duas mesas
redondas: "Agronegócio, Legislação, Saúde e Economia" e "Atual Panorama do
Agronegócio na Região e Possíveis Alternativas Econômicas para o Desenvolvimento".
Como consequência da evolução do projeto, ganhou força o interesse pela iniciação
científica.
Como exemplo, realizamos a pesquisa “Diagnóstico Socioeconômico e de Saúde das
Pessoas Vulneráveis à Contaminação pela Exposição ao uso de Agrotóxicos na Área
Urbana e Adjacências no Município de Belterra-PA”.
Nesse trabalho, a escola contou com o apoio do Instituto Evandro Chagas e da
Universidade Federal do Oeste do Pará.

[10] Imagem 50%

A realização da pesquisa foi um grande desafio para os alunos, que tiveram de usar suas
horas vagas, muitas delas nos fins de semana, para a aplicação dos questionários
domiciliares.

[10] CP_EM_028
As primeiras entrevistas foram marcadas pela timidez da turma e dos entrevistados. De
um lado, os agricultores tinham receio de retaliações por informarem dados que,
possivelmente, colocariam grandes produtores em situação desfavorável diante da
comunidade. De outro, os jovens estudantes se viam diante de uma atividade
diferenciada, que exigia postura de pesquisadores e preparo para absorver reações
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Imagem à esquerda:
CP_EM_028

inesperadas dos entrevistados, dada a delicadeza do tema.
Cada aluno realizou, em média, dez entrevistas. No total, excluídas as famílias que não
quiseram, 387 agricultores participaram da pesquisa.
Foi uma experiência fantástica para mim e para os estudantes. Os relatos influenciaram
significativamente os alunos, que participaram ativamente, também, da tabulação dos
dados.
Além dos problemas causados pelos agroquímicos, a região também se vê sob a ameaça
dos metais pesados, em especial o mercúrio, muito utilizado na extração de ouro na
região do Rio Tapajós.
Sobre esse tema, houve em setembro, na escola, palestra sobre os efeitos da exposição
mercurial para a saúde humana, realizada por pesquisadoras do Instituto de Saúde
Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará. Participaram 143 alunos.
Por causa das atividades desenvolvidas, a escola começou a se destacar no cenário local,
fato que resultou no estabelecimento de uma parceria com a equipe do documentário
norte-americano "Beyond Fordlandia", que cedeu um link na fanpage da produção para
a divulgação internacional do nosso projeto.
As ações se sucederam ao longo dos meses. Os alunos participaram, por exemplo, da
“1ª Semana Regional de Mobilização e Articulação Contra os Impactos Causados por
Agrotóxicos na Região do Baixo Amazonas”, ocorrida na sede do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais.
Em outra ação, no início do ano letivo de 2018, dez alunos participaram, na escola, da
roda de conversa “Os Modos de Vida dos Povos do Tapajós Ameaçados pelos Grandes
Projetos”, organizada pela Federação de Órgãos para Assistência Social.
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• saquinhos para mudas;
• terra de barranco;
• areia;
• sementes;
• material de horta (enxada, rastelo, enxadão, regador, pá).
Competências específicas:
CNT – Competência 2; Competência 3
Habilidades trabalhadas:
EM13CNT202; EM13CNT203; EM13CNT206; EM13CNT301

[3] Colapsado

[3] >>Créditos
Professor(a) responsável:
Paula Rosa de Sousa Prado.
Escola que adotou esta prática:
Colégio Estadual Oséas Borges Guimarães, Goiatuba (GO).

[4]
O que é:
Minha escola se tornou Centro de Ensino em Período Integral em 2018. Dentre as
diversas disciplinas, temos as eletivas, que consistem em projetos semestrais para
aperfeiçoar o aprendizado em alguma disciplina do núcleo comum.
Ao ser contemplada com uma disciplina eletiva, elaborei o projeto “Laboratório Vivo”,
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[4] Texto 1 coluna

que envolveu conteúdos de Biologia, Química e Geografia, todos eles voltados para a
educação ambiental, assunto que tem relação com vários problemas vividos pela
população de Goiatuba.
A abordagem do tema foi diferenciada, mesclando teoria e prática dentro de duas áreas
da Biologia: a Ecologia e a Biotecnologia.

[5] Imagem 50%

[5]CP_EM_029
Nos últimos anos, vêm aumentando as áreas da cidade degradadas pelo desmatamento
resultante do aumento das áreas destinadas à agricultura e à pecuária.
Penso que ações de educação ambiental nas escolas são fundamentais para sensibilizar
os jovens sobre a importância da conservação dos recursos naturais, contribuindo para a Imagem à esquerda:
sustentabilidade.
CP_EM_029
Acho importante que as pessoas conheçam o bioma onde vivem, saibam as
características do solo e do clima, e como isso influencia a fauna e a flora.
Também acredito que todos devem saber como cuidar da vegetação, já que as plantas
têm grande importância para a sobrevivência dos seres vivos, produzindo, juntamente
com as algas, o oxigênio utilizado no processo de respiração dos seres aeróbios,
sintetizando a energia que é a base da cadeia alimentar e retirando da atmosfera o
dióxido de carbono.
Como fazer:
O projeto foi realizado com 24 alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio. A maior
dificuldade encontrada foi preparar conteúdos que promovesse um aprendizado
igualitário para todos os alunos.
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Durante o projeto foram abordados diversos temas, entre eles, biomas brasileiros (em
especial o cerrado), problemas ambientais decorrentes do desmatamento, importância
das plantas para os seres vivos, processo de quebra de dormência de sementes,
germinação e produção de mudas, e importância do solo, da adubação e da irrigação. As
aulas teóricas foram complementadas com pesquisas científicas e atividades práticas.
À medida que uma etapa era concluída, outra se iniciava. Como minha disciplina tinha
apenas duas aulas por semana, alguns alunos aceitaram ir à escola aos sábados para
irrigar os cultivos e continuar o planejamento.
Conseguimos, por exemplo, quebrar a dormência da espécie Ormosia arborea, e
produzir mudas a partir das sementes, algo difícil até para pesquisadores.
Para garantir a participação dos alunos, dividi a turma em grupos. Cada um ficou
responsável por uma pesquisa, por um cultivo e pela adubação ou irrigação.
Semanalmente, fazíamos a rotação dos grupos, para que todos trabalhassem em todas
as áreas do projeto. Dessa forma, obtive quase 100% de participação dos alunos e
grande integração entre eles.
Numa semana, um grupo esqueceu de irrigar o cultivo de acerola e as mudas morreram.
Na semana seguinte, o outro grupo que seria responsável por aquele cultivo teve de
replantar as sementes, atrasando o trabalho. Aproveitei essa falha para trabalhar o
conceito de responsabilidade e divisão de tarefas.
Alguns alunos demonstraram um conhecimento maior sobre determinada área. Nesses
casos, eram selecionados como líderes dos grupos, com a missão de transmitir
informações aos colegas, como numa monitoria.
Os líderes não eram fixos nos grupos, mudavam de acordo com o que fosse trabalhado
em aula.
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Conseguimos uma parceria com o Programa Nacional de Aceso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec), que ofereceu aos alunos o curso "Horticultor Orgânico".
Finalizamos o trabalho com uma visita à Feira AgroTecnoleite Complem, na cidade de
Morrinhos. Na oportunidade, os alunos conheceram técnicas de cultivo e adubação.
Os momentos mais significativos do trabalho foram a germinação das sementes e,
posteriormente, a utilização das hortaliças produzidas.
Outro marco foi quando alguns alunos relataram, durante as rodas de conversa, que as
atividades desenvolvidas em sala de aula tinham ajudado no processo de escolha de
suas profissões futuras.
As práticas experimentais associadas ao conhecimento teórico são ferramentas
importantes para a construção do conhecimento. Em sala de aula, esse conhecimento
pode ser medido de forma quantitativa ou qualitativa, dependendo dos objetivos
propostos.

[7] Imagem 50%

Meu projeto foi desenvolvido numa disciplina que mede o conhecimento dos alunos por
meio de conceitos. Por isso, foram adotados métodos qualitativos de avaliação.
Nas aulas teóricas, a aprendizagem foi aferida pelas participações dos alunos nas
discussões e nos debates. As aulas práticas, por sua vez, foram avaliadas pelos
resultados obtidos com os experimentos e pelo envolvimento nas atividades propostas.
Por causa das atividades práticas, os alunos ficaram mais empenhados e participativos
durante as aulas teóricas, pois precisavam de conhecimentos prévios para realizar seus
experimentos.

[7] CP_EM_030
Isso mostra que esse tipo de atividade pode ser um diferencial para a efetiva
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[3] >>Créditos

[3] Colapsado

Professor(a) responsável:
Luciano José da Silva Azevedo.
Escola:
Centro de Ensino Jansen Veloso, Pio Xii (MA).

[4] O que é:
A Física, em sua definição, estuda os fenômenos naturais constantemente observados
no cotidiano. A maioria das pessoas, porém, não percebe esses fenômenos. Muitos
alunos do Ensino Médio pensam que a disciplina envolve somente cálculos. Trata-se de
uma visão equivocada, uma vez que a Física envolve também teoria e prática.
No processo de aprendizagem é essencial que os alunos tenham contato com
experiências. Sabendo dessa necessidade, nasceu o Grupo de Iniciação Científica de
Física. Nele, discutimos teorias, cálculos e conhecimentos históricos que envolvem a
Física, contemplando três eixos: Teoria, Cálculos e Experimentos.
No projeto, ficou evidente uma facilidade maior para se trabalhar com os alunos do
turno vespertino, pelo tempo de que dispunham fora dos horários de aula, na
comparação com as turmas do período noturno. Dessa forma, organizamos, em
primeiro lugar, uma amostra científica dos alunos do turno vespertino.
Essa atividade serviu de inspiração para que os alunos do período noturno entendessem
como é a apresentação de uma experiência.
Foi necessário também planejamento e acompanhamento diferenciados do trabalho,
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CP_EM_032
CP_EM_031

[7]
Como fazer:
Os alunos escolhidos para o Grupo de Iniciação Científica foram divididos em cinco
equipes de três ou quatro participantes.

Imagens: CP_EM_033

O projeto foi desenvolvido em 11 turmas. Após a divisão das equipes, foram sugeridas
diversas experiências aos alunos. O objetivo era fazer com que não se desviassem dos
assuntos abordados.

CP_EM_031

CP_EM_032

Cada turma trabalhou suas experiências, com apresentações semanais. Ao final de cada
uma, os alunos responderam a perguntas feitas pelos colegas e pelo professor.
As aulas práticas mostraram, mesmo aos estudantes com dificuldades na disciplina, que
muitos conceitos físicos fazem parte do cotidiano.
Desse modo, a Física passou a ser vista de outra forma. Foi comum ouvir dos alunos que
a disciplina não era tão difícil quanto haviam imaginado no início.
Após apresentarmos as experiências do LABFIS na "Semana Estadual de Ciência e
Tecnologia", em Timon, percebi que poderia iniciar um Grupo de Iniciação Científica de
Física.
Nele, os alunos poderiam construir experiências com nível técnico elevado. Logo no
início de 2018, reuni 16 estudantes em cinco grupos. Após a escolha prévia das
experiências, começamos a desenvolver miniprojetos para apresentar no “1º Ciclo de
Debates do Centro de Ensino Jansen Veloso”.
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Como eu ainda não conhecia a turma da 1º ano, escolhi alunos do 2º e do 3º anos do
Ensino Médio. Todavia, o projeto realizou apresentações em todos os turnos, e também
em algumas escolas municipais, englobando os conhecimentos estudados em todo o
Ensino Médio.
Realizamos ainda uma extensa pesquisa nos livros didáticos, em vídeos da internet e em
apresentações vistas na Semana de Ciência e Tecnologia anterior.
Depois de muita pesquisa, foram escolhidas as seguintes experiências para o Grupo de
Iniciação Científica:









"Escavadeira Hidráulica com Controle", que utilizou o Teorema de Pascal
e conceitos de pressão e força.
"Pássaro Equilibrista", que explicou o conceito de centro de massa e
teoria das pontas.
"Cubo de Espelhos e Espelho Infinito", que possibilitou a observação de
fenômenos como reflexão e refração da luz.
"Minibobina de Tesla", que explicou o o campo elétrico e suas interações;
"Ferrofluido Caseiro", que abordou o eletromagnetismo com as linhas do
campo magnético;
"Globo de Plasma", que tratou de conceitos eletrostáticos;
"Minirrobô e Robô de Linha", que apresentaram componentes usados na
eletrônica,
"Simuladores", ferramentas visuais para a descrição e a ilustração de
teorias abstratas da Física.

O projeto foi razoavelmente bem-sucedido, com 92% dos alunos alcançando notas
acima do mínimo, que era 6.
O Grupo de Iniciação Científica de Física, por sua vez, não foi avaliado com a atribuição
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[9.1]inserir texto no
tooltip:

COSSON, Rildo. Letramento
Literário: teoria e prática.
São Paulo: Contexto, 2006

TAGS: Competência 2; Ciências da Natureza e suas tecnologias; Ensino e pesquisa; Iniciação científica; Gêneros
textuais/Gêneros discursivos; Metodologia de pesquisa.
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Professor(a) responsável:

Vinicio de Figueiredo.
Escola:

Escola Estadual Terra Nova, Terra Nova do Norte (MT).
[4]
O que é:

O geoplano é uma ferramenta importante no ensino-aprendizagem da geometria
plana. Por meio dele, os estudantes do 1º ano da Escola Agrícola Terra Nova,
vindos oo Curso Técnico em Agroecologia, compreenderam como a geometria
plana está presente em suas vidas e como o conhecimento espacial os auxiliará
ao longo de sua carreira profissional como técnicos.
O projeto teve como principal objetivo, exatamente, facilitar a compreensão dos
alunos sobre as figuras geométricas irregulares e os cálculos de suas áreas.
O uso do geoplano oferece aos estudantes uma melhor compreensão das
propriedades da geometria, bem como uma maneira de visualizar as superfícies
ocupadas pelas figuras geométricas.
Em nosso projeto, o trabalho incluiu a confecção do geoplano e a resolução de
atividades.
Como fazer:
A Escola Estadual Terra Nova (Escola Agrícola Terra Nova) foi fundada em 2010
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num dos maiores assentamentos da América Latina, o HIJ. A comunidade sentiu
a necessidade da criação de uma escola desse tipo em razão do crescente êxodo
rural na região.
A escola trabalha com a chamada pedagogia de alternância. As aulas são
divididas em dois tempos. O "Tempo Escola" funciona como um internato. Os
alunos passam uma semana nas dependências da unidade, com aulas voltadas à
base comum curricular e à base técnica do curso técnico em Agroecologia. O
"Tempo Comunidade", por sua vez, é passado nas propriedades dos alunos,
quando aplicam os diversos saberes técnicos, científicos ou empíricos, para
sistematização posterior no ambiente da escola.
[5] CP_EM_034
Num dos "Tempos Comunidade", os estudantes tiveram de desenhar suas
propriedades rurais em escala e fazer os cálculos de medidas das áreas em
metros quadrados, hectares e alqueires paulistas.
As propriedades rurais de muitos estudantes ou aquelas nas quais eles aplicaram
seus conhecimentos são classificadas como polígonos regulares ou irregulares.
Essa característica exigiu de muitos estudantes um conhecimento até então
inédito das características da geometria plana.
Em diversos casos, essa particularidade se tornou uma barreira para a finalização
do trabalho do "Tempo Comunidade". O período de diagnóstico durou duas
alternâncias, e, mesmo assim, muitos alunos não conseguiram concluir seus
trabalhos por causa da obrigatoriedade de decomposição das figuras
geométricas e das suas propriedades para a realização dos cálculos efetivos.
Como a turma tinha cerca de 50 estudantes, era inviável para a escola ou para o
professor a confecção de um geoplano. As famílias demonstraram disposição
para ajudar na resolução do problema, com a confecção do geoplano durante
Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

[5] Imagem 50%

Imagem à direita:
CP_EM_034

um "Tempo Comunidade".
Foi encaminhado aos estudantes um enunciado (folha que determinava como o
trabalho devia ser desenvolvido). Ele trazia o desenho, a forma e as medidas
requeridas para o geoplano, bem como materiais que poderiam ser utilizados.

[6] Imagem 50%

Diversas figuras, dos mais diferentes formatos, foram preparadas seguindo um
processo simples de coordenadas do geoplano. Para a apresentação no "Tempo
Escola", pediu-se um relato, em detalhes, da experiência de construção.
[6] CP_EM_035
Em sala de aula, após a apresentação do geoplano (uso e manuseio), foi aplicada
a apostila de atividades formuladas com figuras regulares e irregulares, na qual
os estudantes deveriam aplicar conhecimentos prévios e dúvidas a serem
sanadas em todos os âmbitos da geometria plana e suas propriedades.
Os que, por alguma razão, estavam sem seus geoplanos fizeram duplas com
colegas. Aos poucos, várias figuras foram formadas, até mesmo as de suas
propriedades rurais, uma maneira de compreensão visual do local onde viviam.
Além dos cálculos de áreas e medidas agrárias, os estudantes compreenderam
como a participação da família é fundamental no processo de ensinoaprendizagem.
Avalio a prática e a metodologia diferenciada como uma reinvenção. As aulas
apenas expositivas são, normalmente, monótonas e cansativas. O uso do
geoplano entreteve os estudantes, que conseguiram, assim, visualizar aquilo que
lhes era apresentado, alterando e acompanhando todos os processos de
construção e definição das formas geométricas.
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Imagem à esquerda:
CP_EM_035

Competências específicas:
CNT – Competência 1; Competência 2; Competência 3
Habilidades trabalhadas:
EM13CNT105; EM13CNT206; EM13CNT301; EM13CNT302

[3] >>Créditos
Professor(a) responsável:

[3] Colapsado

Darcylaine Vieira Martins.
Escola:
Colégio Estadual Dr. Antônio Garcia Filho, Umbaúba (SE).

[4] O que é:
A utilização da temática laranja como tema contextualizador possibilitou abordarmos
um amplo leque de conceitos sobre a disciplina de Química Orgânica.

Como fazer:
Observando a realidade dos alunos do Colégio Estadual Dr. Antônio Garcia Filho, foi
possível compreender que o ensino de Química Orgânica precisava ser apresentado de
outras formas para os alunos. Aproveitando que a base da economia da cidade é a
citricultura, pensei num projeto no qual a laranja estivesse inserida na temática.
Ao invés de decorar fórmulas e informações, como é comum, os alunos tinham de
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A aula teve o apoio da professora de História, que abordou, entre outros
assuntos, a origem do nome da cidade, que surgiu em referência a uma enorme
árvore de umbaúba nascida às margens do Riacho da Guia.
Pela sombra da árvore, pelas águas límpidas do riacho e por ser um acesso para
quem vinha do sertão em direção ao litoral, o lugar se tornou uma espécie de
pousada ao ar livre para viajantes. Essa informação era desconhecida pelos
alunos.
O tema gerador, laranja, também deu condições para uma abordagem
contextualizada e interdisciplinar. Cada professor, em sua especialidade,
levantou problemáticas que poderiam ser abordadas a partir do tema escolhido.
O registro da visita de campo foi feito com o uso dos métodos da abordagem
antropológica, como a observação e a coleta de depoimentos dos trabalhadores
rurais, na forma de entrevistas não estruturadas, realizadas pelos alunos.
Também fizemos registros fotográficos de agricultores, instrumentos e materiais
utilizados e etapas do processo.
Na aula seguinte, pedi aos alunos que fizessem uma busca na internet sobre a
composição química da laranja e uma listagem de todas as vitaminas presentes
no fruto e seus benefícios.
[6] CP_EM_036
Tendo em mãos as fórmulas estruturais das diversas vitaminas da laranja, os
alunos identificaram as funções orgânicas presentes em cada uma delas.
Em outra aula, ministrei o conteúdo de isomeria óptica. A aula começou com
uma pequena dinâmica, na qual dois alunos da turma foram escolhidos para que
identificassem, entre duas caixas, onde estavam a laranja e o limão, utilizando
apenas o olfato.
Em horário oposto à aula, foi feita a segunda visita de campo, e, desta vez, os
alunos conheceram o Centro de Distribuição da cidade. Ali, caminhões são
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Imagem à direita:
CP_EM_036

abastecidos com as laranjas produzidas no município, que, posteriormente, são
levadas para venda em outros municípios e estados.
Naquele momento, os alunos fizeram uma seleção das laranjas descartadas por
não terem uma aparência favorável à sua comercialização.
Propus aos alunos que pesquisassem na internet uma estratégia de reutilização
dos restos de laranja. Chegaram a conclusão de que poderiam reaproveitar o
substrato desse cítrico para a produção de sabão ecológico com aroma de
laranja.
Pedi, então, que trouxessem receitas usadas em processos caseiros de fabricação
de sabão.
A aula seguinte foi iniciada com explicações sobre a reação de saponificação, por
meio da qual o sabão pode ser feito.
Nas aulas seguintes, foram realizados vários testes na cozinha da escola até que
se obtivesse um sabão de qualidade.
Os alunos sugeriram que o final do projeto acontecesse no pátio, onde eles
falariam à comunidade escolar sobre a importância da produção da laranja para
o município e apresentariam as fórmulas das vitaminas presentes na laranja,
identificando as funções orgânicas e seus benefícios.
Fariam ainda uma pequena conscientização sobre a importância do
reaproveitamento das laranjas descartadas no Centro de Distribuição. Durante
essa apresentação, foram entregues amostras do sabão ecológico de laranja
produzido pelos próprios alunos, juntamente com a receita de execução.
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• copos;
• colheres;
• confecção de cartazes;
• vasilhames com água escura e água limpa.
Competências específicas:
CNT- Competência 2; Competência 3
Habilidades trabalhadas:

EM13CNT206; EM13CNT301; EM13CNT302; EM13CNT303; EM13CNT307;
EM13CNT310;

[3] Colapsado

[3] >>Créditos
Professor(a) responsável:
José Hélio Pereira.
Escola:
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Gertrudes Leite, Desterro (PB).

[4] O que é:
O projeto teve origem na preocupação da comunidade escolar em relação à qualidade e
ao aspecto da água (de cor escura) retirada pela população de um açude localizado na
zona rural do município.
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participação em trabalhos coletivos.
O trabalho gerou ainda conhecimentos sobre a importância da valorização dos recursos
naturais.

[6] Imagem 100%

Ao final do ano, boa parte da turma passou a pedir mais projetos de Ciências, pois
queriam prosseguir nesse tipo de atividade, utilizando estratégias de investigação.
Recomendo muito a outros professores este tipo de experiência. Senti que os
estudantes passaram a gostar de ler e de pesquisar.

[6]CP_EM_042
Imagem: CP_EM_042
[7]Como fazer:
Eram alunos que tinham um bom potencial para o uso das tecnologias e que gostavam
de pesquisar e atuar em grupos de estudo. Mas não tinham o hábito de ler, eram
desmotivados. Em função disso, fiz novos ajustes no planejamento para envolvê-los em
tarefas com o enfoque de entendimento através de leituras.
O diagnóstico foi realizado em duas aulas e serviu como base para a reflexão e a
elaboração de atividades. A avaliação foi registrada num livro, com a assinatura de todos
os presentes.
A investigação se deu por meio de um questionário com dez perguntas (objetivas e
subjetivas) destinado aos alunos do 2º ano do Ensino Médio. O objetivo foi analisar as
percepções e concepções práticas referentes aos conceitos e às propostas do
tratamento da água, bem como analisar as práticas dessa atividade. Participaram do
projeto 49 estudantes.
As respostas trouxeram questionamentos suficientes para que fossem definidos os
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objetivos e as metodologias.
Percebendo a preocupação da comunidade e os comentários dos alunos na sala de aula
sobre a problemática do processo de purificação da água de forma natural, decidimos
fazer uma pesquisa bibliográfica para tentar o clareamento da água de beber e a
eliminação das possíveis bactérias, tudo sem o uso de produtos químicos.
Numa reunião com a turma, elegemos que o tema do projeto seria "Acácia-Branca:
vegetal capaz de tratar a água no meio rural". Estabelecemos também etapas de
trabalho.
Apliquei um questionário para saber se os alunos conheciam alguma forma de
tratamento da água. Ao final, percebi que a maioria não sabia sequer qual era o
tratamento convencional com produtos químicos.
Na internet, pesquisamos as primeiras formas de tratamento da água na história
humana e as formas biodegradáveis para o tratamento simplificado.

[8] Imagem 50%

[8] CP_EM_043
Eu já conhecia a importância da Moringa oleifera como um vegetal que poderia
solucionar o problema, mas deixei que a turma fosse atrás de uma resposta. Tínhamos
esse vegetal na escola, mas os alunos ainda não sabiam da sua importância.
Os jovens se dividiram em grupos de pesquisa. Nos finais de semana, eles se juntavam,
formando textos e tirando dúvidas sobre o que havia sido pesquisado. Ao final,
perceberam que a Moringa oleifera também tinha nutrientes importantes para
humanos e animais.
Naquele momento de pesquisa, os alunos usaram os próprios celulares para verem
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vídeos no YouTube, artigos científicos e documentários de revistas e de canais de
televisão. Leram ainda alguns depoimentos de autores de livros.
Tivemos também a contribuição do professor de Química, na análise de substâncias, e
do professor de Geografia, que falou sobre como desenvolver um viveiro na escola para
a distribuição às famílias de mudas do vegetal.
Os conteúdos do projeto foram vistos por etapas, de acordo com o momento no
bimestre. Após conhecermos o vegetal, fizemos um estudo de suas potencialidades.
Realizamos também experimentos no laboratório de Ciências, utilizando o extrato da
semente da Moringa oleifera para o tratamento simplificado de água.
As sementes foram fragmentadas para que virassem um pó. O material foi adicionado a
um pouco de água, que assumiu um aspecto leitoso. Coamos o líquido com um pano
para que fossem retiradas as partes maiores.
Já com o líquido da acácia-branca pronto, adicionamos o composto à água turva. Cerca
de 20 minutos depois, o resultado: a água já podia ser consumida.
No processo, utilizamos duas sementes, que foram suficientes para o tratamento de
dois litros de água turva.
Outro resultado importante do projeto diz respeito à interação entre os alunos. O
trabalho em equipe fez com que estudantes mais tímidos também se desenvolvessem,
aprendendo a lidar com o próximo e perdendo o medo de falar para a própria turma na
hora das apresentações. Para os alunos que não sabiam usar a internet para fazer
pesquisas, criamos um grupo de monitores.
Os jovens participaram de forma efetiva no projeto, atuando coletivamente nos grupos
de estudos. Houve ainda parceria com alunos de outras turmas (na confecção de
cartazes), com colegas professores (nas sugestões de ideias) e com funcionários da
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que os alunos jamais esquecerão é que a semente da Moringa oleifera apresenta um
potencial ativo capaz de fazer um tratamento alternativo e natural, como a decantação
e eliminação de possíveis bactérias contidas na água.
Os estudantes viram que, mesmo diante de toda industrialização e tecnologia, a
natureza pode oferecer, sem gastos, uma alternativa para resolver um problema sério –
o da poluição da água, beneficiando, assim, as famílias e a comunidade.
Neste projeto, contamos com a ajuda de funcionários da Companhia de Água e Esgotos
da Paraíba da cidade (CAGEPA), que forneceram informações sobre os processos de
tratamento durante a visita que fizemos a uma estação.
A Prefeitura, por sua vez, forneceu o ônibus para que os alunos visitassem os locais de
pesquisa e participassem das aulas de campo. A Secretaria de Educação, em particular,
abriu aos alunos o acesso à Biblioteca Municipal e aos computadores da rede de ensino.
Muitas foram as razões que levaram ao alcance dos objetivos. Dentre elas, o uso das
redes sociais e do WhatsApp, que possibilitou a troca experiências, a organização de
combinados e a marcação de encontros.
Os alunos aprenderam que é pesquisando que se aprende. A prática pedagógica trouxe
meios e desafios diários, estimulando a vontade de realizar novas tarefas, em casa ou na
escola.
Aprendi com este projeto que, para termos bons resultados, precisamos criar
estratégias, planejar, comparar, pesquisar muito, ler e fazer bons entendimentos.
Precisamos também envolver os alunos com a situação-problema, deixando-os correr
atrás dos resultados.
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Habilidades trabalhadas:
EM13CNT302; EM13CNT303; EM13CNT309; EM13CHS103

[3] >>Créditos
Professor(a) responsável:

[3] Colapsado

Nubia Deborah Araujo Caramello.
Escola:
EEEFM Candido Portinari, Rolim de Moura (RO).
[4] Texto + tarja
[4] O que é:
O que projeto de vida tem a ver com a realidade socioambiental da região dos
alunos?
Somente profissionais de áreas específicas (engenharia ambiental, sanitária,
florestal, geografia, biologia etc.) discutem problemas ambientais?
Falta água e estamos na região considerada rica neste recurso. Onde estão os
pesquisadores para resolver essa situação?
De quem é a culpa dessa transformação ambiental?
Por que está chovendo menos a cada ano?
Está cada dia mais quente somente em Rondônia ou no mundo todo?
Antes tinha muita água, rios, peixes que nadavam no rio que corta a cidade,
impossível acreditar vendo a situação atual!
[5] Texto 1 coluna
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[5] Essas questões e temas foram levantados em março de 2017, na aula de
Geografia, com turmas do 1º ano do Ensino Médio. Elas se tornaram inspiradoras
deste projeto eletivo.
Diante do desafio de responder a inquietações sobre mudanças climáticas e de
contribuir com as diretrizes educativas da escola (que têm entre seus objetivos
orientar o projeto de vida dos alunos), busquei referências em experiências
pedagógicas anteriores, tendo como objetivo de fundo a construção de
conhecimentos pela pesquisa científica.
As alterações climáticas como influência na disponibilidade de recursos hídricos
se tornaram o tema para o diálogo com alunos do Ensino Médio. Para isso, foi
instituída a disciplina optativa extracurricular “Pré-iniciação científica: Amazônia
vai à Antártida”.
Essa disciplina foi oferecida no primeiro semestre de 2017, com duas horas de
aulas semanais. Com ela, pude ampliar a escala espaço-temporal do diálogo e
possibilitar um aprofundamento teórico dos impactos ambientais na Amazônia e
no Polo Sul.
A participação em projetos ambientais alcança menos da metade dos
estudantes durante os seus 12 anos de vida escolar. Essa carência foi um motivo
para que eu repensasse minha prática pedagógica como professora de
Geografia.
Os alunos contribuíram com propostas temáticas, entre elas, lixo marinho,
estresse nas aves, ventos, o Tratado Antártico, aves antárticas, migração das
aves e Brasil na Antártida.
[6] CP_EM_047
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[6] Imagem 50%

Desse processo, resultou o tema central do nosso projeto: “A influência da
Antártida na Amazônia”.
Também decidimos abordar os impactos ambientais na Amazônia, para que os
alunos estudassem a região onde vivem, reconhecendo que é preciso olhar para
o local com novas intencionalidades.
Como mediadora e interessada em promover a iniciação científica, fui inserindo
metodologias de pesquisa e análise de dados.
E lá fomos nós, numa caminhada em busca de informações e parcerias, tentando
criar uma disciplina viva e que despertasse mais do que o interesse pelo tema.

Imagem à direita:
CP_EM_047

A base teórica foi extraída de uma plataforma de Educação a Distância (EAD).
Entramos em contato com a instituição promotora e com cientistas que estavam
na Espanha, na Coreia do Sul, na Antártida e no Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro
e Rio Grande do Sul).
Convidamos esses cientistas para que "visitassem" à Amazônia virtualmente, por
meio de videoconferências. O objetivo era superar as barreiras financeiras de
uma escola pública e ampliar a qualidade do diálogo científico, obtendo
informações diretamente das fontes.

[7] Imagem 3 colunas

[7] CP_EM_044
CP_EM_046
CP_EM_045

Imagens: CP_EM_044
CP_EM_045
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[8] Como fazer:
O processo de captura de informação foi realizado em quatro etapas. Foram
elas;
[9] Etapa 1 – Vídeos Pré-Selecionados da Plataforma EAD[9.1]:
Usando uma plataforma de formação de professores de Ensino Básico, pensada
para diminuir a lacuna do conhecimento polar na sala de aula, os alunos
analisaram os conteúdos e fizeram uma seleção.

CP_EM_046

[8] Texto 1 coluna

[9] Colapsado

[10] Etapa 2 – Ciclo de Palestras Interativas Digitais com os Cientistas sobre a
Temática ou sobre o Mundo da Pesquisa:
Ao selecionarmos os vídeos, abriu-se uma porta para o diálogo científico com os
investigadores que realizaram os conteúdos, por meio de videoconferências ou
de webconferências.
Os cientistas interagiram com os alunos, esclarecendo suas dúvidas e motivandoos para a pesquisa. No total, foram cinco diálogos interativos com investigadores [9.1]inserir texto no
na Coreia, na Espanha e no Brasil.
tooltip:
Laboratório de Informática
[11] Etapa 3 – Leituras sobre as Temáticas Selecionadas na Sala do Laboratório
Educacional - LIE
de Informática Educacional (LIE):
O LIE é um grande aliado pedagógico, pois possibilita a leitura de artigos sem
haver a necessidade de impressão de páginas. A leitura dos textos foi importante
para a aquisição de informações, que puderam ser relacionadas com os
conteúdos vídeos e checadas diretamente com os palestrantes virtuais e
presenciais.
A participação de um pós-doutorando em Matemática trouxe a relevância da
interdisciplinaridade na pesquisa.
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[10] Colapsado

[11] Colapsado

[12] Etapa 4 –Palestras Interativas Presenciais com Pesquisadores Regionais:
A importância da pesquisa na Amazônia, os resíduos sólidos e o impacto
ambiental foram os temas de diálogos presenciais com duas pesquisadoras
regionais.
[13]
As atividades desenvolvidas e os conhecimentos adquiridos impactaram os
alunos, como se pode ver nas frases seguintes, extraídas de diálogos de
socialização sobre a importância da disciplina.

[12] Colapsado

[14]
Os alunos destacaram questões interessantes. Disseram que pensavam que a
região amazônica fosse o único reservatório de água doce do mundo; não
sabiam que o gelo da Antártica é doce e serve para o consumo; achavam
“maluco” que essa onda de que uma queimada na Amazônia pode contribuir
com o aquecimento global e ser responsável por impactos ambientais na
Amazônia; acharam inovador saber que a friagem na Amazônia tem influência
da Antártida e saber que a área do deserto do Saara torna fértil nossas florestas
(comentários com base na palestra virtual a respeito da influência do clima na
Amazônia e do aspecto climático da Antártida) e ressaltaram que o lixo no mar e
na Antártida prejudicam os animais marinhos. Por fim, contaram que acham que
os pesquisadores eram incassíveis, mas que depois entenderam que fazendo
faculdade, qualquer um deles poderia se tornar pesquisador.

[13] Texto 1 coluna

[14] Tarja
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[15]
Após esse momento de socialização das percepções, os alunos questionaram
sobre os passos seguintes. Como consequência, construímos uma "árvore de
ideias", que incluiu em seus "galhos" palestras, maquetes, jornal, desenhos, gibis
e teatro.
O objetivo era passar adiante os conhecimentos obtidos. Ou seja, foi decidido
que a disciplina deveria envolver também um processo de multiplicação de
informação para um novo público – os alunos do 6° ao 9° anos da escola.
Para uma disciplina que não reprova, seria suficiente um relato escrito ou um
produto coletivo. Mas os jovens, em grupos, criaram planos de ação para cada
tópico.
Um deles decidiu multiplicar as informações sobre a Amazônia, enquanto o
outro abordou a Antártida. Um terceiro grupo ficou com a função de registrar
esses acontecimentos.
Em razão da falta de tempo hábil, os grupos de teatro e o que desejava fazer
uma maquete acabaram não alcançando o objetivo inicial.
Outras ideias:
Nas propostas extracurriculares, interdisciplinares e mulidisciplinares há sempre
espaço para a produção científica – dos alunos e dos professores, que podem
repensar a prática pedagógica.
A sede pela pesquisa e o desejo de ver as respostas sendo construídas
despertam o surgimento de novos projetos.
O uso dessa metodologia tem se tornado comum na escola, uma vez que muitos
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[15] Texto 1 coluna

om.br/revistas/conedu/trab
alhos/TRABALHO EV073 M
D1 SA16 ID10204 1610201
7220153.pdf. Acesso em: 7
fev 2019

TAGS: Competência 2; Ciências da Natureza e suas tecnologias; Ciências Humanas e Sociais aplicadas; Meio
ambiente; Ensino e pesquisa; Água; Interdisciplinaridade.
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Escola:

Colégio Estadual Barão do Rio Branco, Rio Branco (AC).
[4] Texto 1 coluna
[4]O que é:
O uso do racional da matemática ao fazer compras é fantástico. Ela tem um
papel preponderante na vida cotidiana. Esse projeto possibilitou unir o tema ao
dia a dia dos alunos, que passaram a ter uma visão mais prática da disciplina
Matemática em sua realidade financeira.
Como fazer:

Este projeto surgiu da necessidade de os jovens entenderem a complexidade e a
viabilidade do uso da matemática financeira em suas vidas. É sabido que, por
falta de orientação, muitos não têm como preocupação poupar o que ganham.
Neste projeto, o aprendizado só seria possível se ocorresse de maneira intrigante
e cativante. Fizemos, então, a "Feira de Ciências".
Programei uma apresentação em grupo sobre os temas "Como Entender os Juros
que Cobram no Cartão?", "Como Entender os Juros em Compras Parceladas?",
"Como Entender os Juros em Compras por meio de Cartão?" e "Como Entender
que Comprar à Vista é Sempre Melhor?"
Fiz os alunos pesquisarem as diversas formas de compras e as mais variadas
maneiras de pagamentos. Elaborei várias perguntas:
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[8] Essas indagações me ajudaram a distribuir os temas no grupo e a dirimir
dúvidas. Fiquei muito feliz com a rápida absorção do tema e a relação feita com
suas vidas. Depois disso, os alunos foram a campo para coletar dados e organizar
informações para a "Feira de Ciências".
A curiosidade sobre os temas e o modelo de trabalho manteve os alunos
concentrados em terminar o trabalho o mais rapidamente possível.
Uma das dificuldades encontradas foi reunir a turma num horário, fora do turno
escolar, para distribuir as tarefas e providenciar o banner, a maquete e os
materiais de apoio para a feira.
Sobre financiamentos de carros e imóveis, os jovens perceberam que, por conta
dos juros, o custo final praticamente dobra em relação ao valor original.
Em relação ao cartão de crédito, descobriram que os juros podem chegar a 300%
ao ano. Esse percentual assustou muito a turma.

[9] Imagem 50%

Com essas informações, os jovens concluíram que, se a pessoa não tiver um bom
controle financeiro, ficará devendo cada vez mais.
Alguns alunos disseram, inclusive, que não pretendiam usar o cartão quando
estivessem no mercado de trabalho. Eu disse a eles que o melhor seria se
aprendessem a ser consumidores mais conscientes, para que seus gastos não
superassem os ganhos com salário.
[9] CP_EM_049
Imagem à direita:
No dia da apresentação na "Feira de Ciências", tudo correu bem. Percebi que os
alunos compreenderam os objetivos e as estratégias traçadas. Mas notei
também a falta de conhecimento nessa área.
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CP_EM_049

TAGS: Competência 2; Matemática e suas tecnologias; Ensino e pesquisa; Matemática financeira; Educação
financeira; Gêneros textuais/Gêneros discursivos.
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Leandro Silva Costa.
Escola:

[4] Texto 1 coluna

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte,
Ceará-Mirim (RN).
[4]O que é:
A demanda por práticas pedagógicas que estimulem o aprendizado dos
estudantes vem ganhando a atenção de pesquisadores nos últimos anos. Dentre
elas, destacam-se o uso do método científico e a elaboração de pesquisa
científica em sala de aula. Essas atividades proporcionam aos alunos a aquisição
de novos conhecimentos, que passam a pensar de maneira lógica sobre os fatos
cotidianos e a resolução de problemas práticos.

[5] Imagem 50%

Esta experiência teve como intuito avaliar as melhores condições de inserir a
prática da pesquisa no currículo anual da disciplina de Biologia e as suas
contribuições ao processo de ensino-aprendizagem.
[5] CP_EM_052

O público-alvo foram 52 alunos de duas turmas do 3º ano do curso integrado de
Informática que estavam cursando a disciplina Biologia I. A maioria das
atividades foi realizada em sala de aula, em horários antes destinados à
abordagem de outros conteúdos.
Foram necessárias 12 horas de aulas para explanações teóricas, oficinas,
encontros e reuniões de orientação, em etapas colocadas em práticas ao longo
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Imagem à esquerda:
CP_EM_052

do ano letivo.
Treze projetos abordando problemáticas locais relacionadas a conteúdos da
Biologia foram criados e desenvolvidos pelos alunos. Os resultados mostraram
uma série de benefícios ao processo de ensino-aprendizagem, como valorização
da experiência cotidiana dos alunos, estímulo à leitura, análise e interpretação
de textos e letramento científico, além de desenvolvimento de competências de
investigação e compreensão.
Vale destaque para as premiações recebidas por alunos em eventos científicos
de abrangência nacional e a apresentação dos resultados de um dos projetos
numa mostra de projetos realizada em Hong Kong.

[6] Tarja

Como fazer:

O projeto foi desenvolvido durante todo o ano letivo, suas etapas e metas
divididas por bimestre:
[6]


"Definição do Problema Científico pelos Alunos" (1º bimestre);



"Elaboração e Apresentação do Projeto Científico" (2º bimestre);



"Experimentação, Coleta e Análise de Dados (3º bimestre);



"Elaboração do Relatório Final do Projeto" (4º bimestre).

[7] O projeto buscou inserir a pesquisa científica no currículo da disciplina
Biologia I, evitando que o tema fosse abordado em apenas parte do conteúdo.
Somente assim seria possível aos alunos compreenderem, de forma mais
aprofundada, a importância do método científico e seu papel na aquisição de um
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[7] Texto 1 coluna

• "Web Saúde: uma conexão informativa" (quatro alunos);
• "Conscientização sobre o Descarte do Lixo Através da Robótica" (cinco alunos);
• "Saneamento Básico na Cidade de Ceará-Mirim" (quatro alunos);
• "Website para o Parque Municipal Boca da Mata: tecnologia a favor da
preservação" (dois alunos);
• "Desenvolvimento de Aplicativo Android para Auxílio de Oficinas de
Metodologia Científica em Escolas Públicas de Ceará-Mirim" (três alunos);
• "Saúde Dinâmica" (três alunos);
• "Casa Ideal (três alunos);
• "Velho Amigo" (três alunos);
• "Medidor Digital" (cinco alunos);
• "De que Maneira Podemos Implantar a Reeducação Ambiental numa Geração
Tecnológica?" (seis alunos).
[9]
Concluídas as etapas de definição do problema científico, deu-se início à
elaboração do projeto. Com base nas observações e no desempenho dos alunos
durante os encontros de orientação, percebeu-se uma grande dificuldade da
maioria com a escrita, o que, de certo modo, já era esperado.
As escolas municipais de Ceará-Mirim, apesar da constante evolução observada
nos últimos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB),
ainda estão aquém das metas nacionais almejadas e também abaixo da média
para as escolas do Rio Grande do Norte, mostrando uma formação insuficiente
de seus alunos.
A solução para resolver ou, pelo menos, amenizar essas dificuldades foi o
estímulo à busca por referenciais teóricos relacionados aos projetos, o que se
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mostrou relativamente eficiente.

[9] Texto 1 coluna

Particularmente apoiado nos temas e objetivos de cada projeto, busquei artigos
científicos e os compartilhei com os grupos de alunos antes das reuniões de
orientação.
Além disso, foram apresentadas aos jovens plataformas especializadas e de fácil
acesso para a busca de textos científicos, como o Google Scholar. Essa solução se
mostrou, na medida do possível, bastante eficiente. Os alunos que responderam
ao questionário de avaliação declararam ter lido inúmeros artigos relacionados
aos seus problemas de pesquisa.
A etapa seguinte, de experimentação e coleta de dados, ficou marcada pelo
notável envolvimento da maioria dos estudantes.
Houve participação efetiva de grande parte dos componentes dos grupos
visando alcançar as metas propostas nas pesquisas iniciais. Além disso, em
alguns projetos, ocorreu um esforço adicional que os alunos respondessem às
propostas apresentadas pelo professor no início do ano letivo.
Duas dessas metas ganharam destaque. Foram elas:
[10]
• preenchimento do diário de bordo, com o registro detalhado de datas e locais
de todos os fatos, passos, investigações, descobertas, entrevistas e observações,
bem como as reflexões surgidas durante toda a pesquisa;
• envolvimento de outras disciplinas e professores no projeto. Como resultado,
quatro docentes se engajaram como orientadores ou coorientadores: dois de
Informática, um de Química e um de Sociologia.
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[10] Tarja

[11] As etapas seguintes, de análises dos dados e de elaboração do relatório
final, foram particularmente mais simples, provavelmente porque os estudantes
já estavam familiarizados com a metodologia e já observavam alguns resultados
para os seus questionamentos do início do ano letivo.
Mais uma vez, destacamos os benefícios da prática, como a capacidade para
desenvolver o raciocínio e aprender, interpretar e criticar resultados a partir de
experimentos e demonstrações e entender e aplicar métodos e procedimentos
próprios das Ciências. Todas essas habilidades são sugeridas nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), dentro da competência de Investigação e
Compreensão.
Dos 13 projetos desenvolvidos, apenas dois não alcançaram nenhuma das metas
propostas, sendo necessárias intervenções e modificações dos objetivos.
Um deles foi projeto "De que Maneira Podemos Implantar a Reeducação
Ambiental numa Geração Tecnológica?", que tinha como objetivo incentivar
crianças e jovens à preservação ambiental por meio de um jogo digital. Por falta
de comprometimento de parte dos alunos do grupo, ele não foi finalizado.
Alguns membros foram remanejados para outros grupos, enquanto outros
tiveram de desenvolver novas atividades para a composição de suas notas.
Em quatro projetos não se conseguiu alcançar a totalidade das metas,
especialmente a de aplicação das propostas de intervenção nas comunidades e
nos públicos pesquisados. Entretanto, vale dizer que as pesquisas iniciais que
comprovaram cientificamente o problema levantado nos projetos foram
concluídas.
É de se destacar, também, que, em sete projetos todos os objetivos foram
concluídos. Mais do que isso, o envolvimento dos alunos em alguns deles
ultrapassou os limites da sala de aula, com dedicação integral, no contraturno
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[11] Texto 1 coluna

• instrumentos de sopro;
• instrumentos de percussão.
Competências específicas:
LGG – Competência 3; Competência 5; Competência 6
CHN – Competência 1

[3] Colapsado

Habilidades trabalhadas:
EM13CHS101; EM13CHS104; EM13LGG301; EM13LGG502; EM13LGG601;
EM13LGG602; EM13LGG604

[3] >>Créditos
Professor(a) responsável:
Nielza Maria Lopes Santos.
Escola:
Escola de Referência em Ensino Médio Alberto Augusto de Morais Pradines,
Ilha de Itamaracá (PE).
[4] O que é:
Formei com estudantes de diferentes idades, gêneros e etapas de escolaridade
um grupo para desenvolver a leitura, a produção de cordéis, entrevistas e teoria
e prática musical, além de noções de cidadania, ética, autovalorização e de
apresentação em público.
Os estudantes estavam inseridos numa comunidade humilde, onde existem
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[4] Texto 1 coluna

Expus o projeto à turma. Os alunos gostaram da proposta de formar um grupo
cultural que homenageasse as mestras e aproximasse a ciranda e o coco de roda
da comunidade escolar.
Precisei, então, realizar pesquisas interdisciplinares para garantir o aprendizado
também nas áreas de História, Língua Portuguesa, Filosofia e Sociologia.
Fiz com que os estudantes enxergassem as possibilidades de expressão e de
comunicação pela linguagem musical e corporal e seus benefícios para o
equilíbrio físico e mental, a concentração e o desenvolvimento de habilidades e
do bem-estar.
O processo de formação dos grupos de dança e música superou muito as
expectativas didáticas e contou com o envolvimento não só dos alunos, mas da
comunidade toda. Numa segunda etapa, avançamos para uma abordagem sobre
empreendedorismo e trabalho com cultura e turismo.
[6] Como fazer:
Havia muito tempo que eu queria formar na escola um grupo cultural, só não
sabia como fazer isso.
Tudo mudou quando a Gerência Regional de Educação (GRE) enviou para
algumas escolas um projeto-piloto de inserção de uma disciplina eletiva no
currículo.
Nós, professores, teríamos a liberdade de escolher qual área do conhecimento
deveria ser abordada na nova disciplina. Dessa forma, nasceu a “Eletiva de
Música em Toda pARTE”, idealizada por mim e formada, no início, por 30 alunos.
O fato de os estudantes pouco valorizarem a ciranda e do coco de roda e de
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[6] Texto 1 coluna

orquestra. No Museu, os alunos aprenderam como tocar instrumentos musicais
ligados aos ritmos do Nordeste, como sanfona, viola e triângulo. Visitamos ainda
um Centro de Artesanato.
Minha missão era fazer com que os alunos deixassem para trás a concepção de
que a arte produzida pelos artistas da cultura popular era rude, pobre ou
inferior. Esse estereótipo apareceu quando tentamos pesquisar sobre as canções
das mestras de nosso município. Não havia quase nada referente a elas na
internet ou em livros.
Por isso, pedi a elas o envio de letras de música. Montamos o repertório e
continuamos a ensaiar. Naquele momento, todos já participavam ativamente do
projeto. Quando não estavam em horários de aula, os alunos ensaiavam.
Nossos convidados foram essenciais no processo de desenvolvimento teóricomusical. Mas tive problemas, como a falta de instrumentos. A escola só tinha um
bombo, que estava quebrado. Mandei consertá-lo e consegui outros
instrumentos emprestados.
Outra questão preocupante era o figurino do grupo, pois seriam 27 estudantes
para vestir. A escola não tinha dinheiro. Pedi uma contribuição financeira de
cada aluno, mas também tive de contribuir.
Compramos chapéus de palha, tecido chita e aviamentos para que a costureira
pudesse trabalhar. Gastamos mais um pouco com gasolina, já que tivemos de
sair do município para comprar alguns itens.
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[9] inserir OLHO à direita:
As famílias que não
tinham acesso ao mundo
tecnológico recebiam
informações em suas
visitas à escola ou em
encontros comigo. Todos
os pais diziam que seus
filhos haviam melhorado
muito no
desenvolvimento
cognitivo e social.

TAGS: Competência 3; Ciências Humanas e Sociais aplicadas, Linguagens e suas tecnologias; Identidade cultural;
Cultura local; Dança; Música; Interdisciplinaridade; Ensino e pesquisa.
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[3] >>Créditos

[3] Colapsado

Professor(a) responsável:
Sergio Furtado Neo.
Escola:
Escola Estadual de Ensino Médio Ronaldo Caminha Barbosa, Cascavel (CE).

[4] O que é:
Por meio da leitura, os indivíduos adquirem conhecimentos, desenvolvem o intelecto,
estimulam a criatividade e criam bases para formular críticas e desenvolver o poder de
interpretação. Logo, a leitura é um princípio de cidadania (Silva, 2003).
Contudo, ela é um hábito ainda distante da grande maioria dos brasileiros. Diante dessa
problemática, identificada nas escolas e nas comunidades da região de Cascavel, surgiu
o seguinte questionamento: Pode o trabalho por meio de uma plataforma social e
educacional de estímulo à leitura na escola e na comunidade (re)significar a relação das
pessoas com a leitura e ainda contribuir para o desenvolvimento social, cultural e
educacional dos envolvidos?
Como parte da idealização do projeto, realizei diversas entrevistas. O objetivo era
mapear a a relação dos alunos e da comunidade com a leitura. Na atividade, detectei
que a inexistência do hábito da leitura era reflexo não somente da realidade
educacional, mas também de uma questão social.
Isso porque o contexto das comunidades periféricas estudadas é marcado pelo consumo
de drogas e pela violência, num ambiente de pouco estímulo para os temas relativos à
educação.
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[4] Texto 1 coluna

[5]CP_EM_055

[5] Imagem 50%

Executei metodologias de aproximação da comunidade civil e escolar para
desenvolvimento da leitura como ferramenta de transformação social.
Minhas linhas de ação foram o incentivo à leitura e a interação entre a escola e a
comunidade, numa perspectiva criativa e inovadora.
Ao longo do projeto, pesquisamos duas vezes a relação dos alunos e de moradores da
comunidade com a prática da leitura. Os resultados mostraram evolução positiva
importante.
Na fase inicial de pesquisa, 44% dos entrevistados informaram que tinham o hábito de
leitura. Ao final do projeto, esse índice havia subido para 61%. Da mesma forma, a
reclamação de falta de incentivo em casa caiu de 51% para 33%. Na primeira pesquisa,
29% disseram que não liam por preguiça. No levantamento final, apenas 20%
apresentaram a mesma explicação. E, por fim, diminuiu de 27% para 20% o total de
pessoas que afirmavam não ler por falta de incentivo. Também houve aumento superior
a 20% no rendimento escolar dos estudantes na disciplina de Língua Portuguesa.
Esses dados evidenciaram uma mudança na percepção dos envolvidos, com a
transformação das escolas e da comunidade em espaços de leitura e participação social.
Os objetivos do projeto foram, portanto, alcançados, com sua metodologia replicada em
ONGs e associações comunitárias.

Como fazer:
As ações do projeto foram planejadas de maneira cooperativa, alcançando, inicialmente,
as turmas de 3º ano do Ensino Médio.
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Imagem à direita:
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Ou seja, trabalhávamos não somente a leitura, mas também o desenvolvimento de
habilidades leitoras e de interpretação textual, para que o contato com a leitura fosse
prazeroso aos envolvidos.
Com estudantes que já estavam num estágio mais avançado, criamos clubes de leitura,
que se tornaram espaços para o debate e a realização de estudos mais aprofundados
sobre textos, temáticas e autores.
Instituímos ainda as oficinas de formação de replicadores, com alunos estimulando
colegas a ingressarem no universo da leitura.
Na ação "Poesia em Movimento", distribuímos e declamamos poemas a passageiros do
transporte público. Além disso, envelopes com poesias e livros foram deixados nos
ônibus intermunicipais. Poesias, boa parte delas criadas pelos alunos, foram depositadas
nas caixas de correio das famílias atendidas pela escola.
No diagnóstico feito pelo projeto, o uso intensivo das redes sociais apareceu como um
empecilho à leitura. A partir dessa informação, decidimos usá-las como ferramentas de
incentivo à leitura. Os estudantes criaram no Facebook uma página chamada
"Entrelinhas: uma plataforma socioeducacional". Também criaram um perfil no
Instagram, um canal no YouTube e um blog.
Esses espaços passaram a receber postagens diárias com poesias, trechos de livros,
reflexões, frases de estímulo à leitura e conteúdos.
O projeto ganhou ainda mais força com a ação "Livros na Comunidade". Por meio dela,
livros eram deixados em locais públicos para que as pessoas lessem e depois
repassassem a amigos e familiares.
A intenção foi fazer com que, após a leitura, os livros fossem novamente deixados em
algum lugar público para atrair novos leitores.
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Os estudantes também desenvolveram atividades em escolas de Ensino Fundamental,
com leituras para as crianças.
Na ação "Amigo Leitor", os aluno e pessoas da comunidade formaram núcleos de
compartilhamento de livros e leituras, numa troca de informações sobre as obras e
produção de resenhas.
Em nossa "Fábrica de Escritos", trabalhamos a escrita e a leitura de diversos gêneros
textuais, como a poesia. Também produzimos conteúdos sobre a comunidade.
Outra ação relevante foi a abertura da biblioteca escolar à comunidade. Essa iniciativa
inspirou também a adesão de voluntários ao projeto, resultando, por exemplo, na
organização de eventos como o “Café Literário”, realizado ao final de cada progressão
leitora (transição da ciranda para os clubes de leitura).
Os estudantes organizaram ainda o "1º Concurso de Poesia", aberto aos colegas de
escolas públicas de Cascavel. Nessa atividade, mobilizaram a Secretaria de Educação
para a divulgação do concurso. Ao todo, 60 estudantes de mais de 30 escolas enviaram
poesias inéditas e autorais. As dez produções mais bem avaliadas foram premiadas num
evento em nossa escola.

[8] Imagem 50%

[8]CP_EM_055

Já com o trabalho consolidado nas turmas do 3º ano, foram desenvolvidas estratégias
de incentivo à leitura em sala em sala. Mensalmente, foram avaliados os índices de
empréstimos de livros em todas as turmas e foi feito um estudo detalhado de
direcionamento de ações para as turmas menos leitoras. Cada estudante que
desenvolveu o hábito foi incumbido da missão de sensibilizar um colega.
Todo o material escrito foi utilizado como ponto de partida para o trabalho com as
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Imagem à direita:

[3]>>Créditos
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Nilze Maria Malaguti.
Escola:
EE São Francisco de Assis, Aripuanã (MT).

[3] Colapsado

[4] O que é:
Este trabalho consiste no relato de uma experiência voltada à sistematização de
mecanismos favorecedores da leitura do texto literário e da produção de crônicas
digitais.
O aporte teórico-metodológico foi fundamentado em Cosson (2006), para a promoção
do letramento literário, e no método de sequência didática, esquematizado por Dolz,
Noverraz e Schneuwly (2004).

[4] Texto 1 coluna

Crônicas literárias escritas em Mato Grosso e imagens da obra "Grande Sertão Veredas
Brasil”, do artista Lester Scalon, serviram para estabelecer a relação entre as
sensibilidades do fotógrafo e do cronista na representação da paisagem, da vida e dos
fatos corriqueiros.
Dinâmicas de leitura e produção auxiliaram os alunos a reconhecer os elementos
comuns da crônica, bem como os recursos utilizados para trazer à tona sons, imagens,
gostos, aromas e sentidos.

[5] CP_EM_057
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[5] Imagem 100%

[6]
Como fazer:
O movimento para o trabalho com uma sequência didática, de acordo com Dolz,
Noverraz e Schneuwly (2004), vai do complexo para o simples. Ou seja, da produção
inicial aos módulos, a fim de desenvolver capacidades necessárias ao domínio de um
gênero, até a produção final.
Parti das crônicas de Vera Randazzo para direcionar a produção inicial. Nessa etapa,
desenhei os aspectos que deveriam ser articulados nos demais módulos da sequência
didática para a formação de leitores com repertório e capazes de responderem às
situações diversas de comunicação.
Direcionei as atividades para o que é a tarefa do professor, de oferecer as informações
para o aprendiz e chamar atenção para aspectos que despertem interrogações ou
interpretações mais complexas (COLOMER, 2007).
Assim, utilizei estratégias de leitura pré-textual, textual e pós-textual, com levantamento
de hipóteses, interrupções para questionamentos, desafios para intervenções no final
das narrativas, análise da linguagem empregada e das situações descritas.
Todas as atividades foram permeadas por muitas conversas e discussões, a fim de
explorar os sentidos do texto (quanto às características linguísticas e estruturais) e as
funções sociocomunicativas.
As dinâmicas de produção foram direcionadas para que auxiliassem os alunos a
reconhecerem os elementos comuns de uma narrativa e os recursos utilizados pelos
autores, principalmente as metáforas, trazendo à tona sons, imagens, gostos e aromas,
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[6] Texto 1 coluna

todos eles sentidos de uso pela linguagem literária.
Num dos módulos, levei para a sala de aula o livro de fotografias "Grande Sertão
Veredas Brasil", homenagem do artista Lester Scalon ao mestre Guimarães Rosa. Fiz isso
para estabelecer a relação entre a sensibilidade do fotógrafo e o olhar do cronista na
representação da paisagem, da vida e dos acontecimentos.
Conversando, os alunos perceberam como, nas imagens e na escrita, ficava expressa a
valorização dos fatos corriqueiros e dos elementos naturais.
Na produção final, o celular foi utilizado para fotografar, gravar e transformar a
produção escrita em outro formato de texto, resultando em crônicas digitais.
Procurei, com isso, construir caminhos alternativos, na tentativa de superar práticas
usualmente empregadas em sala de aula para o ensino da literatura e a formação do
leitor.

[7] Texto + lista sem
numeração

A leitura das crônicas de Vera Randazzo perpassou todos os módulos, associada a
atividades voltadas à caracterização e ao funcionamento do gênero.

[7]A fim de exemplificar os procedimentos adotados, descrevo a seguir as diferentes
etapas e as estratégias selecionadas para alcançar os objetivos:

[7.1] Etapa 1 – Apresentação da Situação:




leitura da crônica [7.1.1]"Casas Gentes", de Vera Randazzo, seguida de
conversa e discussões para identificar os elementos constitutivos do
gênero;
leitura dos textos [7.1.2]"A Última Crônica" e [7.1.3]"O Homem Nu", de
Fernando Sabino, para contextualizações;
conversas sobre fatos e elementos do cotidiano inspiradores para os
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[7.1] Lista 1

cronistas.
[7.2] Etapa 2 – Produção de uma Crônica:

[7.1.1]inserir texto no
tooltip:

• produção da primeira versão da crônica.

RANDAZZO, Vera Yolanda. Pagmejera,
Pagmejera! Bauru: Bandeirantes
LTDA, 1969

[7.3] Etapa 3 – Primeiro Módulo:

[7.1.2]inserir texto no
tooltip:

• leitura da crônica [7.3.1]"O Pão", de Vera Randazzo;
• oficina de análise da linguagem empregada pela autora e descrição de gostos, aromas,
sensações, sentimentos;
• produção de nova versão, ao final, da crônica [7.3.2]"A Casa do Passado”, de Vera
Randazzo.

[7.4] Etapa 4 – Segundo Módulo:
● leitura da crônica[7.4.1] "A Minha Goiabeira", de Vera Randazzo, com análise dos
recursos estilísticos empregados;
● atividade para identificar o tom, o foco narrativo, a situação do cotidiano retratada e
as metáforas utilizadas para a marcação do tempo e do espaço na narrativa e a
caracterização da linguagem poética.

[7.5] Etapa 5 – Terceiro Módulo:
● leitura da crônica [7.5.1]"Adeus Mangueira", de Vera Randazzo;
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SABINO, Fernando. “A última
crônica”. In: Para gostar de
ler – Crônicas. Volume 5. São
Paulo: Ática, 2003.

[7.1.3]inserir texto no
tooltip:

SABINO, Fernando. O
Homem Nu. Rio de Janeiro:
Record, 1975.

[7.2] Lista 2
[7.3] lista 3
[7.3.1]inserir texto no
tooltip:
RANDAZZO, Vera Yolanda. Pagmejera,
Pagmejera! Bauru: Bandeirantes
LTDA, 1969

● apreciação de imagens da obra "Grande Sertão Veredas Brasil", de Lester Scalon;
● leitura e análise da linguagem literária presente na narrativa da crônica
[7.5.2]"Murmúrios do Rio Cuiabá", de Vera Randazzo;

[7.3.2]inserir texto no
tooltip:

RANDAZZO, Vera Yolanda. Pagmejera,
Pagmejera! Bauru: Bandeirantes
LTDA, 1969

● criação de diálogos entre o Rio Cuiabá, personagem da narrativa, com o Rio Aripuanã;
● realização de roda de leitura.

[7.4] lista 3

[7.6] Etapa 6 – Produção Final:

[7.4.1]inserir texto no
tooltip:

● retomada e aperfeiçoamento das primeiras produções;
● uso do celular para fotografar;

RANDAZZO, Vera Yolanda. Pagmejera,
Pagmejera! Bauru: Bandeirantes
LTDA, 1969

● uso de aplicativo "Made with Video Show", para seleção de imagens e gravação das
crônicas.

[7.5] lista 3

[8]

[7.5.1]inserir texto no
tooltip:

O passo inicial de esquematização das ações foi a primeira produção dos alunos. A partir
dela, circunscrevi as potencialidades desenvolvidas, definindo três categorias de
atividades, conforme sugerem Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004).

[9]
[9.1]Categoria 1 – Atividades Simplificadas de Produção:
Nessa categoria, foram desenvolvidas, primeiramente, atividades de previsão do final da
crônica "A Casa do Passado", o que requereu dos alunos interferência na narrativa e a
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RANDAZZO, Vera Yolanda. Pagmejera,
Pagmejera! Bauru: Bandeirantes
LTDA, 1969

[7.5.2]inserir texto no
tooltip:

RANDAZZO, Vera Yolanda. Pagmejera,
Pagmejera! Bauru: Bandeirantes
LTDA, 1969

modificação da ficção com base em projeções pessoais.
Ao participar da narrativa, o leitor transporta para a escrita as relações com aquilo que a
leitura lhe trouxe como significado de outros textos já lidos, o presente ou o passado
vivido, além da atividade fantasmática.
Propus aos alunos que descrevessem gostos, aromas e sentimentos capazes de
expressar sensações provocadas por uma bela manhã de domingo, um final de tarde,
um bolo assando, uma sobremesa ou amanhecer.

[7.6] lista 3

A atividade, que foi sugerida após a leitura da crônica "O Pão", buscou fazer com que os
alunos compreendessem os sentidos que podem ser construídos pela linguagem
literária.
O aguçamento dos sentidos despertado pela atividade facilitou a aproximação com os
textos. Os alunos passaram a compreender o caráter artístico e estético da linguagem
literária.

[8] Texto 1 coluna

Em outra atividade, a aproximação se deu com a releitura da crônica "Murmúrios do Rio
Cuiabá", que propiciou aos alunos se tornarem narradores na criação de um diálogo
entre o Rio Aripuanã e o personagem da crônica, que lamentava a perda de um passado
majestoso após ter sido esquecido pelos filhos.
As tarefas de fotografar, editar imagens e associá-las à escrita e ao contexto de
produção para gerar a crônica digital não foram utilizadas apenas para atrair os alunos à
aula ou para contemplar os gêneros emergentes das novas Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs). Elas foram usadas, acima de tudo, em favor da criação de práticas
capazes de transformar os alunos em criadores de textos e de sentidos.
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[9] Aba vertical

[9.2]Categoria 2 – Atividades de Observação e de Análise de Textos:

[9.1] Aba 1

As atividades incluíram a contextualização da biografia do autor (época em que o livro
foi escrito e aspectos materiais da obra), as primeiras impressões e expectativas em
relação aos textos escritos em Mato Grosso e a imersão nas narrativas, a fim de
descobrir como foram construídas.

[9.2] Aba 2

Recursos expressivos utilizados na construção da linguagem literária foram destacados
durante as leituras, a fim de auxiliar os alunos para que alcançassem níveis mais
elaborados de compreensão e, consequentemente, de construção dos sentidos do
texto.
Nesse propósito, após as leituras, eu fazia questionamentos para prender a atenção dos
alunos e solicitava a análise de determinadas expressões da crônica [9.2.1]"A Minha
Goiabeira".
Foi somente a partir dos questionamentos que os alunos passaram a relacionar, no caso
dessa narrativa, o ciclo de vida de uma goiabeira com o ciclo da vida da autora.
Em uma determinada passagem sobre o amadurecer da goiabeira, os alunos a
relacionaram o aflorar da sexualidade da mulher com o desejo que ela começava a
despertar nos homens.
A compreensão dos sentidos os envolveu de tal forma que, com base nessa análise,
começaram a perceber a riqueza e as possibilidades da linguagem literária. Alguns
afirmaram que nada disso havia sido percebido na primeira leitura.

[9.3] Categoria 3 – Elaboração de uma Linguagem Comum:
Cosson (2006) considera que o trabalho com o letramento literário, como construção
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[9.2.1]inserir texto no
tooltip:

RANDAZZO, Vera Yolanda. Pagmejera,
Pagmejera! Bauru: Bandeirantes
LTDA, 1969

- BARBOSA, Jacqueline Peixoto (Org.). Notícia: trabalhando com os gêneros do discurso.
São Paulo: FTD, 1999..

TAGS: Competência 3; Linguagens e suas tecnologias; Língua Portuguesa; Literatura; Formação de leitores;
Leitura e escrita; Cultura local; Tecnologias; Gêneros textuais/Gêneros discursivos; Fotografia;
Multimodalidade; Crônica digital.
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[3]>>>>Créditos

[3] Colapsado

Professor(a) responsável:
Jonatas Carvalho Cordeiro.
Escola:
Escola de Referência em Ensino Médio Capitão Nestor Valgueiro de Carvalho, Floresta
(PE)

[4]O que é:
O trabalho foi desenvolvido entre 5 de fevereiro e 2 de abril de 2018 com 234 alunos do
1º ao 3º anos do Ensino Médio de uma escola de educação integral do sertão de
Pernambuco.
RPG é a sigla inglesa para Role-Playing Game, que, em português significa Jogo de
Interpretação de Personagens. Esse jogo consiste na vivência de um enredo formado
por um mestre, jogadores e antagonistas, popularmente difundido em narrativas
ficcionais do gênero literatura fantástica. Tais narrativas vêm batendo recordes de
bilheteria nos cinemas e despertando o interesse por games do gênero.
Nos jogos dessa modalidade, de modo geral, existe um mestre que tem como funções
criar o cenário, a história, introduzir opositores e julgar as ações dos protagonistas. Aos
jogadores, cabem a criação e o controle dos seus personagens.
Com base nesse enredo, o presente trabalho buscou descrever como ações voltadas
para um jogo de RPG contribuíram para a melhoria do ensino-aprendizagem em nossa
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[4] Texto 1 coluna

escola. Procurou também apresentar uma proposta interdisciplinar de utilização dessa
ferramenta, que pode inserir competências de qualquer conteúdo do currículo escolar.
O ponto de partida foi dinamizar a formação em serviço por meio de um método
divertido. A escolha recaiu sobre um instrumento que gerasse interação entre os alunos,
favorecesse a resolução de situações-problemas das disciplinas curriculares e integrasse
as tecnologias digitais.
Pesquisamos, então, como os jogos de RPG poderiam nos ajudar nesse processo,
agregando formas de valorizar os conhecimentos dos alunos, estimular o protagonismo
juvenil, incitar a criatividade e auxiliar no processo de leitura e escrita. A partir dessas
aspirações, surgiu o jogo "Arcanos".

[5] Imagem 50%
[5]CP_EM_058
Após pesquisas, elencamos as ferramentas de engajamento: competição, colaboração e
participação nas atividades de debate, elaboração coletiva do enredo do jogo, tradução
para língua inglesa e espanhola, participação em grupos de estudo e criação dos
protagonistas, dos antagonistas e do mapa.
Divididos em duas equipes e subdivididos em 11 grupos (compostos por integrantes da
mesma sala), os alunos participaram do jogo com seus personagens.
As atividades consistiram, basicamente, na análise comparativa entre as pontuações
obtidas, por meio da resolução de situações e problemas de 13 disciplinas do currículo
escolar e do enfrentamento dos desafios existentes em missões escritas em
pergaminhos.
Para posterior publicação, analisamos como os alunos se comportaram em grupos
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Imagem à direita:
CP_EM_058

colaborativos, como lidaram com os erros e se ocorreram avanços ou retrocessos na
aprendizagem.
Além de contar com toda a equipe escolar, o projeto teve a colaboração de ex-alunos e
dos estagiários do Instituto Federal do Sertão Pernambucano.
A partir da vivência, percebemos que as investidas contribuíram para o aperfeiçoamento
da leitura e da escrita em todas as áreas de aprendizagem.
Isso ampliou a capacidade de tomar decisões, desenvolveu a atenção e a capacidade de
concentração, despertou o interesse em formular hipótese
s e prever resultados, sistematizou o trabalho em equipe e fortaleceu os vínculos
afetivos entre os profissionais da escola, a comunidade e os alunos.

Como fazer:
A primeira etapa consistiu em evidenciar as problemáticas destacadas no planejamento
pedagógico do início do ano letivo e no primeiro dia de aula.
Nessas ocasiões, foi possível captar os anseios dos nossos alunos e do quadro docente
por uma escola lúdica, dinâmica e que integrasse as tecnologias digitais.
No planejamento foram expostas as dificuldades que os estudantes poderiam enfrentar
quando lidassem com determinados conteúdos e também o que precisaria ser feito para
a superação dessas adversidades.
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[6] inserir OLHO à direita:
Naquele momento de partilha
de saberes, concluímos que os
jogos de RPG, se articulados a
uma proposta pedagógica
bem estruturada, seriam uma
excelente ferramenta
educacional de estímulo à
criatividade, à interatividade
e à interdisciplinaridade.

Dada a possibilidade de criação do enredo do jogo, muitos alunos nos procuraram para
relatar suas ideias de escrita do texto.
Mas o trabalho pouco avançou. Vários estudantes confessaram que tinham vergonha de
exporem em público suas ideias. Em resposta, pedimos que eles se identificassem
apenas pelo nome do personagem criado.
Surgiu, então, a necessidade de mais pessoas engajadas no projeto para ajudar na
atualização dos dados das fichas dos personagens. Convidamos ex-alunos e estagiários
do Instituto Federal do Sertão Pernambucano.
Iniciamos a elaboração da aventura e também as traduções. O uso da ferramenta de
edição não só permitiu acessibilidade ao texto, mas também demandou dos alunos a
leitura das situações para que o trabalho tivesse continuidade.
A oficina foi realizada por turma, com duração de uma hora-aula. Foram apresentadas
as classes, as raças dos personagens e os aspectos introdutórios de sua criação.
Com a possibilidade de criar e "viver" um personagem num jogo, o projeto ganhou vida,
com intensa participação dos alunos, que, frequentemente, eram vistos no intervalo
criando avatares, discutindo cores, acessórios etc.
Confeccionamos nove urnas (três para cada ano escolar) e distribuímos as questões
sobre as 13 disciplinas curriculares.
Para a identificação de itens pelo corretor da mesa, inserimos o número da questão e,
entre parênteses, a disciplina. Foram colocadas 25 questões para cada disciplina,
totalizando 975 itens.
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[8] inserir OLHO à direita:
Tão importante quanto a
escolha dos personagens e do
enredo do jogo foi a definição
sobre a pontuação que cada
um obteria para as
habilidades e os requisitos
postos em jogo e sobre as
situações que seriam vividas.

Escola:
EEEM Mariano Martins, Fortaleza (CE).

[4] Texto 1 coluna
[4] O que é:
O relato aqui proposto trata da efetivação da cultura corporal de movimento no
currículo de Educação Física nos três anos do Ensino Médio. Os diversos conteúdos
foram distribuídos com base em algumas premissas, dentre elas, a diversidade, a
criatividade, a complexidade e a ludicidade.

[5] imagem 3 colunas

[5] CP_EM_059
CP_EM_060
CP_EM_061

[6] Como fazer:
O trabalho relatado aqui se desenvolveu na EEM Mariano Martins, com as 20 turmas do
2º e 3º anos do Ensino Médio. O projeto foi desenvolvido durante as aulas semanais da
disciplina de Educação Física. Uma condição atuante no trabalho foi o tempo reduzido
(apenas uma hora por semana).
Na execução do projeto, dividi os conteúdos da cultura corporal de movimento por
bimestres, para que o desenvolvimento do trabalho se desse da forma mais completa
possível.
No 2º ano, tivemos os jogos, os esportes, as danças e as ginásticas. No 3º ano, foram as
lutas e as práticas corporais de aventura e alternativas. Nesse modelo, a distribuição de
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Imagens: CP_EM_059
CP_EM_060
CP_EM_061

[6] Texto 1 coluna

específicos temas próprios ao corpo. Foram eles: a sexualidade humana (debates
de gênero/orientação sexual, de respeito à diferença, sobre anatomia sexual e o
prazer, fertilidade e métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis
etc.) e diálogos sobre saúde (nutrição humana, dietas, indústria de alimentos,
exercício e saúde física, beleza, saúde mental etc.).
Os dois conteúdos também foram trabalhados com metodologias corporais e
dinâmicas em grupo. As aulas buscaram ampliar o nível de complexidade, mas
sempre valorizando o processo, e não o resultado final. A minha observação
constante do cotidiano escolar apontou para a necessidade de metodologias de ensino
que se afastassem da tradicional educação bancária citada pelo educador Paulo Freire.
Todavia, essa não é uma discussão apenas do campo teórico educacional, mas, acima de
tudo, uma visão de mundo.
O planejamento inicial é apenas um norte do trabalho, que vai se efetivando com o
caminhar natural dos conteúdos nas aulas. De outra forma, ele também sofre influências
de imprevistos do calendário (feriados, eventos escolares etc.).
Todavia, um ponto central trata de garantir a todas as turmas similares direitos de
aprendizagem. É inviável pensar que serão iguais, mas o trabalho desenvolvido tenta
transitar por experiências próximas, garantindo, assim, que todos tenham acesso à
diversidade dos conteúdos.
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[9] inserir OLHO à direita:
As aulas não buscam tão
somente trabalhar a técnica
exata dos movimentos.
Procuram também
descobrir/criar novas formas
de jogar, de se movimentar e,
assim, de conhecer as
potencialidades do próprio
corpo.

TAGS: Competência4; Linguagens e suas tecnologias; Práticas corporais; Esportes, Jogos; Temas transversais.
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Professor(a) responsável:
Lilia Cristiane Barbosa de Melo.
Escola:
EEEIFM Brigadeiro Fontenelle, Belém (PA).

[4] Texto 1 coluna
[4]
O que é:
A Escola Brigadeiro Fontenelle está localizada na Terra Firme, um dos bairros mais
populosos e violentos da região metropolitana de Belém. Considerado como zona
vermelha, é palco de constantes disputas de poder entre traficantes, policiais e
milicianos, fazendo a comunidade de refém. A maior vítima é a juventude negra
periférica.
Andando na contramão dos ataques de extermínio, essa mesma juventude marcada
para morrer fortalece uma cultura de resistência e enfrentamento, atuando
produtivamente, na ausência de políticas públicas, para a ocupação das ruas do bairro,
por meio de atividades de cultura, arte e lazer.
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Com o estudo aprofundado dos projetos de outros estados e com o acompanhamento
dos saraus da Cooperifa, os grupos de estudo entraram em contato com poetas e
poetisas do bairro, com quem fizeram rodas de bate-papo.

da ira. Salvador: Blackitude,
2015.

Foi articulado um primeiro minissarau. A escola ficou completamente ornamentada com
poesias e letras de músicas. Detalhe: muitas delas eram de autoria dos próprios
estudantes.
Os alunos já tinham, então, senso de pertencimento. Suas ações eram constantes,
dentro e fora da escola. Passaram a interagir na comunidade com suas produções.
Nossos eventos ganharam forma e nossas produções (coreografias, recitação de poesia,
rimas etc.) foram inseridas no calendário letivo da escola.

[6.2]inserir texto no
tooltip:

Muitas apresentações saíram do bairro para saraus no centro da cidade. Recebíamos
convites de outras instituições e, muitas vezes, ganhamos entradas para eventos em
outros espaços.

Pantera Negra. Direção: Ryan
Coogler.Distribuição:
Disney/Buena Vista. 2018.
135 min.

No segundo bimestre de 2018, quando foi lançado o filme[6.2] "Pantera Negra", da
Marvel, promovemos uma campanha virtual para levar jovens ao cinema. Conseguimos
mais de 300 acessos e compartilhamentos, feito que repercutiu na mídia paraense.
Nosso objetivo era oferecer a jovens de baixa renda a oportunidade de assistir a um
filme relevante para as discussões sobre identidade e cultura afro. Conseguimos levar
mais de 400 jovens da periferia para o cinema, com direito a pipoca e refrigerante.
Muitos nunca haviam pisado na sala de exibição de filmes.
Esse fato fortaleceu ainda mais as ações do projeto, abrindo portas para parcerias com
universidades estaduais e federais, museus, coletivos e instituições de Ensino Superior
de outros estados.
Iniciou-se, assim, uma enorme agenda de bate-papos, rodas de convivências e interação
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[3]>>Créditos
Professor(a) responsável:

[3] Colapsado

Martos Silveira.
Escola:
E.E.B. Prof. Maria Amalia Cardoso, Governador Celso Ramos (SC).

[4]O que é:
O Projeto "Nas Rodas do Saber" teve como proposta principal mostrar que o uso das
novas tecnologias pode transformar um conteúdo, no caso, a literatura, num processo
dinâmico e criativo, com a leitura se tornando a base para o desenvolvimento de
produções visuais, os curta-metragens.
Todo o trabalho, desde a criação dos roteiros até a produção final, envolveu a
tecnologia disponível nos celulares dos próprios estudantes e outras existentes na
escola.
O projeto também teve a particiipação de mais disciplinas. Por exemplo, na elaboração
dos efeitos especiais, usamos os conceitos de Física e Química. Já Filosofia e Sociologia
colaboraram na reflexão das questões trazidas pelas obras literárias.
O projeto teve início com a circulação do carrinho, aulas de leitura e a escolha das obras
literárias. Passou pela apresentação de resenhas, seminários e avançou até a elaboração
dos roteiros para curtas metragens, ao longo do primeiro bimestre.
A etapa das filmagens seguiu por mais dois bimestres, bem como a elaboração dos
painéis de artes para a realização do "Sarau de Poesia".
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[4] Texto 1 coluna +
imagem 50 % à direita
Imagem: CP_EM_065

O projeto foi desenvolvido em 2017 e 2018. As ações foram planejadas em consonância
com a equipe pedagógica da escola.
Em 2018, foram incorporadas ao projeto alterações sugeridas no ano anterior, como a
inserção de obras da literatura contemporânea, contemplando a interdisciplinaridade
com Língua Inglesa, além de contos populares brasileiros.
Na edição de 2018, tivemos algumas inovações como visita às universidades que têm
curso de mídias, visita ao Museu de Literatura e criação de painel de exposições dos
seminários realizados nas salas de aula.
CP_EM_065

[5]Como fazer:
Os livros do nosso carrinho foram selecionados a partir do programa curricular de
Português. Incluíram obras relacionadas ao Realismo, ao Romantismo, ao Modernismo
etc. No projeto, uma vez por semana, os estudantes escolheram uma obra e a levaram
para casa.
Depois, apresentam-na à turma, informalmente, numa roda de leitura. Foi realizada
ainda uma apresentação por bimestre, proporcionando, assim, desinibição e o exercício
da comunicação.
Os participantes tiveram de elaborar uma resenha. Os trabalhos foram apresentados
num equipamento DataShow.
Durante a realização do projeto, sempre estivemos abertos a ouvir as propostas dos
estudantes, tanto de sugestão de obras como de uso de recursos de multimídia para as
apresentações dos trabalhos.
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[5] Texto 1 coluna +
imagem 50 % à esquerda
Imagem: CP_EM_066

Dentre essas propostas, um estudante do 3º ano sugeriu, por exemplo, que os curtasmetragens fossem produzidos com seus recursos de mídia disponíveis. Assim, durante
os dois bimestres, os alunos produziram os curtas usando celulares, aplicativos e mídias
alternativas.
Os jurados tiveram um mês para analisar os trabalhos e, no último bimestre, foi feita a
apresentação final para toda a comunidade escolar na "Noite do Óscar".
Foram produzidos curtas das obras "Jeca Tatu", "A Hora da Estrela", "Escrava Isaura",
"Clarissa", "O Pagador de Promessas", "Helena", "Capitães de Areia, "Triste Fim de
Policarpo Quaresma" e "O Tempo e o Vento".
Os estudantes viajaram no mundo da pesquisa. Buscaram trilhas sonoras, procuraram
novos sons, assistiram aos filmes produzidos sobre os temas escolhidos, criaram efeitos
especiais, elaboraram seus próprios figurinos, pesquisaram sobre a realidade do lugar
em que vivem. Enfim, fizeram um trabalho surpreendente, com muita criatividade e
inovação.
Tivemos também o "Sarau de Literatura", que antecedeu à "Noite do Óscar". No sarau,
houve a integração dos temas das disciplinas Matemática, Sociologia, Filosofia e Artes.
Um desses temas foi a violência contra a mulher e o preconceito de raças.
Os curtas foram exibidos para os pais, em sessões exclusivas, e também para os
estudantes das outras turmas.
Realizada no fim do ano, a "Noite do Óscar" foi um evento fantástico. Nela, foram
premiados os melhores curtas, em dez categorias. As produções foram divulgadas no
YouTube, no Facebook e no blog da escola.
CP_EM_066
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O projeto alcançou o objetivo proposto. Mais do que ser mostrada como um conteúdo,
a literatura foi trabalhada como algo prático, por meio da inovação tecnológica, gerando
uma ação pedagógica atual e interdisciplinar. A criatividade dos trabalhos trouxe o novo,
sem dispensar a essência da literatura brasileira.
Desenvolver o gosto pela leitura e pela literatura nos adolescentes de hoje é um enorme
desafio, pois o mundo da tecnologia digital é muito sedutor.
Em grande parte do tempo, os estudantes ficam conectados em jogos, redes sociais etc.
Cabe a nós, profissionais da educação, despertá-los para uma compreensão maior da
importância de usar bem os recursos tecnológicos em favor da ampliação dos
conhecimentos, e não somente como um meio de entretenimento.

TAGS: Competência 4; Linguagens e suas tecnologias; Língua Portuguesa; Literatura; Formação de leitores;
Literatura; Tecnologias; Protagonismo juvenil; Audiovisual; Curta-metragem.
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[3]>>Créditos

[3] Colapsado

Professor(a) responsável:
Nilton Nelio Cometti.
Escola:

Instituto Federal de Brasília, Planaltina (DF).

[4] O que é:

Na educação profissional e tecnológica, é cada vez mais evidente a necessidade
de criar um ambiente de aprendizagem que favoreça a interação dos alunos com
o objeto de estudo.
Ações como perguntar, elaborar, demonstrar, ilustrar, argumentar, fazer e
discutir são indispensáveis para promover a aprendizagem.
O pitch (breve apresentação) foi uma das atividades de avaliação realizadas no
segundo semestre de 2017 nos cursos técnicos em Agropecuária (Integrado e
Subsequente) e no Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia.
Em grupos de cinco a seis componentes, os alunos deveriam abordar um tema
prático, como condução do trator agrícola, manutenção do trator agrícola,
calibração de pulverizador, regulagem da semeadora/adubadora, aração e
regulagem do arado.
Cada grupo elaborou seu pitch em forma de vídeo. O objetivo foi despertar o
interesse e compartilhar, com os demais alunos, o conhecimento sobre o tema
escolhido. Para tanto, cada apresentação seguiu um roteiro pré-elaborado,
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[4] Texto 1 coluna +
imagem 50%
Imagem: CP_EM_068

observando os critérios de avaliação (criatividade, elaboração, postura,
vestimenta e linguagem).
Após a apresentação, os alunos foram provocados a refletir sobre o impacto do
pitch nas suas vidas, considerando os desafios que enfrentarão no mundo do
trabalho. Os vídeos foram carregados para o YouTube e os links foram
disponibilizados para todos os grupos.
[5]
Como fazer:

A idade dos alunos do Curso Técnico em Agroecologia varia entre 15 e 65 anos.
Em geral, eles vêm das cidades do entorno do Distrito Federal, às vezes de
escolas com pouca base científica e tecnológica.
Várias unidades estão na zona rural, com dificuldades de infraestrutura e acesso.
Há, entre os alunos, dificuldade no manejo da língua portuguesa, especialmente
na interpretação e produção de textos. Muitos não conseguem elaborar uma
frase bem estruturada e conexa. Na área da disciplina de Matemática, as
dificuldades também são enormes, desde a realização das operações mais
simples, passando pela regra de três e até o cálculo de área.
Dentre os alunos do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio,
alguns se sobressaem pela velocidade de raciocínio e aprendizagem. No Técnico
Subsequente, por outro lado, a maioria é formada por trabalhadores e arrimos
de família, que fazem um esforço enorme para compatibilizar a rotina acadêmica
com a vida cotidiana de trabalho e familiar. Já no Curso de Tecnologia em
Agroecologia, os alunos são mais críticos em relação aos métodos pedagógicos
utilizados.
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[5] Texto 1 coluna + lista
sem numeração

CP_EM_068

Diante desse cenário, com um público tão diverso e tantas dificuldades
cognitivas, o desafio do projeto foi abarcar as oportunidades e cumprir os
objetivos do planejamento.
Esse desafio me fez buscar ajuda. Dentre as várias possibilidades, a proposta de
algo mais dinâmico me levou a utilizar o pitch como instrumento de avaliação
para o aprendizado. Optei por esse processo em todas as minhas turmas.
O primeiro passo do trabalho foi abandonar a prática antiga de exigir que os
alunos fizessem relatórios escritos sobre as aulas práticas.
Na sequência, elenquei as possíveis aulas práticas para as nossas atividades:
• "Condução do Trator Agrícola";
• "Manutenção do Trator Agrícola";
• Calibração de Pulverizador";
• "Regulagem do Arado";
• "Calibração da Semeadora-Adubadora";
• "Aração".
Diante dos temas, o próximo passo foi conscientizar os alunos sobre a mudança
de paradigma e a importância de atualização da forma de avaliação.
Deu certo, pois eles ficaram empolgados com a possibilidade e optaram pela
nova experiência.
Assim, os alunos se reuniram em grupos. Os temas foram sorteados e ficou
estabelecida a data para a entrega do pitch (final do semestre letivo de 2017).
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[6] Disponibilizei um roteiro para a elaboração do pitch, com as seguintes
orientações:
• o trabalho deveria ser feito em vídeo com de três a cinco minutos;
• os grupos deveriam ser formados com cinco ou seis alunos;
• o vídeo poderia conter de três a cinco slides explicativos;
• para a edição, deveria ser usado o aplicativo Movie Maker;
• cada grupo teria de trabalhar um tema.
Durante o curso, os alunos participaram de aulas práticas, às vezes com o mesmo
tema do seu pitch. E também ganharam o direito de gravar partes das aulas.
Após as gravações, os alunos trabalharam em parceria na edição dos vídeos, já
que muitos não conheciam os programas escolhidos para esse fim.
Depois da elaboração, publicaram os vídeos no YouTube e enviaram o link para o
grupo de WhatsApp da turma. Assim, todos tiveram acesso aos conteúdos.
Preparei um formulário do Google Formulários para a avaliação dos vídeos, no
qual cada aluno pôde avaliar os pitches dos colegas.
O formulário apresentou os seguintes critérios de avaliação, numa escala de 0 a
10: criatividade, qualidade da elaboração, conteúdo, postura, vestimenta e
linguagem.
Os alunos também tiveram de responder à seguinte pergunta:
"Qual o impacto do pitch para a sua vida profissional?"
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[6] Texto 1 coluna + lista

sem numeração

Depois de tabulada, a nota foi somada àquela que eu havia dado, para que se
chegasse à média final. Em geral, as notas dadas pelos alunos ficaram muito
próximas das minhas. Em muitos casos, os alunos deram aos colegas notas
menores do que as que eu havia dado, mostrando que não houve
corporativismo.
Em nenhum caso houve notas muito baixas ou "zeradas". Isso mostrou que a
avaliação não foi usada para “acertar diferenças”.
Após a conclusão da avaliação, os alunos preencheram um formulário on-line,
analisando o processo.
[7]Obteve-se um resultado que expressa a pertinência e a relevância da
atividade como estratégia de avaliação:
● 100% dos alunos indicaram preferência pelo pitch em relação ao
tradicional relatório de aulas práticas;
● 100% ressaltaram a validade da atividade para os cursos seguintes;
● 93% disseram que o processo tinha estimulado a participação de todos os
integrantes do grupo;
● 87% informaram que o processo havia gerado maior participação nas
aulas;
● 100% afirmaram que o processo fez com que aprendessem mais e
estudassem mais para elaborar o pitch.
Portanto, o pitch tem potencial como estratégia de avaliação para promover
aprendizagem, e pode ser replicado em outros componentes curriculares,
inclusive em outros âmbitos educativos.
Além disso, constatou-se que o exercício da autoavaliação é uma estratégia
adequada para engajar o aluno no processo pedagógico, contribuindo com o
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[7] Texto 1 coluna + lista sem
numeração

desenvolvimento da autonomia, pois prepara os alunos para refletirem e
analisarem suas próprias ações, identificando necessidades de aprendizagem e
lidando com as dificuldades.
A prática de avaliação por meio do pitch é aplicável sempre que seja possível
avaliar uma atividade por meio de uma apresentação do aluno. Além disso, a
linguagem do vídeo é muito próxima da realidade dos alunos atuais, que estão
adaptados a essa cultura.
Além de ser utilizado para potencializar a avaliação em qualquer disciplina, o
pitch também possibilita a interdisciplinaridade com a área de Linguagens, pois
requer roteirização, produção de textos, oralidade e uma série de competências
linguísticas.

[8] SAIBA MAIS
Vídeos produzidos nesta prática:
Trabalhos dos alunos de Mecanização[8.1]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaouiZQI1J4pDTG ovJejvfRDBX3TWT9z
Pitch Mecanização Alunos IFB Campus Planaltina 2018-1 [8.2]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaouiZQI1J4q2zmOTf3eC3q6H95la0cG5
Formulário para avaliação
[8.3]
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[8] Tarja + texto

[8.1] Abrir link em outra
aba
[8.2] Abrir link em outra
aba
[8.3] Abrir link em outra
aba

https://docs.google.com/forms/d/1EesJvnOUtdKS743KXosdP6Anr SZ5OSrtH
MwdAYC88c/edit

TAGS: Competência 4; Linguagens e suas tecnologias; Língua Portuguesa; Autoavaliação; Audiovisual;
Autonomia; Interdisciplinaridade.
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• cola;
• itens da técnica do scrapbook;
• exemplares do livro[2.1] "N. D. A.", de Arnaldo Antunes;
• artefatos e matérias-primas dos povos indígenas do Oiapoque (Instituto de Pesquisa e
Formação Indígena e Museu Kuahí).
Competências específicas:
LGG – Competência 1; Competência 3; Competência 6
Habilidades trabalhadas:
EM13LGG105; EM13LGG301; EM13LGG603; EM13LP53; EM13LP54

[2.1]inserir texto no
tooltip:

ANTUNES, Arnaldo. N.D.A.
São Paulo: Iluminuras, 2010.

[3]>>Créditos
Professor(a) responsável:
Carla Patricia Ribeiro Nobre.
Escola:
Escola Estadual Mario Quirino da Silva, Macapá (AP).

[3] Colapsado
[4]O que é:
Este projeto foi realizado com os alunos do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual
Mário Quirino da Silva. Resultou em 51 fanzines individuais e 60 poemas concretos,
criados para compor o "Fanzine Coletivo Sabores do Amapá".
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O fanzine individual possibilitou a cada estudante refletir sobre sua relação com a poesia
e o cotidiano e, a partir daí, relacionar a poesia com sua identidade amapaense, por
meio da fauna e da flora.
O fanzine coletivo, por sua vez, foi fruto dos poemas concretos produzidos no decorrer
do projeto. Teve tiragem de 170 exemplares artesanais, com capas produzidas
manualmente pelos alunos.
Ele foi distribuído para cada aluno participante, para os familiares e também para
feirantes da "Feira do Produtor do Buritizal", local onde também realizamos pesquisas
para o trabalho.
Este projeto foi realizado porque é sempre importante aproximar os alunos das
experiências literárias. A poesia ganha ainda mais relevância ao falarmos das coisas que
são parte de nós. Isso aproxima o texto dos alunos e possibilita caminhos para que eles
se tornem leitores assíduos, não se limitando aos textos escolares.
Além disso, viver a experiência, no início do Ensino Médio, de produzir um fanzine e
distribuí-lo na comunidade pode ser um passo significativo para futuras experiências de
produção de textos variados.
Por se individual, o primeiro fanzine funcionou como um diário de revisão da própria
vida. Possibilitou empenho e dedicação, bem como com a escrita criativa. Já o segundo
serviu como elo de amizade e produto coletivo, ampliando a criatividade desenvolvida
no fanzine anterior.
[5] CP_EM_070
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[4] Texto 1 coluna

[6] Como fazer:
A literatura é considerada a disciplina do ócio e do prazer. Por ela, passam o sonho e a
imaginação, contribuindo para que os jovens não fujam da realidade e possam dominar
seus medos e se abrirem para a vida. Busquei uma experiência com o texto literário que
viesse acompanhada de vivências significativas e com uma interface no cotidiano dos
jovens leitores.
O tema geral do trabalho uniu conceitos fundamentais para o início do Ensino Médio,
como texto literário, conotação e metáfora, tendo como referência a temática da fauna
e da flora de nosso estado.
A interface dada a esse recorte teve um apelo poético, percebido na palavra "sabor"
que, ao mesmo tempo, remete ao sentido do paladar, com o amargo e o doce, e
também ao nosso sabor interior. Isso poderia favorecer a produção dos textos poéticos
dos alunos.
Na escolha, considerei importante ainda o fato de nossa escola estar próxima de uma
feira de produtores, onde os alunos poderiam observar não somente os produtos, mas
também as relações entre os consumidores e os agricultores.
O projeto teve como objetivo geral possibilitar uma experiência com o texto literário por
meio da produção de fanzines autorais sobre o(s) sabor(es) que trazemos em cada um
de nós e os sabores da fauna e da flora do Amapá, colaborando no processo de
constituição de conhecimentos e valores nas áreas da linguagem escrita, da educação
literária, das mídias atuais e da educação ambiental.
Escolhi o gênero fanzine porque ele possui, ao mesmo tempo, um status de produção
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[5] Imagem 100 %
Imagem CP_EM_070

[6] Texto 1 coluna

alternativa e de criação pop.
Por meio dessa solução, conseguimos visualizar as criações poéticas num suporte
escrito, valorizando a autoria juvenil.
O formato possibilitou também a formação dos interlocutores para que ouvissem o que
os alunos tinham a dizer.
[7] A produção dos dois fanzines seguiu etapas. Foram elas:
• obtenção de diagnósticos por meio da aplicação de questionários;
• realização de visitas ao Museu Sacaca e à "Feira do Produtor do bairro do Buritizal";
• organização de aulas expositivas e dialogadas sobre o poema e a fauna e flora do
Amapá;
• realização de aulas expositivas e dialogadas sobre o fanzine, o que incluiu
planejamento gráfico, colagem e desenhos e ilustrações;
• produção de fanzines individuais;
• produção de poemas concretos sobre as descobertas dos alunos a respeito da fauna e
da flora amapaense;
• produção de um fanzine coletivo somente com os poemas concretos;
• divulgação do projeto à comunidade com a realização de uma mostra dos fanzines
individuais e lançamento do fanzine coletivo para a comunidade escolar;
• distribuição do fanzine coletivo na feira de produtores.

[8] Para a produção do fanzine coletivo, contei com a colaboração de uma coordenação
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[7] Texto 1 coluna + lista sem
numeração

editorial, que deu valorosas sugestões.
O trabalho se desenvolveu durante o calendário regular, no turno da tarde e também no
contraturno, pela manhã e aos sábados. Na escola, utilizamos a sala de leitura e a sala
de aula como espaços de produção e criação, sempre com as carteiras dispostas em
grupos de quatro a cinco alunos, o que facilitou os diálogos sobre as atividades
propostas, a troca de ideias e informações e a produção coletiva.
No propósito de gerar o interesse inicial nos estudos, apresentei alguns fanzines e
distribui kits com materiais para a montagem da edição individual. Para definir os
caminhos e sistematizar cada etapa, apliquei quatro questionários.
Também realizei aulas expositivas e dialogadas sobre poema: conceito, classificação e
autores. Durante as aulas, percebi que o conhecimento dos alunos sobre o gênero e
seus autores era pequeno.
Elaborei um material sobre a poesia visual no Brasil e fiz uma aula expositiva. Distribuí,
para cada aluno um poema concreto. Minha seleção incluiu autores como Décio
Pignatari, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Paulo Leminski e Arnaldo Antunes.
CP_EM_071
Somente depois desse percurso, partimos para a produção individual, com algumas
direções, mas sem um sumário predefinido. Levei para a classe materiais folhas de
papel, tesouras, revistas e jornais.
A produção do fanzine visou ao estabelecimento de uma relação individual com a
poesia. Dei os caminhos para cada página, mas deixando espaço para que os alunos se
expressassem.
O primeiro resultado não ficou satisfatório, pois os alunos se perderam. Assim, decidi
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[8] Texto 1 coluna + imagem
50%
Imagem: CP_EM_071

montar um material específico e recomeçar a etapa, com mais organização e um
sumário predefinido.
O resultado final mostrou o acerto da decisão, pois os alunos compreenderam melhor o
gênero e suas características e produziram com mais facilidade e agilidade.
A criação estética das capas demonstrou que nenhuma escolha dos alunos foi aleatória.
As capas foram trabalhadas com palavras, desenhos e adornos.
[9]O sumário predefinido incluiu quatro grupos temáticos. Foram eles:
>> Grupo 1 – "Quem Sou Eu??? Meus Sonhos, Meus Medos":
Espaço para a expressão dos alunos sobre suas experiências cotidianas e
estabelecimento de relações entre a experiência poética e a própria vida.
>>Grupo 2 – "O que eu Consumo? Meus Sabores do Amapá":
Espaço de reflexão sobre a fauna e a flora, sobre o consumo dos produtos da cidade e
sobre a relação com o Amapá, na busca do fortalecimento de uma identidade regional e
da sensação de pertencimento cultural.
>>Grupo 3 – "Poema Visual que eu Estudei":
Espaço para a colagem de partes de um poema presente no livro "N. D. A.", de Arnaldo
Antunes) e inclusão de poemas autorais.
>>Grupo 4 – "O Poema e o Sabor, Minha Visita Na Feira do Produtor, Minha Visita no
Museu Sacaca e qual o Sabor da Minha Poesia Particular?":
Espaço de síntese das impressões dos estudantes sobre as duas visitas e de
sistematização do aprendizado.
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[9] Texto 1 + coluna +
colapsado

[10] Na página "O Poema e o Sabor", cada aluno escreveu um conceito seu sobre poema
e sobre sabor. Já na solicitação "Qual o Sabor da Minha Poesia Particular?", foram
elaborados poemas utilizando a palavra principal do poema concreto.
A etapa de produção de um fanzine coletivo somente com os poemas concretos criados
pelos alunos durante as aulas não existia no projeto inicial.
Porém, o resultado estético da criação dos poemas concretos foi superior às
expectativas e, como os jovens já tinham se habituado com o estilo fanzine, foi fácil a
criação desse novo "produto", agora coletivo, e elogiado por todos.
O fanzine foi todo xerocado no miolo. As capas foram criadas manualmente com a
técnica da colagem de letras, palavras e recortes de cortadores de scrapbook.
Com o fanzine coletivo pronto, fizemos seu lançamento para a comunidade escolar e as
famílias dos alunos. A atividade foi de singular importância, pois os jovens, nessa etapa
da vida, podem ser muito tímidos e pouco expressar suas opiniões.
CP_EM_072
Foi momento também de fortalecimento do protagonismo juvenil, pois colocou os
jovens como estrelas principais do evento. Cada aluno presente recebeu um exemplar
do fanzine coletivo com os poemas concretos e também o seu fanzine individual.
O lançamento ocorreu em 26 de junho. No mesmo dia, fizemos a distribuição do fanzine
coletivo "Sabores do Amapá" na Feira do Produtor.
Essa etapa foi importante, pois possibilitou um "retorno" do trabalho para os
agricultores e/ou representantes que os alunos já haviam visitado. Isso também
fortaleceu a inserção da juventude na comunidade e o seu diálogo com a sociedade.
Foi prazeroso ver a empolgação dos estudantes e como eles apresentaram,
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imagem 50% à esquerda
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determinados e corajosos, sua criação.
Essa atividade teve cobertura de uma emissora de TV local, e isso foi um incentivo a
mais para os estudantes, melhorando sua autoestima e mostrando como a escola pode
ser um espaço de saber e de atuação social.

[11] Tarja + texto

[11] SAIBA MAIS

Para acompanhar o apoio teórico usado pela autora do projeto, o professor
poderá fazer a leitura do livro [11.1] “Letramento Literário: teoria e prática”, de
Rildo Cosson", especialmente do capítulo “Sequências Didáticas para o Oral e a
Escrita: apresentação de um procedimento”.

[11.1]inserir texto no tooltip:
COSSON, Rildo. Letramento
Literário: teoria e prática.
São Paulo: Contexto, 2006

TAGS: Competência 4; Linguagens e suas tecnologias; Língua Portuguesa; Leitura e escrita; Literatura; Gêneros
textuais/Gêneros discursivos; Fanzine.
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Professor(a) responsável:

[3] Colapsado

Eliana Passarin.
Escola:
Escola Municipal de Ensino Médio Alfredo Aveline, Bento Gonçalves (RS).

[4]O que é:
Tornar o conteúdo vivo e despertar nos alunos um olhar sobre o espaço geográfico,
saindo do "automático", do cotidiano, por meio da obra do renomado fotógrafo
Sebastião Salgado. Essa foi a inspiração para o projeto, realizado nas aulas de Geografia
com todos os 143 alunos da única escola municipal de Ensino Médio de Bento
Gonçalves.
Desenvolvido durante o primeiro trimestre de 2018, o projeto trabalhou a importância
dos direitos humanos, as mazelas da sociedade e os momentos de humanidade. A ação
buscou também refletir sobre as posições individuais e a prática da empatia.
O instrumento, para tal, foi a arte fotográfica, que, produzida pelos alunos, foi levada ao
maior terminal de ônibus da cidade para interação com a comunidade.
Levamos as 140 imagens produzidas pelos alunos para a “Mostra Fotogeográfica:
momentos de humanidade, mazelas do humano”, que foi vista por milhares de pessoas.
Cenas invisíveis aos olhos foram captadas pelo olhar atento dos jovens.
Relatos emocionantes de quem fez a mostra e de quem a viu e a possibilidade de ver o
trabalho replicado em outras escolas foram as razões que me levaram a relatar esta
prática pedagógica no "Prêmio Professores do Brasil".
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[4] Texto 1 coluna

Encante-se, motive-se e faça em sua escola. O resultado será surpreendente. Novos
olhares e novas posturas em sala de aula.
[5] CP_EM_076

[6] Como fazer:

[5] Imagem 100%

Foram três meses de atividades, numa concepção pedagógica mais contemporânea,
pois acredito na educação como experiência de vivências múltiplas, agregando algo para
o desenvolvimento total dos alunos.

CP_EM_076

Utilizei parte das aulas do primeiro trimestre de 2018 para a realização das atividades.
Os alunos usaram anda alguns turnos contrários para a captação de imagens nas áreas
urbana e rural. Eles puderam escolher entre retratar as mazelas e os momentos de
humanidade.
Começamos com uma visita à mostra do fotógrafo Sebastião Salgado, no Museu do
Imigrante. Foi uma grande oportunidade, afinal exposições do tipo dificilmente podem
ser vistas no interior do estado.
Já conhecíamos a obra e o fotógrafo por meio de textos que eu havia levado para a sala
de aula.
Diante da perspectiva de realização de uma análise da paisagem geográfica,
conversamos em classe sobre o geógrafo Milton Santos e sobre suas visões de mundo.
Os alunos também conheceram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948.
Ao coletarem notícias sobre Sebastião Salgado, os alunos perceberam sua importância
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imagem 50% à direia
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para a iconografia das mazelas humanas mundiais.
CP_EM_075
Ao visitarmos a mostra, os alunos fizeram registros das imagens mais impactantes. Na
sala de aula, utilizamos a técnica da "explosão de ideias".
O debate foi producente. Muitos jovens mudaram de opiniões sobre a importância dos
direitos humanos no mundo.
Ao final, sugeri realizarmos a nossa própria exposição, a “Mostra Mazela do Humano:
momentos de humanidade”, a partir do conceito “pensar globalmente e atuar
localmente”. Os alunos escolheram os temas e as respectivas perspectivas (positivas ou
negativas).
Com a imagem, eles me entregaram um breve texto, falando das razões de escolha da
fotografia e do significado daquele trabalho escolar. Cada aluno apresentou seu texto e
a imagem aos colegas como forma de socializar as produções.
Durante as apresentações, surgiu a ideia de não deveríamos apenas buscar imagens fora
da escola, mas também devolvê-las à sociedade.
Como queríamos alcançar o maior número de pessoas, escolhemos um terminal de
ônibus.
Passamos todo o dia no terminal. Os alunos colheram depoimentos, fotografaram e
observaram a reação das pessoas.

[7] Quando apresentada, ainda mais num lugar tão inusitado, a mostra causou grande
impacto. Alguns usuários do terminal relataram ter adorado e ficaram encantados,
acharam muito expressivo e que retratavam a realidade que se via na cidade. Para eles,

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

foi uma ótima iniciativa da escola pois é necessário conscientizar sobre a realidade, e
por isso é melhor começar pelos jovens. Um passageiro do Chile pediu que a exposição
fosse levada para sua cidade. Outro relatou que gostaria de ter estudado em uma escola
que promovesse esse tipo de iniciativa interessante, e que na sua apenas aprendeu, em
geografia a decorar nomes de países e capitais. Outro usuário do terminal parabenizou
alunos e professores da escola e ressaltou que achou interessante a exposição pois
mostra a realidade e como o serhumano interfere negativamente, mas também
positivamente na cidade e na vida das pessoas.
Um momento lindo da mostra foi que muitos dos artistas e artesãos retratados, como
um deficiente visual flagrado atravessando a faixa de segurança com ajuda de um
jovem, foram até a parada de ônibus para conhecerem seus quadros e serem
fotografados ao lado das reproduções.
CP_EM_076
[8]
Para mim, o momento mais significativo foi quando uma aluna foi na direção de uma
senhora, de uns 70 anos, que estava encantada com as imagens, lendo, olhando e
chorando.
As duas começaram a conversar para a entrevista. De repente, outros alunos foram até
elas. A mulher estava chorando porque, ao ver a foto de um morador de rua, pensou no
filho que havia perdido dias antes por causa da violência urbana.
Os alunos ficaram chocados. Ter contato com uma notícia desse tipo é comum em suas
vidas. Mas ouvir um relato de uma pessoa que tinha passado por essa situação era algo
bem diferente.
Todos ficaram com a senhora por bastante tempo, dando-lhe atenção, sendo, naquele
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[7] Texto 1 coluna

momento, os ouvidos de que ela precisava. A aluna a acolheu com um abraço muito
fraterno, despertando nos colegas um sentimento de humanidade muito forte, algo
novo para mim naquela turma, que costumava se dividir de forma muito ferrenha nos
debates.

[8] Texto 1 coluna

Nos relatos de alguns alunos sobre o trabalho realizado, um destacou que no início
estava preocupado com o que iria fotografar, pois não sabia se encontraria boas opções
na cidade, mas percebeu que estava enganado e fotografou o que acontece na sua casa
todos os dias. Segundo o aluno, nem no espaço onde se vive se enxerga tudo. Outro
aluno destacou que depois da atividade anda mais atento ao que está ao seu redor. Um
aluno relatou que o fato de seu lixo alimentar outro ser humano o deixou sem fome por
vários dias. Para ele, foi uma oportunidade reflexiva pois uma coisa é ver isso na
internet e outra é fazer parte da cena, conversar com a pessoa e registrar essa mazela.
Finalmente, outro aluno ressaltou que a experiência foi muito boa pois o fez parar para
pensar sobre pequenas situações que ignoramos no nosso cotidiano, mas que não
deveriam e de forma alguma serem invisíveis. Segundo ele, a atividade abriu os olhos
para ver coisas que antes não via e repensar suas próprias atitudes.
Para encerrar este projeto, editamos um pequeno documentário para exibição às as
turmas envolvidas e envio, como agradecimento, ao "Instituto Terra", fundação mantida
pelo fotógrafo Sebastião Salgado.
A obra "Êxodos", de Salgado, foi fundamental para a realização desta prática
pedagógica, que me fez acreditar ainda mais que o caminho da educação só pode ser
construído quando a gênese humana é tocada.
Os relatos das pessoas que conheceram a mostra fizeram com que eu acreditasse ainda
mais na ideia de que a educação só se efetiva quando dialoga com a sociedade. As
pessoas se emocionaram e se identificaram com os olhares diferentes que os alunos
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tiveram sobre o espaço geográfico.
Por isso, sou eternamente grata aos meus amados alunos, que toparam entrar nesta
"viagem", que foi mais longe do que eu havia imaginado no início.

[9] SAIBA MAIS
O projeto tem relevante potencial interdisciplinar, podendo ser fortemente relacionado
ao trabalho com legendas, biografia e relatos de experiências vividas, dentre outros
gêneros.
Existe, na fase de análise das fotografias selecionadas pelos alunos, uma importante
oportunidade de trabalho com a leitura de imagens e com a abordagem da fotografia
como texto.

TAGS: Competência 4; Competência 9; Linguagens e suas tecnologias; Ciências Humanas e Sociais aplicadas;
Identidade; Alteridade; Fotografia; Audiovisual; Protagonismo juvenil.
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Professor(a) responsável:
Gislene Silva Fernandes Teixeira.
Escola:
Centro Educacional 01 de Brasília, Núcleo Rural (DF).

[4]O que é:
A leitura possibilita às pessoas compreenderem os fatos, a história e a vida, tendo,
portanto, papel fundamental na formação dos indivíduos.
No caso específico deste trabalho, a leitura ajudou na preparação das internas da
Penitenciária Feminina do Distrito Federal para a volta ao convívio social.
Mesmo privadas da liberdade, as internas podiam pesquisar, simular situações, testar
conhecimentos específicos e descobrir novos conceitos e novas ideias que fizessem a
diferença no trajeto de superação rumo à socialização.
O projeto “Ler Liberta: arrecadação de livros para a Penitenciária Feminina do Distrito
Federal” buscou coletar livros de literatura (brasileira e mundial) para uso pelas
internas.
Ele surgiu para contornar a situação de escassez de livros literários na biblioteca do
Núcleo de Ensino da Penitenciária. Como resultado, o acervo aumentou, bem como
cresceram os empréstimos de livros, passando de 20 para 500 exemplares por mês.
A participação das internas foi espontânea. Houve um natural aumento da sociabilidade,
do gosto pelos livros, da concentração nos estudos e da participação em outras
atividades desenvolvidas na Penitenciária.
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A necessidade de realizar uma campanha de arrecadação de livros surgiu após as
internas terem participado de rodas de leitura, de discussões e de terem ouvido
depoimentos sobre a importância e os efeitos da leitura sobre os indivíduos,
principalmente em pessoas privadas de liberdade.
Porém, a quantidade de livros existentes na biblioteca do Núcleo de Ensino da
Penitenciária Feminina do Distrito Federal era insuficiente para desenvolver a
rotatividade de livros entre internas, que, estimuladas pelo que tinham ouvido, não
queria mais ficar sem ler.
CP_EM_079
A cobrança das internas por livros diferentes era muito grande. Como não recebemos
verbas suficientes para adquirir novos livros e de maior interesse, planejei uma
campanha de arrecadação.
Com isso, não apenas o acervo da biblioteca do Núcleo de ensino cresceria, mas
também seria possível a disponibilizadas obras literárias para outros blocos do sistema
prisional.
[5] Nesse contexto, diversas ações foram planejadas, entre elas:


pedir autorização à direção da Penitenciária Feminina do Distrito Federal para a
realização e divulgação da campanha de arrecadação de livros;



apresentar o projeto da campanha à direção do Centro Educacional 01 de
Brasília;
buscar parceria com pontos comerciais para facilitar a coleta dos livros
em várias cidades-satélites do Distrito Federal;
construir o banner de divulgação da campanha com o nome e o endereço
do ponto de coleta nas cidades-satélites de Brasília;
divulgar a campanha nas redes sociais e em grupos (Facebook, Instagram,
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WhatsApp etc.);
divulgar o projeto em rede de televisão;
buscar todos os livros nos pontos de coleta, semanalmente;
selecionar os livros;
adequar os livros às regras e medidas de segurança definidas pela direção
da Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Esse processo contou com
a ajuda de cinco internas matriculadas no CED 01.

CP_EM_080

[6] Como fazer:
A primeira atividade foi a realização de um sarau cultural para o Dia das Mães,
envolvendo todos os professores e as alunas interessadas.
Cada turma apresentou duas atividades diferentes, como teatro, varal de poesias com
dedicação às mães, recitação de poemas, cartas, bilhetes, depoimentos, cartazes
ilustrativos e biografia de alguns autores.
Todo o trabalho foi desenvolvido no pátio da Penitenciária, com o apoio dos
professores.
Logo após a realização do sarau, para despertar o interesse pela leitura, desenvolvi um
miniprojeto, oferecendo um kit de produtos de higiene pessoal à aluna que mais livros
literários tivesse lido num semestre. O compromisso era que, a cada livro lido, ela
entregasse um resumo da história.
Finalizei o projeto num ano letivo. O interesse em continuar lendo foi só aumentando,
mesmo sem qualquer premiação.
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[6] Texto 1 coluna + lista
sem numeração

Para incentivar o uso da biblioteca e executar atividades pedagógicas, como as rodas de
leitura, a campanha "Leitora do Mês" e outras ações, listei os livros de interesse.
Num contexto de maior diversidade literária, avançamos no projeto, com a realização de
novas atividades.
Foram elas:
• sensibilização das alunas sobre a importância da preservação dos livros didáticos;
• incentivo do uso da biblioteca;
• disponibilização e preparação de espaços para leitura nos blocos;
• promoção de grupos de leitura;
• promoção de campanhas "Leitora do Mês";
• criação do "Passaporte da Leitura";
• realização do sarau cultural e poético;
• oferta de música e leitura;
• escolha de "Livros 5 Estrelas";
• confecção de cartas e bilhetes;
• realização de concurso de redação com tema específico.

Mesmo antes da campanha de arrecadação de livros, as internas matriculadas e as que
trabalhavam nas oficinas próximas do Núcleo de ensino já me pediam livros para
levarem às celas.
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Foi valioso chegar ao fim do turno e ver todas as internas do setor com um ou dois livros
em mãos para serem lidos nas celas após as aulas ou o trabalho.
[7]A campanha inspirou o planejamento de novas ações, como a ampliação do acervo da
[7] Texto 1 coluna + imagem
biblioteca do Núcleo de Ensino e a montagem de uma minibiblioteca, em cada bloco,
50% à direita
com livros literários apropriados à mudança de pensamento e atitude.
Imagem: CP_EM_080
Os livros recebidos na campanha e que não estavam de acordo com as normas de
segurança da direção do presídio, foram adaptados pelas alunas. Os livros jurídicos
desatualizados foram reciclados. Livros com apologia ao sexo e ao crime, por exemplo,
foram descartados.
O planejamento e a campanha de arrecadação de livros aconteceram entre outubro de
2017 e maio de 2018. As internas estudantes e não estudantes, por medida de
segurança, não participaram da arrecadação de livros. Porém, tudo aconteceu devido à
interação e à aceitação das atividades.
No decorrer do projeto, cada interna foi avaliada pela escolha e pela quantidade de
livros lidos mensalmente, tendo sempre, como referência, a meta de transformação da
vida pela leitura.
Sobre isso, uma das internas apresentou um depoimento muito importante ressaltando
que nos momentos mais difíceis da sua vida, quando estava sofrendo muito, ela se
deparou com a literatura, na qual começou a observar que ela poderia mudar a sua
forma de pensar e de viver.
Outra colega buscou inspiração na biografia de Machado de Assis e de Eça de Queiroz,
para escrever uma nova história de vida. Ela relatou que de todo o sofrimento que vem
passando no presídio, a melhor coisa que elas têm feito é adquirir o gosto pela leitura,
aprender a se comunicar com as pessoas, adquirir o gosto pelo trabalho e vencer na vida
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da mesma forma que Machado de Assis venceu.
A ideia é que o contato com a literatura chegue para mais internas de outros blocos e
melhore a disciplina no presídio, como melhorou para as que já participaram.
O desejo mais amplo é que essa relação com os livros ultrapasse as portas do presídio e
mostre, também para as famílias e para a sociedade, que as internas têm condições de
serem reinseridas e de mudarem sua realidade de sua vida.
Com o projeto, os sonhos vão se tornando realidade. Uma interna relatou que pretende
retornar à sociedade e, quem sabe, fazer uma faculdade. Outra interna disse que gostou
do projeto pois ele proporcionou aprender cada vez mais. A cada dia lendo o livro,
segundo ela, ela aprendia e ficava com mais vontade de se aprofundar nos assuntos.
A leitura dá liberdade para a mente, além de ser um momento de aprendizado. A leitura
transforma a vida das pessoas, melhorando os níveis de alfabetização, de criticidade,
ressignificando a própria vida.
Após a campanha, com a diversidade de obras literárias disponíveis na biblioteca, o
interesse pela leitura aumentou 100%.
No total, foram comprados mais de 10 mil livros literários para atender à ampliação da
biblioteca existente e a construção de bibliotecas em outros blocos do Presídio.
O desafio ainda continua. Após a montagem dos novos espaços de leitura em outros
blocos, será preciso iniciar o resgate de novas internas ao projeto de leitura.

TAGS: Competência 4; Linguagens e suas tecnologias; Língua Portuguesa; Formação de leitor; Literatura; Leitura
e escrita; Sarau.
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[3] Colapsado
[3]>>Créditos
Professor(a) responsável:
Vera Beatriz Hoff Pagnussatti.
Escola:
Colégio Estadual Eron Domingues, Marechal Cândido Rondon (PR).

[4] Imagem 100%
Imagem: CP_EM_081

[4] CP_EM_081

[5] O que é:
O “Projeto Geração@.com Atitudes” foi desenvolvido com quatro turmas de 3° ano do
Ensino Médio – duas em 2017 e duas em 2018 – na disciplina de Língua Portuguesa. Foi
um trabalho que incluiu também as disciplinas de História e Sociologia.
O projeto foi pensado a partir da constatação do descaso e do desinteresse dos jovens
em relação à política.Muitos jovens pensam que política é sinônimo de partido político,
abominam quase tudo relacionado ao tema, comentam e compartilham, nas redes
sociais, posts sem o mínimo de senso crítico, desconhecendo, por exemplo, a
importância e a função dos três poderes.
E, principalmente, não se dão conta da necessidade da participação de todos na vida
política e nas decisões.
Como já mencionado, nossa maior dificuldade é incentivar os alunos para que ampliem
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[5] Texto 1 coluna

seus horizontes sobre as questões políticas e sejam participantes das decisões.
Como trabalhar a cidadania de forma plena? Quais práticas desenvolver que levem à
educação para a democracia? Como formar cidadãos ativos, participantes, que saibam
julgar e escolher?
A partir de indagações desse tipo, busquei fontes, subsídios e dinâmicas para motivar
meus alunos.
Salientei, logo no início dos períodos letivos, que somente pela política é possível
construir e manter a cidadania e a democracia.
Debatemos sobre a nossa realidade, de professores e alunos de escola pública, e a
função da escola como instrumento de persuasão e esclarecimento. Discutimos também
que tudo é fruto de decisões políticas, pois nada acontece sem o envolvimento político.

[6] Como fazer:
A partir da temática escolhida, selecionamos alguns conteúdos.
• Gêneros discursivos: contos, poemas, cartas do leitor, charges, cartoons, leis, projetos
de leis, artigos de opinião, reportagens e comentários críticos.
• Esferas de circulação: política, midiática, jurídica, literária, escolar e cotidiana,
perpassando pela leitura, oralidade, escrita e análise linguística, conforme as
necessidades coletivas e individuais.
Definimos também as expectativas de aprendizagem, que, em termos concretos,
envolviam muitas tarefas. Destaques:


escrever com clareza, coesão e coerência, utilizando as normas
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[6] Texto 1 coluna + listas
sem numeração

ortográficas e de acentuação, os conectores e os articuladores textuais e
afins;









expressar e registrar com propriedade, argumentação e objetividade suas
ideias;
reconhecer os efeitos de sentido decorrentes do tratamento estético do
texto literário;
identificar as condições de produção do gênero, trabalhando enunciador,
interlocutor, finalidade, época, suporte;
reconhecer as diferenças entre textos que tratam do mesmo tema em
função do leitor-alvo, da ideologia, da época em que foram produzidos e
de suas intenções comunicativas;
explorar as temáticas e especificidades das produções do ENEM;
analisar propostas de diferentes vestibulares e gêneros mais solicitados
nos vestibulares;
desenvolver o senso crítico e utilizar com responsabilidade os diferentes
aparatos tecnológicos e as redes sociais, de forma colaborativa e ética.

Fiz um diagnóstico com questões pertinentes aos objetivos já elencados. Ficou claro que
o desafio era grande.
Os alunos envolvidos no projeto – que durou cinco meses, em 2017 e também cinco em
2018 – foram bastante ativos quando instigados, desafiados e lembrados de que
precisavam dominar diferentes gêneros discursivos.
[7] Desenvolvimento das atividades:
Etapa 1 – Problematização e Sensibilização:
Logo nas primeiras aulas, instiguei os alunos para que pensassem sobre as seguintes
questões:
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[7] Texto 1 coluna

"O que é ser jovem nos dias de hoje. Quais suas aspirações, seus sonhos, seus medos,
suas inquietações, cobranças, conflitos e desafios?
"O que eles esperam do ‘mundo’, e o que o ‘mundo’ espera deles?”.
Conversamos sobre a postura do jovem hoje, sobre as enxurradas de informações a que
são submetidos diariamente pelas mais diferentes mídias sociais, pela família, pela
escola, pela comunidade.
Lancei, então, as perguntas:
"O que é ter atitude?"
"Como dar respostas aos problemas que surgem?"
"Como participar ativamente como alguém que muda o que está errado?"
E foi a partir das respostas que idealizamos o projeto “Geração@.com Atitudes”.
Além dessas questões, propus também outras perguntas:
"Quem gosta de política?"
"O que entendemos por política?"
Como previa, alguns poucos, timidamente, manifestaram-se. Os demais responderam
que não gostavam de política, pois “todos os políticos são corruptos”, “os partidos não
valorizam o povo”, em suma, a reprodução de um discurso cristalizado e arraigado na
família e na sociedade.
Expliquei para as turmas envolvidas que, juntos, construiríamos o projeto e que, depois
de pesquisas, leituras, debates, análises e produções, teríamos exploração e a
participação deles no programa "Parlamento Jovem Brasileiro".
O projeto seria construído tendo como objetivo/foco principal instigá-los a conhecer a
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política de forma mais abrangente, começando pela municipal.
Salientei que utilizaríamos as mídias sociais, trabalharíamos com diferentes aparatos
tecnológicos, faríamos grupos individualizados no Facebook (para agilizar as pesquisas e
troca de informações) e atuaríamos de forma colaborativa e interdisciplinar.
Na sequência, informei que utilizaríamos metodologias diferenciadas e inovadoras,
compatíveis com as exigências da sociedade do conhecimento, e sempre a partir de
pesquisas.
[8] Etapa 2 – Sequência Didática e Encaminhamentos Metodológico":
>>Gênero "Mito"
Solicitei aos alunos que pesquisassem em casa uma definição e a função do gênero
"Mito". Discutimos a partir das informações coletadas e recordamos alguns mitos
estudados em anos anteriores.
Alguns lembraram do mito envolvendo Teseu e Procusto, e que trata da questão da não
aceitação das diferenças entre os cidadãos.
Li sobre o "Mito da Caverna", de Platão. Disponibilizei o texto nos grupos de Facebook.
Alguns alunos já o conheciam, e debatemos sobre as possíveis "leituras" daquele texto,
tão antigo e atual ao mesmo tempo.
Comentei que o indivíduo que consegue se “libertar das correntes” e vivenciar o mundo
exterior é aquele que vai além do pensamento comum, criticando e questionando a sua
realidade. Instiguei-os sobre a necessidade de “sairmos da caverna”, de “quebrarmos as
correntes”.
Na sequência, pedi que discutissem, para posterior plenária, sobre “as cavernas
contemporâneas”. Fiz isso porque muitas vezes não saímos da "zona de conforto" ou
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[8] Texto 1 coluna + colapsado

nos negamos a enxergar um mundo além daquele com o qual estamos acostumados.
Perguntei ainda sobre o que pensavam a respeito do papel da escola pública como
instrumento de socialização, de espaço de cidadania e de democracia. Os debates e os
registros sobre o assunto foram satisfatórios, com argumentos e exemplos a partir da
interpretação do texto.
>>Gênero "Poema" x “Artigo de Opinião”
Como segunda atividade, apresentei aos alunos o poema “Analfabeto Político”, de
Bertold Brecht, e o artigo [8.1] “O Analfabeto Midiático”, de Celso Vicenzi. Após a
leitura, analisamos a correlação/intertextualidade entre eles, as ideias presentes no
artigo retiradas do poema e os argumentos utilizados para evidenciar a temática mídia x
analfabetismo.
Discorremos sobre postagens e compartilhamentos em redes sociais, totalmente
infundadas ou desconectadas da realidade e da história.
Debatemos também sobre as fake news. Os alunos entenderam a importância de se
tomar cuidado ao compartilhar ou comentar posts, sob pena de responsabilização
judicial ou mesmo ridicularização.
Pesquisamos sobre os crimes virtuais e as mudanças no Código Penal sobre os referidos
crimes.
>>Gênero "Reportagem" – Geração Coisa Nenhuma
Disponibilizei para discussão uma reportagem sobre a dificuldade de se classificar as
gerações. Apresentei uma tabela com características, gostos, músicas, diversões, sonhos
de cada geração, desde 1900. Os próprios alunos discutiram sobre sua geração e a
questão da política.
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[8.1] abrir texto em modal:
Artigo publicado no site GGN

https://jornalggn.com.br/mi
dia/o-analfabeto-midiatico/,
onde se reproduz também o
poema de Brecht citado, sem
referência de onde ele foi
retirado.

>>Gênero "Carta do Leitor"
Como um dos gêneros textuais solicitados no Vestibular da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná havia sido a "Carta do Leitor", mostrei aos alunos um artigo sobre
analfabetismo midiático para que estudássemos a especificidade daquele gênero.
Apresentei também algumas cartas de leitores. Como tarefa eles produziram uma carta
como resposta à leitura do artigo.
Os textos foram corrigidos e avaliados conforme os critérios existentes no "Manual do
Candidato".
>>Gênero "Conto"
Exibi na classe o conto[8.2] “O Dicionário”, de Machado de Assis, que trata da questão
poder x povo.
Ouvimos o conto e realizamos uma leitura comentada, observando os personagens, o
conflito, o enredo, o papel e os desmandos do rei, os decretos em benefício próprio, a
passividade do povo diante das arbitrariedades, os bajuladores etc. Analisamos ainda a
linguagem ímpar de Machado de Assis no início do conto:
“Era uma vez um tanoeiro, demagogo, chamado Bernardino, o qual em cosmografia
professava a opinião de que este mundo é um imenso tonel de marmelada, e em política
pedia o trono para a multidão”.

[8.2]inserir texto no tooltip:

Muitas indagações vieram à tona, como as sobre o termo demagogia/demagogo. Os
alunos buscaram na internet algumas definições.

ASSIS, Machado. O dicionário.
São Paulo: O fiel carteiro,
2015 (e-book).

Como produção escrita, realizaram um quadro comparativo entre o a texto literário em
estudo e a realidade política do país.
Na sequência, as conclusões foram expostas, tendo como argumentos de sustentação
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exemplos de leis que haviam sido aprovadas, na visão dos alunos, por interesse dos
legisladores.
Retomamos o conteúdo estudado no 2° ano sobre política e ética. Como atividade
complementar, os alunos pesquisaram algumas leis consideradas “ridículas” ou
estranhas.
Entre elas, apareceram as leis “Pare de tomar a pílula”; “Proibição do Comércio, por
Ambulantes, de Revistas Pornográficas”; “Aeroporto para Alienígenas” etc.
>>Gênero "Pesquisa Direcionada"
Na sequência, os alunos realizaram uma pesquisa sobre os poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário e sobre leis. Nesse trabalho, consideraram as seguintes questões:
"Qual a função de cada poder?"
"Como são organizados nas três esferas: municipal, estadual e federal?"
"O que são leis? Como são aprovadas?"
"Qual é o papel do Senado Federal? Quantos senadores temos no país? Quantos temos
em cada estado? Como é feita a troca de senadores?"
"Qual a importância do voto?"
"Que projetos de leis estão em vigência e que, de certa forma, amparam/auxiliam o
aluno da escola pública?"

Naquele momento, a participação da professora de História foi muito significativa, pois
complementou as discussões.
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>>Estudo do Artigo de Opinião
Para este tema, escolhi o artigo de opinião da revista Veja[8.3] “Cotas, o Justo e o
Injusto”, de Lia Luft. Ele tratava da questão das cotas para alunos oriundos das escolas
públicas e para negros.
Examinamos a Lei nº 3627/2004, que instituiu o “Sistema Especial de Reserva de Vagas
para estudantes egressos de escolas públicas, em especial negros e indígenas, nas
instituições públicas federais de educação superior”
Analisamos o artigo de opinião também em relação às especificidades do gênero
discursivo, com ênfase na argumentação da autora.

[8.3]inserir texto no tooltip:
http://portaldoprofessor.me
c.gov.br/fichaTecnicaAula.ht
ml?aula=6991

Os alunos fizeram uma ampla interpretação a respeito do assunto. Muitas foram as
discussões, com boas argumentações (contra e a favor) sobre as cotas atuais.
Todos foram unânimes, contudo, quanto a necessidade de uma educação de qualidade,
para que o preconceito gerado pelas cotas seja extinto.
Os alunos começaram a entender melhor o que é um projeto de lei e a importância de
conhecer os meandros da política.
Instiguei para que buscassem mais subsídios sobre como estavam as discussões a
respeito chamado projeto de lei “Escola sem Partido” – proposta para que as escolas
não ofertem disciplinas com o conteúdo de “gênero ou “orientação sexual” e para que
os temas educação sexual, educação moral e educação religiosa fiquem a cargo da
família e não das instituições de ensino.

[8.4]inserir texto no MODAL:

Para instigar o debate, usamos uma reportagem da revista "Nova Escola" [8.4] (“Escola
sem Partido: menor do que parece”) e também um artigo utilizado pela Universidade
Estadual do Oeste do Paraná no vestibular de 2016.

- É preciso se cadastrar para ler
na íntegra.
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Texto disponível em
https://novaescola.org.br/conte
udo/11636/escola-sempartido-menor-do-que-parece

>>Produção Textual de um Artigo de Opinião. Temática: "Sucateamento da
Educação":
Os alunos pesquisaram formas de introdução, desenvolvimento e conclusão de um
artigo. Complementei a pesquisa com exemplos e soluções.
>>Gênero "Projetos de Lei". Primeira Etapa: Esfera Política e Jurídica
Nessa etapa, comecei indagando:
"O que é um projeto de lei?"
"Quais já foram comentados aqui?"
"Como organizar uma ementa ou uma emenda?"
"Qual a diferença entre elas?"
"O que são artigos que esmiúçam uma ementa ou emenda e quais as suas
especificidades? Que linguagem utilizar?"
Para fundamentação teórica, recorri ao próprio material disponibilizado aos professores
pela Câmara dos Deputados.
Sabia dos desafios que teríamos para a criação de projetos de lei. Dei aos alunos alguns
dias para que conversassem com suas famílias sobre os problemas cotidianos (do bairro,
da cidade, do estado, do país etc).
Convidei uma ex-aluna, classificada ao "Parlamento Jovem", programa da Câmara dos
Deputados, para que comentasse sobre sua experiência e sobre o projeto de lei de sua
autoria.
Na sequência, trouxe dois projetos de lei, elaborados por outros dois alunos do colégio
selecionados para o Parlamento Jovem.
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Em seguida, cada participante, em sala de aula, começou a esboçar seu projeto.
Foram momentos de dúvidas, troca de ideias, discussões e pesquisas. Algumas aulas
foram disponibilizadas para essa atividade.
Como mediadora, fui corrigindo e analisando cada projeto, bem como sugerindo links e
livros para que elaborassem uma justificativa coerente, com dados, argumentos e
citações.
>>Gênero "Dissertativo Argumentativo"
Expliquei aos alunos as diferentes competências exigidas, utilizando para isso o material
disponibilizado pelo Exame Nacional do Ensiono Médio (ENEM) e exemplos de redações
"Nota Mil."
Trouxe para a sala de aula simulados sobre homofobia e escassez de água. Discutimos os
diferentes gêneros textuais. Os alunos optaram entre os dois temas. Os textos foram
corrigidos conforme requisitos do ENEM.
>>Gênero Projeto de Lei. Segunda Etapa
Os alunos postaram seus projetos no grupo do Facebook da sala. Assim, todos puderam
ler os conteúdos e fazer observações. Dois projetos foram eleitos. Eram os que tinham
condições de concorrer na fase estadual do programa da Câmara dos Deputados.
Feito isso, criamos um grupo dos 20 alunos selecionados para a primeira fase.
A sequência didática, até o envio dos projetos de leis, durou cerca de cinco meses,
envolvendo muitas pesquisas, discussões, produções, retomadas, correções, troca de
ideias e desafios.
Em 2018, comecei a esmiuçar o tema "Fake News". Penso que a temática é pertinente
pelo contexto social. Quero que meus alunos eleitores não sejam analfabetos políticos

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

nem midiáticos, tampouco disseminadores de notícias falsas ou similares.
>>Retomada do Projeto de Lei Elaborado em 2017
Ainda em 2018, retomamos o projeto coletivo sobre a água, elaborado em 2017.

[9] Aprendizagem, pesquisa e avaliação
Tenho adotado, em minhas práticas pedagógicas, a postura de uma prática construtiva.
Como docente, tenho a liberdade e o dever de criar e explorar diferentes metodologias,
práticas pedagógicas construtivas e/ou dinâmicas, de acordo com as expectativas de
aprendizagem traçadas, os objetivos elencados em consonância com o conteúdo
estruturante e básico da disciplina e da série.
Utilizei diferentes instrumentos avaliativos durante todo o processo de ensinoaprendizagem. De forma geral, considerei como muito bom e envolvente todo o
trabalho desenvolvido.
A sequência didática, construída de forma gradativa e contextualizada, foi bem
fundamentada e bem planejada.
[9.1]A pesquisa como princípio pedagógico gera, sem dúvida, conhecimento durante o
percurso e não somente na aula. Há tempos, sabemos que a escola não é mais o único
espaço de saberes e informações e que os professores não devem ser “transmissores”,
mas sim mediadores e facilitadores.
Dessa forma, o aluno se vê como alguém que tem a informação, torna-se responsável
pela socialização das pesquisas e, consequentemente, constrói gradativamente o
conhecimento ao buscar respostas para suas inquietações.
Ser pesquisador é, sem dúvida, um bom “ensaio” para o exercício da cidadania e a
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[9] Texto 1 coluna + olho

participação no processo democrático nos diferentes ambientes.
Muitas foram as atitudes desenvolvidas em cada etapa do projeto, entre elas, a
responsabilidade com as pesquisas, o comprometimento com os resultados esperados,
a tolerância com os colegas nos trabalhos de equipe, o respeito à diversidade de
opiniões, senso de justiça, solidariedade e engajamento para socializar o que havia sido
apreendido.
As estratégias metodológicas utilizadas propiciaram aos alunos vivenciarem todo o
processo: a problematização inicial (ancorada em pesquisas individuais), a coleta de
dados, a comparação de conteúdos (textos, músicas, vídeos etc.), a postagem em redes
sociais, blogs e fanpages.
Tudo isso possibilitou um “conhecimento de mundo” e da organização política e
histórica do Brasil.
Nas práticas pedagógicas priorizei as ações coletivas. Como exemplos, tivemos a
organização de um projeto coletivo em nome do colégio, a participação em sessões da
Câmara Municipal e em audiência pública com o prefeito e a organização e a
socialização dos projetos de leis e a produção de postagens, comentários e
compartilhamentos em redes sociais.
As expectativas de aprendizagem traçadas no início do projeto foram contempladas de
forma satisfatória.
Em relação à oralidade, os alunos apresentaram suas ideias com mais clareza e fluência,
defendendo-as com argumentos coerentes e bem fundamentados. Foram objetivos em
suas colocações, respeitando opiniões diferentes.
De forma gradativa, foram ampliando e aprimorando o repertório de vocábulos. Alguns
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[9.1] Texto olho1: “A
pesquisa como princípio
pedagógico gera, sem dúvida,
conhecimento durante o
percurso e não somente na
aula. Há tempos, sabemos que
a escola não é mais o único
espaço de saberes e
informações e que os
professores não devem ser
“transmissores”, mas sim
mediadores e facilitadores.”

alunos ainda demonstraram dificuldades com a dicção e a postura na oralidade.
No que diz respeito à leitura, houve um maior entendimento dos diferentes gêneros
textuais, das esferas de circulação e funções e da ideia principal dos textos lidos.
Percebi, em particular, um aprofundamento na compreensão sobre os gêneros literários
solicitados por diferentes vestibulares.
Além disso, os alunos entenderam as diferenças entre o uso de palavras/expressões
conotativas e regionalismos, bem como o momento histórico/contexto e estilo de
produção de cada conto ou romance lido em sala e em casa.
Acredito que o aspecto de maior evolução tenha sido a escrita. A maioria dos alunos
“cresceu” em suas produções. A começar pelo registro das ideias, com mais clareza e
coerência.
[9.2] Os estudantes entenderam as situações de produções propostas, principalmente as
propostas de vestibulares e do ENEM, pensando em gênero, interlocutores, temática,
linguagem formal e observando a norma culta de Língua Portuguesa.
Outro aspecto foi a assimilação de diferentes tipos de argumentos para sustentação das
propostas.
A coesão textual foi um desafio identificado já nas primeiras produções. Muitos
estudantes desconheciam os articuladores textuais e sua importância destes para
“amarrar” as partes de um texto.
Para amenizar o problema, utilizei os próprios textos dos alunos, mostrando a ausência
de elementos coesivos e como melhorar as construções. A referência foram os contos
de Machado de Assis.
Além disso, os alunos pesquisaram a função e os diferentes tipos de pronomes e as
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[9.2] Texto olho 2: “Os
estudantes entenderam as
situações de produções
propostas, principalmente as

conjunções. Passei a eles também os critérios utilizados para corrigir os textos de
vestibulares e do ENEM.
A visão de Paulo Freire sobre o ensino não ser uma transferência de conhecimento, mas
uma criação de oportunidades de produção ou construção [9.3] (FREIRE, 1997) é muito
atual, verdadeira e provocadora. Temos de refletir, estudar e discutir sobre como
reinventar práticas.

propostas de vestibulares e do
ENEM, pensando em gênero,
interlocutores, temática,
linguagem formal e
observando a norma culta de
Língua Portuguesa. “

A construção da autonomia, para que o aluno se torne sujeito da aprendizagem, não é
um processo simples. Requer envolvimento dos pedagogos e professores.
Uma democracia precisa de cidadãos autônomos, que tomem decisões e cumpram seu
papel social. Mas é preciso que a escola/professores/comunidade ofereça condições
para isso.
O currículo, por exemplo, deve estar voltado ao contexto escolar, priorizando os temas
que mais interferem no espaço e rendimento escolar ou ainda na comunidade.
Portanto, é importante a inclusão de assuntos como diversidade, choque de culturas,
sexualidade, drogas, discriminação, meio ambiente, violência contra a mulher, trânsito,
redes sociais, cidadania, direitos e deveres e ética e política. ações efetivas e mudanças
de comportamento, não só dos alunos, mas das famílias e da comunidade.
O caminho é dar voz aos alunos, aos pais, aos professores, aos auxiliares e à direção.
Como explica Paulo Freire, não há neutralidade em relação às práticas educativas. Logo,
pensar diferente, faz parte do processo democrático. Pensar diferente é enriquecedor e
contribui para fazer da escola um espaço de crescimento intelectual e afetivo.
Logo, se a escola quer um aluno crítico e participativo, é impossível pensá-la distanciada
dos discursos midiáticos e das novas tecnologias, como instrumentos para uso crítico,
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[9.3]inserir texto no tooltip:
FREIRE, P. “A Pedagogia da
autonomia”. Ed. 43. São
Paulo: Paz e Terra, 1997.

criativo e reflexivo.
[10] Ao rever opiniões de alunos sobre o trabalho realizado, ressalti aqui algumas que
comprovam e validam o que foi alcançado. Segundo um dos alunos, foi um momento
ímpar para conhecer a política e, dentro desta, as leis que regem o país, pois assim
podem ser jovens com a voz mais ativa na sociedade. Outros alunos ressaltaram que foi
interessante a interação de estudantes com as leis e a política e a possibilidade de abrir
os caminhos do conhecimento sobre o tema. Os alunos disseram ainda que gostaram de
descobrir seus papeis na sociedade e que foi uma experiência inovadora e necessária
sobre cidadania, política e democracia. Um aluno destacou foi um projeto que vai levar
para a vida e lembrar sempre. Ainda nesse sentido, outro disse que o projeto mudeu seu
presente, pensando no seu futuro. Finalmente, outro lembrou que projetos como esse
são essenciais para formar jovens mais ligados nos assuntos de cidadania e democracia.
[11] Quando li sobre as experiências, com o objetivo de fazer este relato, encontrei a
fala de um aluno, antes desmotivado, faltoso, repetente do noturno, que disse que fui a
melhor coisa que aconteceu em sua vida, agradecendo por ter acreditado nele e o
incentivado a escrever e enviar um Projeto de Lei para Brasilia. Ele nunca pensou que
um dia viajaria de avião, que iria ser deputado por uma semana representando seu
estado. O aluno disse que nunca mais será o mesmo!
Só quem vivencia a sala de aula sabe o que significa ouvir isso de um aluno. Quando em
2012, optei por duas turmas do noturno, não sabia dos desafios que iria enfrentar. Os
alunos não eram receptivos, eram faltosos. Nada parecia convencê-los de que estudar
era preciso.
Mudei de estratégia, abandonei o livro didático e comecei a trabalhar com os jornais,
ferramentas on-line, revistas e redes sociais para colocá-los em sintonia com o mundo.
Foi neste contexto que lancei o desafio: "Se não gosto das coisas como estão, o que
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tenho feito para mudar?
E foi assim, pesquisando leis e projetos, que descobri o programa "Parlamento Jovem
Brasileiro".
Estudamos leis e os alunos produziram projetos. Como resultado, em 2015, dois jovens
da mesma sala foram classificados para irem a Brasília.

[10] Texto 1 coluna + lista

sem numeração

Entre 2016, 2017 e 2018, dos 60 projetos paranaenses pré-selecionados para a fase
nacional do programa, 27 foram de meus alunos.
Acredito que somente pela aquisição de informações e construção do conhecimento é
possível acontecer uma mudança na política e na sociedade.

É preciso disposição, tempo e fundamentação teórica para organizar projetos –
com suas etapas, materiais, suportes tecnológicos, encaminhamentos
metodológicos e resultados.
O fundamental é instigar os alunos e mostrar a importância do tema, deixando
claro que o projeto será construído por todos.
Em nosso projeto, os alunos organizaram um portfólio com as diferentes
atividades e pesquisas realizadas, como forma de visualizar o processo desde o
início.
As dificuldades mais significativas foram corrigir as produções, fazer a devolutiva,
reescrever o mesmo texto ou outra proposta do mesmo gênero.
Os alunos precisam ter clareza sobre o que não dominam na leitura, na oralidade
e, principalmente, na escrita.
Cabe ao professor mostrar o que é considerado pelos corretores do ENEM e
quais competências os alunos precisam apresentar em seus textos.
Com os jovens explorei diferentes gêneros textuais, observando as
[11] Texto 1 coluna + citação
características peculiares a cada um, em especial, as cartas de leitores, artigos de Texto citação:
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opinião, comentários interpretativos, resenhas, resumos, textos
dissertativos/argumentativos, charges, cartoons, gráficos e reportagens.
Na elaboração do projeto, utilizei como fundamentação teórica o livro Educ@r a
(R)evolução Digital na Educação, de Martha Gabriel,
Outro referencial teórico utilizado foi o artigo[11.1] “Metodologia de Projetos:
aprender e ensinar para a produção do conhecimento numa visão complexa”, de
Marilda Aparecida Behrens.

[12] SAIBA MAIS
CABRAL, João Francisco Pereira. "Mito da caverna de Platão "; Brasil Escola.
Disponível em[12.1] <https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/mito-cavernaplatao.htm>. Acesso em 12 de dezembro de 2018.

“Professora, você foi a melhor
coisa que aconteceu na minha
vida. Obrigado por ter
acreditado em mim, ter me
incentivado a escrever, ter
enviado meu Projeto de Lei
para Brasília. Nunca pensei
que um dia viajaria de avião,
que iria ser deputado por uma
semana representando meu
estado... Nunca mais serei o
mesmo”.

Conto [12.2] “O dicionário”, de Machado de Assis. Disponível em: [12.2]
https://www.youtube.com/watch?v=EXCEklg0aCQ. Acesso em 12 de dezembro
de 2018.
Projeto de Lei nº 3627/2004 – Cotas. Disponível em: [12.3]
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ref projlei3627.pdf. Acesso em 12 de
dezembro de 2018.
[11.1] Abrir link em outra
aba:

Para acompanhar o apoio teórico usado pela autora do projeto, o professor
https://www.agrinho.com.br
poderá fazer a leitura do livro [12.4] “Letramento Literário: teoria e prática”, de /site/wpRildo Cosson, com destaque para o capítulo “Sequências Didáticas para o Oral e a content/uploads/2014/09/2
_04_Metodologia-de-
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Escrita: apresentação de um procedimento”.

projetos.pdf

[12] Tarja + texto
[12.1] Abrir link em outra
aba
https://brasilescola.uol.com
.br/filosofia/mito-cavernaplatao.htm
[12.2] Abrir link em outra
aba
http://www.dominiopublico.
gov.br/download/texto/bv0
00220.pdf

[12.3] Abrir link em outra
aba
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http://portal.mec.gov.br/a
rquivos/pdf/ref projlei36
27.pdf
[12.4]inserir texto no
tooltip:
COSSON, Rildo. Letramento
Literário: teoria e prática.
São Paulo: Contexto, 2006

TAGS: Competência 4; Competência 7; Linguagens e suas tecnologias; Ciências Humanas e Sociais aplicadas;
Língua Portuguesa; Gêneros textuais/Gêneros discursivos; Protagonismo juvenil; Leitura e escrita; Formação
cidadã; Atuação na vida pública.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Escola:

Escola Estadual Major Alcides Rodrigues dos Santos, Boa Vista (RR).

[4]
O que é:

Durante observações informais do comportamento dos estudantes, constatei
que, quando eles tinham alguma dúvida ou mesmo quando precisavam resolver
alguma questão, demonstravam insegurança e timidez, evitando fazer perguntas
ao professor. Por outro lado, notei que, quando aprendiam o conteúdo, tinham
disposição para ajudar os colegas em dificuldade.
Surgiu, então, a ideia de executar um projeto voltado para a oralidade discente,
uma vez que, em outras disciplinas, os alunos apresentavam seminários. Em
Matemática, esse método era pouco aplicado.
Os estudantes também cobravam aulas dinâmicas, com metodologias diferentes
e maior participação.
Lancei a proposta de organizarmos a turma em equipes e fazermos um sorteio
dos exercícios que estavam no caderno para que fossem apresentados em forma
de jogo ou dinâmica, tudo arquitetado e planejado pelos próprios alunos.
O projeto foi um sucesso. Houve 100% de aprovação e de participação dos
estudantes.
Durante sua execução, foram avaliados aspectos cognitivos dos alunos, por meio
de jogos didáticos paródias, pesquisas, danças e seminários.
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[4] Texto 1 coluna

[5]

[5] Imagem 100%

CP_EM_083

[6]
Como fazer:

Apliquei oito exercícios numerados para resolução em sala de aula.
Posteriormente, dividi a turma em quatro equipes e sorteei datas para a
apresentação dos dois exercícios com os quais cada equipe havia sido
contemplada.
Para a definição das notas, alguns critérios foram levados em consideração:
• domínio do conteúdo do exercício (com demonstração de segurança no
momento da explicação);
• criatividade (dos jogos e das dinâmicas);
• postura (projeção da voz e conduta na apresentação);
• tempo (mínimo de 30 minutos e máximo de 40 minutos para a apresentação).
Os estudantes surpreenderam nas suas apresentações, principalmente pela
criatividade.
A primeira equipe explicou os exercícios de forma clara e objetiva. Em seguida,
colocou algumas questões em cartazes e dividiu a classe em duas turmas. Cada
uma escolheu um representante. O aluno que resolvesse corretamente a
questão, em primeiro lugar, ganhava um ponto.
A segunda equipe apresentou alguns exemplos e depois explicou as regras do
jogo. Tratava-se de um caça ao tesouro. A classe foi novamente dividida em dois
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[6] Texto 1 coluna + lista
sem numeração

grupos. Cada um recebeu um envelope com uma questão.
O time que solucionasse a questão primeiro teria direito ao segundo envelope,
que continha a dica para sair da sala e continuar a busca do tesouro (que era
uma caixa com chocolates).
Em algumas etapas do jogo, houve charadas e questões que, se fossem
solucionadas, levariam à próxima etapa. Quem achou o tesouro mais rápido
ganhou o jogo.
A terceira equipe, por sua vez, explicou as regras do jogo e também algumas
questões dos exercícios que teriam de ser apresentadas. A dinâmica consistiu em
sortear um dos estudantes, que teria de estourar um balão e resolver a questão
que estava em seu interior. Quem solucionou a questão ganhou um brinde.
A quarta e última equipe explicou os exercícios e, em seguida, apresentou as
regras do jogo: o jogador lançaria um dado. A face que aparecesse após o
lançamento indicaria a quantidade de casas que deveriam ser avançadas no
tabuleiro.
Se fosse uma questão, quem a solucionasse avançaria no jogo. Quem não
soubesse resolver ou errasse a solução ficaria na mesma posição. Até dez
pessoas poderiam participar. Ganharia quem chegasse primeiro ao final da trilha.
O resultado foi satisfatório. Nos dias dos jogos, as aulas foram dinâmicas e
participativas. Percebeu-se grande empenho dos alunos, que demonstraram ter
aprendido bastante sobre os conteúdos matemáticos.
Na avaliação, os estudantes relataram os pontos positivos e negativos da
iniciativa. Todos aprovaram a metodologia e ainda fizeram algumas sugestões.
Prometeram se empenhar mais nas aulas e assumir responsabilidades.
Os alunos também aprovaram os critérios de avaliação, considerando-os
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importantes no cotidiano escolar.
Eles apresentaram ainda a proposta de que, uma vez por semana, o professor
fizesse alguma dinâmica ou jogo relacionado ao assunto estudado ou até aulas
fora de sala. Surgiu a ideia de usarmos, sempre que fosse possível, o projetor
multimídia para a apresentação de exemplos ou conteúdos. Os jovens sugeriram
também o uso de música como parte da metodologia de alguns assuntos.
O processo avaliativo foi formativo e somativo, uma vez que a produção de
materiais e a organização construtivista dos trabalhos foram acompanhadas pelo
docente. No dia da apresentação, atribuí notas aos alunos. Portanto, a avaliação
foi também expositiva e dialogada.
Tratou-se de uma proposta rápida, prática, funcional e, além de tudo, viável,
abrindo precedentes para diálogo e sugestões.
[7] DICA

[7] Tarja + texto

Em toda turma, há sempre alunos que se destacam por alguma habilidade:
música, canto, teatro, esportes etc.
Explorar essas habilidades, desenvolvendo atividades nas quais os estudantes
demonstrem seus talentos, também pode ser um bom caminho.
Os alunos fizeram uso extensivo das novas tecnologias (apresentações em
projetor multimídia, por exemplo) e cobraram isso também do professor, o que
sugere que ouvir os estudantes e lhes dar protagonismo pode contribuir
significativamente para a melhoria das práticas de ensino.
TAGS: Competência 4; Matemática e suas tecnologias; Linguagens e suas tecnologias; Jogos; Oralidade.
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Escola Estadual Professora Risalva Freitas do Amaral. Macapá (AP).

[4] O que é:
A possibilidade de usar uma língua estrangeira para se comunicar é uma necessidade
nos dias de hoje. É também uma forma de encurtar distâncias e conhecer novas
culturas.
O tema deste projeto surgiu não só porque existe uma expectativa social estimulada
para o crescimento dos intercâmbios culturais e a circulação de informações e
conhecimentos, mas também porque o aprendizado de uma língua estrangeira tem
contribuído para a formação educativa.
Os recortes dessa aprendizagem propiciam aos alunos a oportunidade de engajamento
e interação no mundo social (acadêmico, científico, tecnológico, humano). Também
possibilitam contato com outras civilizações e culturas, competência enfatizada como
um dos principais eixos do ensino.
Por isso, é necessário incentivar os estudantes, desde o princípio, a observarem as
diferenças de valores e costumes que permeiam textos, diálogos, histórias, mensagens
eletrônicas etc.
O entendimento dessas diferenças pode interferir de forma positiva ou negativa na
comunicação e na harmonia entre os povos ou, até mesmo, entre os grupos sociais de
um país, pois a língua é usada no mundo social como reflexo de crenças e valores.
O enfoque interacional oferece uma melhor compreensão da importância da pluralidade
cultural que hoje direciona o ensino de inglês. Além de se comunicarem em inglês, os
alunos precisam se inteirar dos valores que norteiam outras culturas.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

[4] Texto 1 coluna + imagem
50 % à direita

Imagem CP_EM_084

CP_EM_084
CP_EM_085
O projeto “Aprender inglês: meu novo mundo” surgiu para oferecer o ensino da Língua
Inglesa aos estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental II e do 2º ano do Ensino
Médio, fora horário escolar habitual.
Assim, em vez de ficarem em casa assistindo televisão ou na rua, sujeitos a diversos
riscos, os alunos aproveitaram o tempo na escola para aprender e desenvolver
habilidades específicas, buscando melhoria no rendimento e transformando sua
realidade social.
Com essa solução, os pais puderam trabalhar tranquilos, sabendo que seus filhos
estavam dentro da escola, que é um espaço seguro e acolhedor.

[5] Como fazer:
Inicialmente, foi feito um diagnóstico prévio, por meio de exercícios e entrevistas.
Percebeu-se que a maioria dos alunos nunca havia tido contato com o Inglês. Esse
diagnóstico foi muito importante para a realização de acertos no planejamento inicial. O
diagnóstico final se deu por meio de observações nas aulas e pelas primeiras produções
escritas e faladas.
O projeto foi lançado por edital, e muitos pais vieram até a escola para fazer a inscrição
dos filhos, momento em que trouxeram um quilo de alimento não perecível para ajudar
uma instituição carente, despertando também, nos alunos, o espírito da solidariedade.
Os pais ficaram muito contentes por conseguirem colocar seus filhos no projeto, que era
totalmente gratuito.
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[5] Texto 1 coluna + imagem
50 % à direita

Imagem CP_EM_085

Um dos momentos mais significativos foi a realização de uma gincana em que os alunos
puderam demonstrar em pouco tempo de curso os primeiros conhecimentos adquiridos
em sala de aula.
Durante a execução do projeto, foram avaliados o desempenho e o empenho de cada
aluno nas atividades propostas, como prática oral, interesse e participação no decorrer
das aulas. Os meios utilizados foram exercícios, leituras, diálogo, conversação e gincana.
Os resultados alcançados mostraram o êxito da iniciativa, com os alunos passando a
falar e a escrever em inglês.
A aprendizagem se deu de forma extraordinária. Hoje, os alunos já estão exercitando o
idioma com excelência, desenvolvendo, assim, a autonomia, a conversação e a fluência.

TAGS: Competência 4; Linguagens e suas tecnologias; Língua estrangeira; Diversidade cultural; Gêneros
textuais/Gêneros discursivos; Jogos.
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Luiz Weymilawa Surui.
Escola:
EIEEFM Sertanista José do Carmo Santana, Cacoal (RO).

[4]O que é:
Desenvolvi com meus alunos o projeto “Aplicativo da Cultura Paiter Surui”, com
conteúdos específicos, para tablets e celulares, sobre a cultura indígena.
A iniciativa trouxe uma reflexão sobre quem somos e sobre a perda de muitos aspectos
da nossa cultura.
Meus alunos estavam apáticos e desanimados, usavam aplicativos somente para
baixarem músicas e não aproveitavam, de forma positiva, a tecnologia em suas mãos.
Havia reclamações dos professores e certa acomodação dos alunos em suas tarefas
diárias, numa visível perda de identidade e interesse sobre o modo de vida Paiter.
Esse projeto trouxe um novo fôlego e a valorização da nossa identidade, de forma
prática e com a participação de todos.
Realizamos pesquisas com as pessoas mais velhas e sábias de nossa comunidade,
discutimos o uso da tecnologia de forma positiva e como um instrumento de luta e
preservação da nossa identidade Paiter. Aprendemos a desenvolver tecnologia social e a
usá-la a nosso favor para divulgação da nossa cultura.
Com essa experiência, saímos da condição de consumidores passivos e nos tornamos
produtores culturais.
O êxito no uso dessa ferramenta tecnológica nos fez pensar em novos projetos, como a
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[4] Texto 1 coluna

criação de um app para vender nossos artesanatos e gerar renda para a comunidade.
[5]Como fazer:
Temos pouco tempo de contato com a sociedade não indígena, aproximadamente 50
anos. A nossa comunidade tenta manter a forma de vida tradicional. Temos roças com
vários tipos de alimentos, pescamos e fazemos grande parte do nosso artesanato
tradicional.
Nossa escola é bilíngue. Falamos a língua materna Paiter, que pertence ao tronco
linguístico Tupi Mondé e a Língua Portuguesa. Temos cinco salas de aula para o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio, com aproximadamente 120 alunos, e uma cozinha
pequena. A escola não tem internet, linha telefônica, biblioteca ou sala de informática.
A turma com a qual trabalhei, 3º ano do Ensino Médio, era composta por nove alunos,
sendo três garotas e seis rapazes entre 16 anos e 22 anos. Na classe, havia uma aluna
com necessidade educacional especial (surdez).
Apesar das dificuldades e da falta de interesse em alguns momentos, meus alunos eram
assíduos e disciplinados na execução das tarefas.
Quando da realização do projeto, éramos, no Ensino Médio, três professores indígenas e
quatro não indígenas. Havia muitos desafios, principalmente em relação ao uso da
Língua Portuguesa.
Desenvolver novas metodologias de ensino com material próprio bilíngue seria uma
ótima alternativa a médio prazo, uma vez que já existem alguns livros publicados pelos
professores Paiter.
Na concepção do projeto, o plano foi desenvolver nos alunos o senso crítico, a
criatividade e a disciplina, pois a turma tinha grande potencial.
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[5] Texto 1 coluna + olho
Texto olho: “Conversamos
sobre as várias formas de
gerar tecnologia e sobre o uso
positivo e negativo da
internet. Os alunos fizeram
muitas perguntas sobre a
utilização de recursos e o
funcionamento das redes
sociais, o que gerou uma
discussão sobre identidade. “

Com isso, eles teriam mais ferramentas para enfrentar o cotidiano e as dificuldades da
cidade, já que a maioria tinha planos de ir para faculdades de cidades próximas.
Percebi logo o interesse dos jovens por aplicativos e redes sociais, o que me deu pistas
para o desenvolvimento do projeto.
O trabalho durou três meses e foi desenvolvido em 15 etapas sequenciais. Após
apresentar a proposta, discuti com a turma o conceito de tecnologia e como ela está
presente em nossa vida cotidiana.
Conversamos sobre as várias formas de gerar tecnologia e sobre o uso positivo e
negativo da internet. Os alunos fizeram muitas perguntas sobre a utilização de recursos
e o funcionamento das redes sociais, o que gerou uma discussão sobre identidade.
Depois dessa primeira etapa, pedi a eles que fizessem uma redação em português para
diagnosticar o que realmente haviam entendido da nossa discussão.
Quando conversamos, usamos a língua materna. Quando escrevemos, empregamos a
língua portuguesa.
Falando sobre tecnologia, expliquei o que é um aplicativo. Mostrei que existem
conteúdos específicos para tablets e celulares. Falei sobre os sistemas operacionais
(Android e iOS) e sobre aplicativos existentes.
Na ocasião, destaquei que seria possível montarmos um app sobre a cultura Paiter, por
meio da plataforma “Fábrica de Aplicativos”, disponível na internet.
Isso foi fundamental para prender a atenção dos alunos, despertando neles a
curiosidade e estimulando sua criatividade.
Embora os alunos fizessem uso de tablets, a maioria não conhecia, de forma técnica, as
funções básicas.
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Como parte do aprendizado, os alunos fizeram selfies, editaram, gravaram as próprias
vozes, fizeram vídeos uns dos outros e realizaram inúmeros testes.
Eu havia programado duas aulas para essa etapa. Mas, para deixá-los à vontade,
estiquei a atividade para quatro aulas.
Sabendo o que seria possível fazer para que tivéssemos o app sobre a cultura Paiter,
passamos a discutir qual seria o conteúdo do nosso aplicativo.
Chegamos ao consenso de que ele deveria ter palavras na nossa língua, a história e a
participação dos sabedores Paiter. Nesse ponto, mudei a ordem das etapas, para que os
alunos ficassem mais livres para o trabalho.
O trabalho fluiu com leveza e se tornou cada vez mais divertido. Eu contei um pouco da
história Paiter. Apesar de ser um professor jovem, cresci ouvindo relatos sobre a nossa
cultura, contados por meu pai, um dos mais antigos Paiter em nossa comunidade.
Convidamos dois sabedores para realizar uma palestra. Os alunos, atentos e preparados,
tiraram fotos e gravaram histórias sobre nossa origem, usando o tablet. Comecei a
visualizar os primeiros resultados, o que me deixou ainda mais motivado para continuar
o trabalho. Os alunos também ficaram entusiasmados por terem nas mãos um registro
tão valioso.
Na sequência, andamos pela aldeia e registramos as mulheres trabalhando no pátio das
casas e fazendo artesanato, as crianças brincando, os homens indo para a roça. Tudo
isso aconteceu no contraturno escolar.
Em seguida, cada aluno fez o mapa da aldeia. Os desenhos, expressivos, fortaleceram os
vínculos ancestrais e a noção de pertencimento.
Os jovens entrevistaram seus parentes mais velhos e ouviram deles opiniões sobre a
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vida, hoje, e histórias de como era o cotidiano no passado.
Era preciso registrar esse momento com o uso da tecnologia, mas os próprios alunos
queriam também escrever sobre a pesquisa. Foi difícil separar o que iria para o
aplicativo.
Nossa trajetória é feita de alguns episódios tristes, e os nossos sabedores pediram para
que alguns trechos não fossem do conhecimento de não índios.
Isso nos trouxe reflexões e uma discussão muito interessante. Mesmo jovens, já
estávamos percebendo a nossa importância como seres humanos e como indígenas.
Com todo o conteúdo das pesquisas e das produções, decidimos o que entraria no app.
Para tanto, separamos imagens do cotidiano, desenhos, textos etc.
A partir daquele ponto, precisaríamos da internet para alimentar a plataforma base do
nosso aplicativo. Eu fiquei responsável por colocar os dados na plataforma, seguindo o
conteúdo que os alunos haviam escolhido.
Com o app pronto, fizemos alguns ajustes. Ele está hoje na plataforma da "Fábrica de
Aplicativos", mas disponível somente para os alunos.

[6]

[6] Tarja + texto

SAIBA MAIS
Para conhecer ferramentas de criação de um aplicativo:
https://canaltech.com.br/apps/como-criar-um-aplicativo/

TAGS: Competência 5; Ciências Humanas e Sociais aplicadas; Linguagens e suas tecnologias; Identidade;
Identidade cultural; Cultura indígena; Tecnologias; Ensino e pesquisa; Variedade linguística; Aplicativos.
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[3]>>Créditos

[3] Colapsado

Professor(a) responsável:
Thabatta Moreira Alves de Araujo.
Escola:
Instituto Federal do Pará, Parauapebas (PA).
[4] Texto 1 coluna
[4]
O que é:
Levei para o ambiente escolar instrumentos do cotidiano dos alunos e utilizei as
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como facilitadoras dos processos de
ensino e aprendizagem.

[5]
Como fazer:
Propus como tarefa da disciplina de Eletricidade Básica a produção de videoaulas para
publicação nas redes sociais. Esse tipo de estratégia de ensino é denominado
Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e se enquadra na relação de metodologias
ativas na educação, por meio das quais, a partir de uma problemática, “os alunos
trabalham buscando uma solução” [5.1] (Berbel, 1996).
No que diz respeito à aprendizagem ativa e significativa, a proposição de construção de
videoaulas pelos alunos se relaciona com vários aspectos, dentre eles o instrumento
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[5] Texto 1 coluna + imagem
50% à direita

Imagem: CP_EM_086

multilinguístico.

[5.1] inserir texto no tooltip:

[5.2] Moran (1995) afirma que o vídeo ligado à televisão e ao contexto de lazer que
passa imperceptivelmente para a sala de aula. Ele mostra ainda como se pode usar essa
vantagem, de modo a atrair a atenção e estabelecer novas pontes entre outras práticas
de ensino.

BERBEL, N. A. N. Metodologia
da problematização no Ensino
Superior e sua contribuição
para o plano da praxis.
Seminário, v. 17, n. esp., p. 717, 1996

Iniciei o trabalho com a introdução aos conceitos preliminares da disciplina, por meio de
aulas expositivas, da realização de trabalhos em grupo e de momentos de resolução de
exercícios, com o uso de recursos disponíveis, como o quadro branco e o DataShow.
O momento de culminância da disciplina ocorreu com a elaboração do trabalho final,
que fez parte das atividades avaliativas.
Propus, então, a cada grupo que elaborasse uma videoaula de até 20 minutos sobre um
dos temas do bimestre.

[5.2] inserir texto no tooltip:
MORAN, J. M. O vídeo na sala
de aula. Revista Comunicação
& Educação. São Paulo: ECAEd. Moderna, 1995.

Para isso, poderiam usar todos os mecanismos disponíves para que, como resultado,
tivéssemos materiais criativos e autênticos.
Os alunos se dividiram em cinco grupos. Cada um criou uma fanpage no Facebook. Os
vídeos foram postados pelos líderes de cada grupo e divulgados à comunidade.
Acompanhei e orientei todo o processo de construção do material, e os alunos se
mostraram bastante interessados e empenhados no cumprimento das tarefas.
CP_EM_086
CP_EM_087

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

[7.1]abrir link em outra aba:
http://www.revistas.usp.br/
comueduc/article/view/361
31/38851

[6] Alguns critérios para avaliar os trabalhos:




nível técnico dos temas tratados nas aulas, o alcance do vídeo (pelas
"curtidas" e pelos compartilhamentos), a divisão de tarefas pelos grupos
e a pontualidade no envio do vídeo para a avaliação;
qualidade do vídeo, em sua relação com a aula ministrada (metodologias,
didática, conteúdo e referências) e com o material didático gerado (recursos de

[6] Texto 1 coluna + lista sem
numeração

imagem, criatividade e edição);


empenho dos alunos em, com as produções, alcançar o maior número
possível de pessoas.

[7] SAIBA MAIS
BERBEL, N. A. N. Metodologia da problematização no Ensino Superior e sua contribuição
para o plano da praxis. Seminário, v. 17, n. esp., p. 7-17, 1996.

[7] Tarja + texto

MORAN, J. M. [7.1] O vídeo na sala de aula. Revista Comunicação & Educação. São
Paulo: ECA-Ed. Moderna, 1995.

TAGS: Competência 5; Linguagens e suas tecnologias; Aprendizagem ativa; Audiovisual; Tecnologias;
Autonomia; Protagonismo juvenil.
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EM13CHS404; EM13CNT310;
[3] Colapsado
[3]>>Créditos
Professor(a) responsável:
Moisés Bruno de Oliveira.
Escola:
E.E.E.M. Ildefonso Pinto, Campo Bom (RS)

[4]
O que é:
Sou um professor "gincaneiro". Participo de várias gincanas culturais no Rio Grande do
Sul e vejo o quanto essa atividade nos desenvolve como pessoas, cidadãos e
profissionais das mais diversas áreas.
Assim, procurei articular uma gincana sobre o tema "Educação Ambiental" para
comemorar os 90 anos da Escola Ildefonso Pinto. O projeto teve como propósito
desenvolver nos alunos uma atitude profissional em relação ao mundo do trabalho.
Tendo em vista o entendimento de que a escola deve preparar os alunos para o
mercado profissional e fazer com que reflitam sobre valores, a gincana procurou ajudálos, de uma forma divertida, a desenvolver várias habilidades.
Dentre elas, destaco as seguintes: organização, trabalho em grupo e sob pressão,
definição de prioridades, respeito no ambiente de trabalho, definição e cumprimento de
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[4] Texto 1 coluna

normas de conduta e persistência.
O objetivo geral do projeto foi promover uma atividade competitiva e de simulação de
situações do trabalho, numa interação com conteúdos de diversas áreas do
conhecimento a partir do tema "Educação Ambiental"
Os alunos foram organizados em três equipes, com seus líderes e um professor sendo
escolhidos pelos membros dos times.
Diversas atividades foram realizadas, como shows, vídeos para o YouTube, elaboração
de brinquedos com material reciclado, criação e manutenção de horta na escola,
trabalho com uma ONG que cuida de cachorros e gatos abandonados, pesquisas e
perguntas e respostas sobre os conteúdos das disciplinas do Ensino Médio.
Ao final, foi campeã a equipe que fez mais pontos. Foram premiadas também as equipes
de destaque.
As tarefas foram elaboradas pela "Equipe Warner Organizadora de Gincanas", que foi
responsável pela divulgação, fiscalização e avaliação das tarefas. A comissão foi liderada
por mim e composta por membros da comunidade escolar.
Foram apresentadas 159 tarefas. Em vários momentos, os alunos tiveram de usar
smartphones e computadores para o desenvolvimento das atividades.
As tarefas foram publicadas na página da organizadora do evento no Facebook e
desenvolvidas em três meses e meio. A gincana, propriamente dita, foi realizada em dois
dias (1º e 2 de setembro).
[5] Texto 1 coluna
[5]
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Como fazer:
Passo a Passo
Elaborei um questionário para saber como os alunos estavam percebendo as questões
referentes ao tema "Educação Ambiental". As perguntas foram aplicadas também
depois da gincana, para verificar mudanças na percepção dos alunos após a vivência do
projeto.
As equipes receberam o regulamento da gincana e escolheram os alunos e professores
líderes. No início, foi difícil engajar os jovens nas atividades. Foram realizadas várias
reuniões com os líderes das equipes para esclarecimento das dúvidas e motivação. Com
o tempo, a escola inteira se envolveu no projeto.
Dentre todas as tarefas, algumas foram específicas sobre a questão ambiental.
Tarefa 1:
As equipes montaram um show no estilo do festival "Rock in Rio", organizando
apresentações cover de bandas ou artistas famosos que já haviam passado pelos palcos
do evento. Cada show trouxe uma mensagem de conscientização ambiental.
Tarefa 3:
Essa atividade teve a participação da ONG Campo Bom para Cachorro, que cuida de cães
e gatos abandonados. As equipes foram até a ONG para conhecer o trabalho. Lá,
escolheram um cachorro para participar de um desfile.
O evento, que foi aberto para toda a comunidade escolar, mostrou o engajamento das
equipes e o trabalho da ONG.
Tarefa 4:
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[5.1]inserir texto no tooltip:

As equipes produziram uma versão do clipe musical[5.1] "Born This Way", da cantora
Lady Gaga, que traz como mensagem principal a aceitação da diversidade e o resgate de
valores sociais igualitários.

BORN THIS WAY. Autoria:
Lady Gaga. 2011

Tarefa 11:
Os times utilizaram garrafas PET para a construção de aviões de brinquedo. Com isso,
puderam refletir sobre a reutilização de materiais de longa durabilidade e que são,
normalmente, jogados no lixo ao invés de serem reciclados.
Tarefa 12:
Os alunos montaram cartazes sobre a letra da música [5.2] “Que País é Esse?”, da banda
Legião Urbana, com colagens e frases

[5.2]inserir texto no tooltip:
QUE PAÍS É ESSE? Autoria: Renato
Russo. 1987.

Tarefa 79:
As equipes se "apropriaram" de uma área da escola que estava sem uso e montaram
uma horta e um pomar.
Durante os quase quatro meses de realização do projeto, as aulas ocorreram
normalmente. Apenas nos dias da gincana, as atividades regulares foram suspensas.
[6]
As tarefas que deveriam ser cumpridas pelas equipes foram divididas da seguinte forma:




Tarefas Artísticas – As equipes precisariam confeccionar roupas, objetos,
desenhos, fotos, vídeos (mídias) e realizar apresentações que estimulassem a
criatividade.
Tarefas Esportivas – As equipes deveriam usar, desenvolver e mostrar
habilidades físicas no cumprimento de objetivos.
Tarefas de Buscas – Os times deveriam encontrar (num tempo determinado)
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[6] Texto + lista sem
numeração






objetos ou pessoas nos arredores e nas dependências da escola a partir de dicas
escritas, fotos e vídeos, desenvolvendo, assim, habilidades de concentração,
reconhecimento e localização.
Tarefas Diversas – No menor tempo possível, os grupos teriam de pesquisar e
entregar documentos com numerações ou características específicas e objetos
determinados. Nessa tarefa, os alunos usaram ferramentas de busca.
Tarefas de Conhecimento – As equipes deveriam pesquisar sobre perguntas de
todas as disciplinas e de algumas áreas de conhecimento.
Tarefas com Charadas – Usando o raciocínio lógico, os times deveriam
desvendar enigmas.
Tarefas de "Velharias" – As equipes teriam de procurar objetos antigos e
colecionáveis. Por meio de ligações, pesquisa na internet e contatos diversos. Os
jovens também precisariam encontrar colecionadores.

Vale salientar que, em todas as tarefas, as equipes tiveram de mostrar a habilidade de
trabalhar em grupo e de forma organizada, tendo a competitividade saudável como
combustível essencial.
[7]
Avaliação
No momento de avaliar o desempenho dos alunos, retomei os objetivos gerais e
específicos e mapeei os resultados obtidos.

[7] Texto 1 coluna + olho

O primeiro objetivo era desenvolver nos alunos as habilidades necessárias para o
mercado de trabalho. Os jovens compreenderam bem o espírito de equipe e a
organização. Aprenderam a atuar com pessoas diferentes e sob pressão. Essas
características são fundamentais para o mercado de trabalho.

Texto olho: “As pessoas se
viram como parte da escola e
passaram a valorizá-la mais.
Alunos, pais e professores
começaram a enxergá-la como
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Obviamente, alguns alunos se engajaram mais do que outros, mas ter as três equipes
batalhando até o final da gincana mostrou o quanto os alunos se empenharam na
atividade.
O segundo objetivo era envolver a comunidade escolar, propósito que foi alcançado
com entusiasmo. Pais e alunos trabalharam juntos, e analisaram os seus respectivos
desempenhos na atividade. Isso tornou a escola mais "viva".
O terceiro objetivo era propiciar um ambiente de integração na escola, o que foi
possível com a superação das diferenças entre as turmas e os professores. Um clima de
amizade e integração se manifestou com o projeto.
O quarto objetivo era refletir sobre a diferença entre os conceitos “rival” e “adversário”.
A missão foi cumprida com êxito. No percurso, sempre enfatizei que as equipes não
rivais, mas, sim, adversárias.
Tivemos alguns momentos de tensão entre as equipes, mas sempre que o clima
esquentava, sentávamos e conversávamos sobre a situação.
O quinto objetivo era promover a interdisciplinaridade, algo que aconteceu graças às
diversas atividades ao engajamento de quase todos os professores da escola.
O compromisso de refletir sobre o tema "Educação Ambiental" foi alcançado por meio
de atividades específicas.
Também teve sucesso a meta de desenvolver a sensação de pertencimento à
comunidade.
As pessoas se viram como parte da escola e passaram a valorizá-la mais. Alunos, pais e
professores começaram a enxergá-la como um ambiente familiar e a entender que
poderiam ser agentes transformadores daquele espaço.
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um ambiente familiar e a
entender que poderiam ser
agentes transformadores
daquele espaço. “

Por fim, avaliei o objetivo geral do projeto, que foi promover uma atividade competitiva
e de simulação de situações do mercado de trabalho, numa interação de conteúdos
trabalhados a partir do tema "Educação Ambiental".
Esse objetivo foi alcançado em quase sua totalidade, com envolvimento de cerca de 90%
dos alunos.
A escola se transformou positivamente, tornando-se mais ativa na cidade. Em alguns
aspectos, os resultados superaram as expectativas. Em outros, contudo, distanciaram-se
das metas, pois o medo do diferente e hábitos relacionados ao modelo tradicional de
escola, desacreditado pelos próprios alunos, atrapalharam o projeto.
Foi um sonho difícil de ser realizado. Mas, com muita persistência, consegui fazer o
grupo perceber que essa era uma atividade que valia a pena ser desenvolvida.
A participação e o empenho foram os elementos de avaliação. Não levei em conta a
pontuação das tarefas, e sim o empenho que cada um teve para trabalhar e se integrar
ao grupo.
É difícil mensurar as habilidades desenvolvidas, mas sei que os alunos aprenderam a sair
da sua "zona de conforto" e ir atrás de objetivos.
Aprenderam que, sozinhos, não vão a lugar nenhum, e que, sem diálogo e empatia, o
sucesso nas missões não existe.
Alguns alunos tiveram mais dificuldade em perceber isso. Alguns até hoje tentaram
assimilar essas questões, mas foram visíveis o desejo e a curiosidade em compreender
como aquele clima de cumplicidade se criou com o projeto.
Os desafios estavam de acordo com as possibilidades dos alunos. Sempre que percebia
que alguma atividade tinha um nível muito elevado de dificuldade, dava dicas e
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mostrava caminhos.
Eu conversava constantemente com as equipes para que os alunos refletissem sobre as
razões das atividades. Procurava mostrar o quanto cada um estava crescendo com
aquilo tudo. Ao final, ver que deu certo foi recompensador.
A escola Ildefonso Pinto é umas das escolas estaduais do Rio Grande do Sul que mais
cresceu recentemente, seguindo o caminho inverso da maioria das unidades escolares
do estado, que tiveram diminuição no número de turmas e alunos. Algumas até
fecharam.
A grande procura é um reflexo do bom trabalho que vem sendo realizado. Fazer o que
amamos, por mais dificuldades que possamos ter, é o caminho para a realização em
nossas vidas. É muito gratificante perceber que, mesmo com a desvalorização da
educação, a escola pode ser transformadora e dar perspectiva de vida para os jovens.
Foi muito bom ouvir durante o projeto os alunos dizerem que é muito bom ver que é
possível aprender se divertindo ou, como eles mesmos disseram, entendendo que algo
trabalhoso pode ser bom.
O maior desafio é fazer novas versões deste projeto. Fazer que os alunos antigos
aprofundem seus conhecimentos e motivar os novos estudantes a também investirem
na ideia.
Como sempre, falo para eles: “Não basta ter uma ideia boa. É necessário saber vendêla”.
[8]
SAIBA MAIS
As obras e os autores nos quais me baseei para este projeto foram:
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[8] Tarja + texto

[8.1]"Pertencimento Ambiental", de Cláudia Costin;
[8.2]"O que é Educação Ambiental", de Marcos Reigota; e
[8.3]"Direito, Meio Ambiente e Cidadania: uma abordagem interdisciplinar", de Flávio
Romero Guimarães e Flávia de Paiva M. de Oliveira.
[8.1]inserir texto no tooltip:
COUSIN, Cláudia da
Silva. Pertencimento
Ambiental. In: Pertencer ao
navegar, agir e narrar: a
formação de educadores
ambientais. Rio Grande:
Universidade Federal do Rio
Grande, FURG, 2010. Tese de
doutorado.

[8.2]inserir texto no tooltip:
REIGOTA, Marcos. O que é
Educação Ambiental. São
Paulo: Brasiliense, 2017.
Coleção Primeiros Passos

[8.3]inserir texto no tooltip:
GUIMARÃES, Flavio
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R.;OLIVEIRA, Flávia de Paiva
M. Direito, Meio Ambiente e
Cidadania: uma abordagem
interdisciplinar. São Paulo:
Madras, 2004

TAGS: Competência 6; Competência 10; Ciências Humanas e Sociais aplicadas; Ciências da Natureza e suas
tecnologias; Meio ambiente; Educação ambiental; Temas transversais; Interdisciplinaridade; Jogos; Gincana;
Protagonismo juvenil.
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Maria de Fatima Farias.
Escola:
Colégio Estadual Professor Pedro Gomes, Goiânia (GO).
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[4]
O que é:
Em 2017, assumi a regência de Química em turmas do Ensino Médio de uma das
maiores escolas estaduais de Goiânia. Como professora recém-chegada, não conhecia os
alunos. As primeiras aulas foram, portanto, destinadas ao diagnóstico dos
conhecimentos relacionados aos conteúdos do currículo e dos interesses, das
potencialidades e das necessidades dos estudantes.
Como parte desse processo de investigação, questionei os alunos sobre suas pretensões
em relação ao futuro acadêmico e profissional. Chamou-me bastante atenção o fato de
que, nas sete turmas, quase todos estudantes declararam ter interesse pelos cursos de
Direito, Medicina e Engenharia. Dos quase 200 alunos, apenas três afirmaram interesse
pelos cursos de História, Letras e Pedagogia.
A hipótese que me ocorreu foi que a preferência tivesse relação com o reconhecimento,
a remuneração e o status atribuídos àquelas profissões. Por outro lado, o pouco
interesse pelas áreas de licenciatura era, para mim, um reflexo da falta de prestígio dos
professores e das professoras no Brasil.
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[4] Texto 1 coluna

As decisões quanto ao futuro profissional fazem parte, naturalmente, das preocupações
dos alunos do Ensino Médio. Por sua importância na vida dos adolescentes, a escola se
torna ambiente propício para o diálogo sobre o assunto.
A temática do projeto e seu vínculo com a atuação profissional me estimularam na
oferta de orientação aos alunos e no estabelecimento de um diálogo sobre a função
social das profissões, sua importância para o bem-estar coletivo e a ética no mundo do
trabalho.
A execução do projeto demandou estudo e pesquisa para que as informações
subsidiassem o confronto, o compartilhamento, a reelaboração e a articulação dos
conhecimentos.
Esse processo viabilizou a construção de aprendizagens e o desenvolvimento da
capacidade de estabelecer sínteses e análises, abstrações e generalizações[4.1]
(Hernández, 1998).

[4.1] inserir texto no tooltip:
HERNÁNDEZ, F. Transgressão
e mudança na educação: os
projetos de trabalho. Porto
Alegre: ArtMed, 1998.
Tradução de Jussara Haubert
Rodrigues.

[5]
Como fazer:
O projeto ocorreu entre agosto e dezembro de 2018. Foi desenvolvido em etapas:
diagnóstico inicial, fase de estudo, pesquisa e exposição de dados sobre o tema,
apresentação de diferentes profissões na perspectiva dos profissionais das áreas e, por
fim, a culminância.
O diagnóstico inicial serviu para identificar as expectativas e as necessidades de
aprendizagem dos alunos relativas ao tema. Foi nessa etapa que percebi os anseios, as
dúvidas e as incertezas dos estudantes.

[5] Texto 1 coluna + imagem
50% à direita

A grande expectativa dos alunos em relação ao ingresso na universidade foi outro

Imagem: CP_EM_089

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

elemento que contribuiu para que o projeto ganhasse relevância pedagógica.
A meu ver, esse interesse tem origem, principalmente, no histórico de aprovações de
nossos ex-alunos, inclusive em universidades federais. A escola, em função dessa
característica, atrai alunos de várias regiões da cidade, todos em busca de um ensino
que subsidie a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Foi feita, então, uma pesquisa inicial sobre as pretensões dos estudantes em relação à
escolha do curso superior e ao futuro profissional. Ao serem questionados, 36% dos
alunos declararam interesse pelo curso de Direito, 24% manifestaram o desejo pelo de
Engenharia e 22% afirmaram querer Medicina, ou seja, 82% dos alunos estavam
voltados para apenas três cursos.
A investigação sobre os conhecimentos prévios dos alunos a respeito do tema se deu
também em rodas de conversa, momentos nos quais os estudantes puderam expressar
suas dúvidas, opiniões e impressões.
Ao dialogar com os estudantes, percebi que a maioria não tinha ideia do que é estudado
nos cursos pretendidos ou das possibilidades de atuação profissional.
Também ficou nítida a falta de conhecimento a respeito da estrutura dos cursos e das
possibilidades de formação superior e atuação profissional. Nenhum dos meus alunos
tinha o conhecimento de que só a Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia e na
região metropolitana, oferece mais de 90 cursos em diversas áreas.
Os alunos trouxeram perguntas como sobre que curso têm que fazer para ser delegado,
se pediatria é um curso muito concorrido, sobre como funciona o mestrado e o
doutorado, se há curso de engenharia elétrica na UFG, de é necessário ser advogado
para ser juiz, qual a diferença entre psicólogo e psiquiatra e se o curso de história é só
para dar aula.
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A partir desse diagnóstico, foi possível selecionar as informações, direcionar as
discussões e planejar as atividades.
Num segundo momento, foi feita uma exposição sobre dados e informações a respeito
de cursos e universidades, formas de ingresso, financiamento estudantil e modalidades
de bolsas e de programas de incentivo à formação.
Para tanto, utilizei a metodologia de aula expositiva dialogada, com o recurso de
projetor de slides. A fim de complementar o acervo de informações, orientei os alunos
para a pesquisa pela internet. Ensinei-os ainda a buscarem informações nos sites das
universidades.
Estimulei também o debate a respeito das questões sociais, econômicas e culturais
relacionadas ao exercício das profissões, suscitando questões sobre os motivos da
desvalorização de algumas profissões, o status atribuído a outras, a influência da mídia
em nossas escolhas e percepções, a necessidade de formação continuada e a
importância e a função social de cada profissão.
A fase de apresentação exigiu esforço para que tivéssemos a participação de um
profissional diferente a cada semana.
O contato com os alunos foi por meio de palestras. Os convidados abordaram questões
relacionadas à formação superior e à atuação profissional. Ao final, sempre ocorria uma
entrevista para que os alunos esclarecessem dúvidas.
Isso aconteceu durante oito semanas seguidas, com a presença de profissionais das
áreas de Psicologia, Biomedicina, Comunicação Social (Publicidade e Propaganda),
Arquitetura, Direito, Medicina, Administração de Empresas e Fonoaudiologia.
Para ampliar os conhecimentos dos alunos sobre formas de acesso e financiamento
universitário, fizemos estudos e pesquisas em sites de busca, de universidades, do
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[6] Texto 1 coluna + lista sem
numeração

Ministério da Educação e de instituições não governamentais. Houve também a
distribuição de catálogos, folhetos, jornais e revistas.
A culminância do projeto se deu a partir de um vídeo com depoimento dos alunos sobre
sua participação no projeto e o impacto das atividades em sua percepção sobre o tema,
com destaque para a informação sobre se o projeto tinha ajudado na formação e na
escolha do curso superior.
A avaliação é, muitas vezes, confundida com prova, teste e nota. Essa é uma visão
tradicional dos processos educativos. Está associada a meios de aprendizagem
mecânicos e unilaterais, baseados na memorização e na repetição.
As concepções de homem, sociedade e conhecimento determinam a concepção
avaliativa. Alguém que conceba o ser humano como pronto e acabado, que tenha uma
compreensão determinista sobre os processos sociais e que entenda o conhecimento
como verdade absoluta, verá, muito provavelmente, na avaliação, uma possibilidade de
certificação e controle.
Por outro lado, uma visão mais dialética implica enxergar a avaliação como mecanismo
potencializador da aprendizagem [5.1] (Esteban, 2003).
A avaliação, nessa lógica, é elemento constitutivo da prática pedagógica e se dá no
decorrer do processo educativo. Tem como objetivo oferecer evidências para as
reflexões e mediações necessárias ao favorecimento do ensino e da aprendizagem.
Um projeto como este não poderia se pautar por uma concepção avaliativa que não
fosse processual, diagnóstica, descritiva, contínua e qualitativa.
Uma das principais necessidades de aprendizagem identificada no diagnóstico foi a
ampliação da percepção sobre as possibilidades de escolha do curso superior.
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[5.1] inserir texto no tooltip:
ESTEBAN, Maria Tereza.
Pedagogia de projetos:
entrelaçando o ensinar, o
aprender e o avaliar à
democratização do cotidiano
escolar. In: SILVA, J. F.;
HOFFMANN, J.; ESTEBAN, M.
T. (orgs.). Práticas avaliativas e
aprendizagens significativas:
em diferentes áreas do
currículo. 3. ed. Porto Alegre:
Mediação, 2004.

Antes do projeto, como foi dito, os cursos de Medicina, Direto e Engenharia eram a
preferência de 82% dos alunos. Ao final, representavam a opção de apenas 33% dos
estudantes.
Outro dado que, inicialmente, havia chamado atenção era a baixíssima alusão aos cursos
de licenciatura e Pedagogia, com 1,5% das escolhas. Com a evolução do projeto, a
escolha por esses cursos alcançou 23% dos alunos.
Surgiram também referências a outros cursos, como Arte, Nutrição, Fisioterapia,
Geografia, Educação Física, Contabilidade, Comunicação Social, Biomedicina, Biologia e
Administração de Empresas. Esses nomes não haviam sido mencionados no diagnóstico
inicial.
[7] A falta de conhecimento quanto ao currículo e à estrutura dos cursos foi sendo
superada no decorrer do projeto.
Como exemplo, recordo da pergunta de uma aluna, ainda na fase de diagnóstico, sobre
a concorrência no "curso de pediatria". Ela não sabia que a pediatria é uma
especialidade da medicina e não uma opção de curso superior.
Mais adiante, na palestra realizada por um médico, a mesma aluna fez diversas
perguntas sobre a residência em pediatria, questionando sobre o processo de seleção,
tempo de duração, valor, se é no hospital ou na faculdade. Esses questionamentos
evidenciaram a ampliação de seu conhecimento.
Em diversos momentos do projeto, foram feitas discussões sobre a necessidade de
formação continuada na atuação profissional. Ficou claro para os estudantes que os
cursos de pós-graduação servem não apenas à carreira acadêmica, mas também
configuram uma forma de aperfeiçoamento profissional.
A ética no exercício profissional foi um tema recorrente em todas as palestras e
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entrevistas, com a apresentação de diversas situações e experiências vividas pelos
convidados em suas carreiras.
O contato com essas experiências e a mediação promovida nas discussões ajudaram a
construir nos alunos uma visão crítica sobre a ética no exercício profissional. Isso ficou
evidenciado em dois momentos do projeto.
O primeiro ocorreu após a palestra de um médico, que fez referências ao salário de sua
profissão. Ele contou que, no primeiro mês de formado, já recebia R$ 13.000,00 de
salário. O irmão, que se formou três anos depois, "só" recebeu R$ 8.500,00 no mês
inicial como médico.
Ele relacionou essa "baixa" salarial com o aumento na oferta de cursos de Medicina,
transparecendo uma visão elitista da profissão. Além disso, fez várias comparações
entre o salário de um médico e o de astros da TV e dos esportes.
Nos dias seguintes, vários alunos me procuraram relatando uma certa decepção com a
palestra do médico, uma das mais aguardadas pelos jovens, dizendo que ele tinha dado
aula de contabilidade e que esse médico só pensava em dinheiro, que quando atendia
um paciente via uma cifra no rosto da pessoa.
O segundo momento deixou clara a formação de uma consciência crítica, humana e
solidária. Ocorreu na palestra realizada de uma fonoaudióloga. Na conversa, ela expôs
aos estudantes uma situação em que a mãe de uma pessoa está bastante debilitada, se
alimentando por sonda e que depende do trabalho de um fonoaudiólogo para
restabelecer, minimamente, a capacidade de deglutição para não morrer asfixiada com
a própria saliva. Ela pediu que imaginassem que a vida dessa mãe, um ente tão querido,
dependesse do trabalho da pessoa. Pediu então que refletissem se essa pessoa pagaria
qualquer valor para salvar sua mãe.
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[7] Texto 1 coluna + imagem
50% à esquerda
Imagem: CP_EM_089

Naquele momento, alunos se viraram em minha direção como se quisessem perguntar
se eu não iria falar nada diante disso.
Eu entendi que aqueles olhares cobravam de mim um posicionamento. Sem ser
deselegante com a convidada, mas ao mesmo tempo fazendo um contraponto àquela
fala, eu disse apenas: "Mas você não cobraria qualquer valor, pois, afinal, trata-se de
uma vida e não apenas de uma transação comercial, não é mesmo?".
Percebi claramente a aprovação e até um certo alívio nas expressões dos estudantes.
Após a palestra, alguns comentaram que tinham ficado chocados com o exemplo dado
pela fonoaudióloga.
A função social das profissões foi outro assunto sempre presente nas discussões. Os
alunos compreenderam que todas elas têm a sua importância para a manutenção do
bem-estar social. Perceberam que o status é uma condição construída e que a
desvalorização de determinadas profissões é injusta e perversa.
Isso pôde ser observado em falas de estudantes que ressaltavam que todas as profissões
são importantes para o bem das pessoas; que é injusto um médico ganhar tão mais do
que um professor, porque sem o professor não teria o médico e que cada profissão tem
sua função para o bem coletivo.
Por tudo isso, acredito que o projeto tenha cumprido a função de promover
aprendizagens e vivências para a ampliação da percepção dos estudantes sobre a
escolha do curso superior, suas implicações na atuação profissional e as perspectivas do
mercado de trabalho.
A metodologia e as atividades propostas contribuíram de forma significativa para o
alcance dos objetivos, uma vez que possibilitaram um ambiente favorável à reflexão, ao
questionamento e ao diálogo.
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A observação das falas e atitudes demonstra que os alunos desenvolveram a capacidade
de análise crítica, identificando as possibilidades e os desafios inerentes à formação
acadêmica e à atuação profissional.
Numa possível reedição do projeto, pretendo incluir às atividades uma feira das
profissões para incentivar o protagonismo e a autonomia.
Nessa atividade, os alunos poderão compartilhar com a comunidade escolar, de forma
sistematizada, planejada e organizada, o resultado das aprendizagens e das vivências
experienciadas durante o projeto.
Por fim, saliento que conduzir esse projeto foi uma enorme satisfação profissional.
Poder, de alguma forma, contribuir com a formação humana desses alunos foi
enriquecedor e gratificante, na expectativa de ter colaborado para a formação de
profissionais mais éticos, humanos, solidários e conscientes de sua função social.

[8] SAIBA MAIS

Esse projeto pode ser reproduzido em outras escolas e por outros professores,
mas por suas características, talvez, ele tenha mais relevância para turmas do
Ensino Médio. Mas, acredito ser viável também sua realização nos anos finais do
Ensino Fundamental.
Promover esse tipo de discussão, principalmente na escola pública, é uma
possibilidade enriquecimento curricular para além dos conteúdos formais e de
contribuição com uma formação integral dos estudantes.
A principal condição para a realização do projeto é a disposição do professor. É
necessário ver sentido e significado nas práticas, para que elas sejam
significativas e tenham resultados positivos.
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Acreditar no potencial dos alunos e em seu direito a uma educação crítica,
reflexiva e humanizadora também é requisito indispensável.
Além disso, é imprescindível haver um planejamento adequado. Mesmo que a
escola não conte com uma grande diversidade de espaços físicos e recursos
materiais e tecnológicos, é possível adaptar o projeto ao ambiente da sala de
aula.
A maior dificuldade na condução do projeto é a presença voluntária dos
profissionais para a realização das palestras e entrevistas, já que é preciso
conciliar as agendas com a dinâmica escolar.
É de se esperar que os alunos que participem da experiência tenham sua
capacidade de análise e escolha potencializada.
O contato com experiências e pontos de vistas diferentes subsidia a ampliação
da percepção da realidade e auxilia no processo de construção de identidade.
O debate, o confronto com opiniões diversas e a reflexão auxiliam na construção
da autonomia e do autoconhecimento. Os alunos se tornam mais aptos e
empoderados em suas escolhas, o que tem reflexos positivos em suas vidas,
principalmente, nos aspectos acadêmico e profissional.
A formação de uma consciência crítica, capaz de perceber as nuances sociais e
éticas relacionadas ao exercício das profissões, é talvez a contribuição mais
importante desse projeto na formação humana dos estudantes.
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[4]
O que é:
Motivado por leituras de textos do educador Paulo Freire, comecei a me questionar
sobre como poderia, na condição de professor de Educação Física, ajustar minha prática
pedagógica para torná-la politicamente comprometida com a realidade social dos meus
alunos.
Após um diálogo com eles, percebi a importância de intervir numa situação-problema
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[4] Texto 1 coluna

vivenciada pela população local: o desrespeito aos direitos das pessoas deficientes.
Surgiu, assim, a ideia desenvolver o projeto “Educação Física Adaptada: análise, reflexão
e ação”.
CP_EM_090
CP_EM_091

[5]
Como fazer:
O projeto foi organizado em cinco etapas, elencadas a seguir.
[5.1]>>1ª Etapa – Pesquisa de Campo: avaliação da acessibilidade no centro comercial
de Corrente. Identificação de situações-problemas:
Fizemos uma pesquisa de campo para avaliar a acessibilidade no centro comercial de
Corrente. Organizei os alunos em grupos de sete ou oito integrantes.
Cada grupo experimentou uma determinada deficiência física. Enquanto uns utilizaram
vendas para simular a deficiência visual, outros usaram cadeiras de rodas ou muletas
para simular a deficiência motora.
Todos os alunos envolvidos trocaram de grupo para diversificar as experiências. A ideia
foi fazê-los perceber/sentir as dificuldades vivenciadas cotidianamente pelas pessoas
com deficiência.
Avaliamos a existência e a funcionalidade das rampas para cadeirantes, a presença de
corrimãos para pessoas com baixa mobilidade, a existência de sinais sonoros e pisos
táteis para cegos e a conservação das sinalizações horizontais e verticais nas vagas de
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[5] Texto 1 coluna + Aba
VERTICAL
[5.1] Aba 1 + Imagem 50% à
direita
Imagem CP_EM_090

estacionamento para pessoas com deficiência.
[5.2] Aba 2
[5.2]>>2ª Etapa – Aprofundamento Teórico:
Após a pesquisa de campo, voltamos à sala de aula para aprofundamento teórico e para
discutirmos a experiência realizada.
Constatamos que a maior parte dos estabelecimentos existentes no centro comercial de
Corrente não atendia às exigências da Associação Brasileira de Normas e Técnicas
(ABNT) e, por consequência, não respeitava a Constituição Nacional, uma vez que
impedia o direito de ir e vir do cidadão.
Encontramos calçadas esburacadas, estreitas, com poucas rampas de acesso e com
acúmulo de lixo. Percebemos também a inexistência de sinais sonoros e de piso tátil.
Após o debate sobre as experiências vivenciadas na pesquisa de campo, assistimos ao
documentário [5.2.1] "Homo Sapiens: 1900". O objetivo foi entender como o discurso
de eugenia, iniciado na Inglaterra, influenciou negativamente o trato à pessoa com
deficiência.
Nessa fase, contamos com a colaboração do professor de Sociologia, que falou sobre
ética e respeito à diversidade”.

[5.3]>>3ª Etapa – Prática:
Conhecemos e praticamos alguns esportes adaptados para pessoas com deficiência.
Foram eles: futebol de cinco (para deficientes visuais), atletismo em dupla (para
deficientes visuais, (goalball (para deficientes visuais), voleibol sentado (para deficientes
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[5.2.1] inserir texto no
tooltip:
Homo Sapiens 1900. Direção:
Peter Cohen. Distribuição:
Versátil, 1998. 88 min.

motores) e basquetebol para cadeirantes (para deficientes motores).
Na prática de esportes adaptados para pessoas com deficiência, os alunos perceberam a
importância de saber explorar todos os sentidos possíveis numa situação de limitação.
Ao término das práticas esportivas, conversamos sobre as sensações e as dificuldades
percebidas.

[5.3] Aba 3

[5.4]>>4ª Etapa – Intervenção:
Essa fase foi marcada pela realização de uma audiência pública, na qual os alunos
reivindicaram de autoridades – vereadores, assessor do prefeito, promotora de Justiça e
representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da Associação Comercial –
soluções para os problemas de mobilidade urbana e acessibilidade identificados.
Ao término da audiência, algumas deliberações foram acordadas, como a construção
e/ou adequação de rampas de acesso em estabelecimentos comerciais e a revitalização
de algumas calçadas e sinalizações horizontais e verticais para vagas de estacionamento
a deficientes.

[5.4]>> Aba 4 + imagem 50%
à direita
Imagem CP_EM_091

[5.5]>>5ª Etapa – Estratégia de Conscientização da População:
A última etapa do projeto foi marcada por uma passeata na cidade, em parceria com o
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
A atividade buscou chamar a atenção da população para os problemas vivenciados por
pessoas com deficiência.
Saímos pelas ruas distribuindo panfletos, e também usamos cartazes, faixas e carro de
som para mobilizar a população.
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[5.5]>> Aba 5

[6] SAIBA MAIS
As etapas de realização do projeto não foram organizadas por grau de dificuldade, mas
foram encadeadas para estimular o interesse dos alunos, intercalando momentos de
vivência com atividades de leitura e debate.
De acordo com o método de Paulo Freire, adotamos a estratégia de partir do concreto
ao abstrato, para concluir com o concreto pensado.

[6]Tarja + texto

Além do documentário já citado anteriormente, discutimos em sala de aula textos do
livro: [6.1] "A Epopeia Ignorada: a pessoa deficiente na história do mundo de ontem e
de hoje".

[6.1] inserir texto no tooltip:
SILVA, Otto M. A Epopeia
Ignorada: a pessoa deficiente
na história do mundo de
ontem e de hoje. Editora
Cedas, 1987.
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Fundamental, chegaram ao novo ciclo com valores arraigados que se contrapunham ao
respeito às diferenças.
Por causa disso, percebeu-se, em muitos desses jovens, um discurso intolerante em
relação aos outros indivíduos que compartilham o mesmo grupo social.
A turma escolhida para trabalhar o tema era bastante diversificada em realidades e
identidades. Diversos alunos tinham problemas de relacionamento na classe na
comunidade escolar. Provocações de natureza racial, regional e religiosa também eram
habituais na turma.
Algumas das dificuldades tinham relação com preconceito de gênero, já que, na turma,
havia um aluno transexual, que, inclusive, utilizava seu nome social. Percebia-se um
certo estranhamento em relação àquela sitaução, incomum na realidade da escola e na
própria cidade.
CP_EM_092
Somava-se a essa situação o uso acrítico das redes sociais pelos alunos, que se tornavam
presas fáceis dos discursos de ódio e da disseminação da intolerância.
[5] Texto 1 coluna + Abas
VERTICAL
[5] Nesse contexto, o projeto buscou estabelecer um ambiente de respeito na turma e
na escola, e foi executado ao longo de seis etapas:

[5.1] Aba 1

[5.1]>>Etapa 1:
Foi o momento de apresentação à turma do tema “Paz na Escola: viva a diversidade”.
Logo de início, dei aos alunos a oportunidade de sugerirem ideias, dialogando com os
aspectos que estivessem mais próximos da realidade individual e do contexto social.
Nessa etapa, houve a divisão da turma em quatros grupos para a abordagem dos
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[5.2] Aba 2

subtemas étnico-racial, gênero, regional e religião.
[5.2]>>Etapa 2:
Estabeleci, com os alunos, mecanismos para o desenvolvimento do protagonismo
juvenil, possibilitando, de forma aberta, a pesquisa e a estruturação de seminários.

[5.3] Aba 3

[5.3]>> Etapa 3:
Foi o momento das aulas expositivas e dialogadas sobre o tema e sobre assuntos
relacionadas à matriz curricular da disciplina, para uma compreensão histórica,
geográfica e sociológica das questões problematizadas.

[5.4] Aba 4

[5.4]>>Etapa 4:
Nessa etapa, estimulei a reflexão e o interesse dos alunos por meio de imagens (como a
da piauiense, eleita "Miss Brasil" e que sofreu preconceitos de raça e regional), de
músicas ("Firework", de Kate Perry, que trata da diversidade sexual) e de filmes [5.4.1]
("O Xadrez das Cores", de Marcos Schiavon, sobre a questão étnico-racial no Brasil).
[5.5]>>Etapa 5:
Foi a de apresentação dos alunos, depois de semanas de aulas, pesquisas e reflexões
sobre os temas abordados, ação que evidenciou o protagonismo juvenil e a capacidade
criativa da turma.

[5.4.1] inserir texto no tooltip:
O Xadrez das Cores. Direção:
Marco Schiavon. Midmix
Entretenimento, 2004. 22
min

[5.6]>>Etapa 6:
Culminou com a apresentação, para toda a comunidade escolar, de um dos grupos
participantes dos seminários.

No projeto não se buscou, de forma pragmática, suscitar nos alunos apenas os
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[5.5] Aba 5

conhecimentos teóricos e sua relação com o cotidiano.
Procurou-se também estimular os jovens para que fossem os grandes promotores e
organizadores do próprio trabalho, pesquisando, lendo, debatendo, criando, expondo-se
e dramatizando, entre outros recursos.

[5.6] Aba 6

Dessa maneira, a participação e a interação dos alunos foram os grandes responsáveis
pela sua avaliação.
Não houve prova objetiva e subjetiva, tampouco uma dissertação. Os critérios de
avaliação foram participação, pesquisa, criação e apresentação.
O projeto gerou nos alunos e na própria comunidade escolar um espírito de
humanidade, promovendo reflexão e valorização do que é diferente culturalmente. Com
isso, os estudantes puderam elucidar, contextualmente e teoricamente, sua própria
realidade e sua conexão com outros fatores históricos, sociológicos e geográficos.
CP_EM_093

[6] Como fazer:
Logo na apresentação do tema do projeto, verificou-se uma intensa movimentação dos
alunos, com sorrisos abertos e outros contidos, além de conversas acaloradas, ou seja,
por mais comum que fosse na realidade dos alunos, o tema provocou múltiplos
sentimentos e reações.
Lembro-me da frase de um aluno, lá no fundo da sala, dizendo que era racista mesmo.
Outro exemplo foi o de um aluno nascido na cidade, mas que, logo, foi morar no
Sudeste do país. Ele relatou que havia sofrido muito preconceito por ser nordestino em
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[6] Texto 1 coluna + Imagem
50% à esquerda
Imagem: CP_EM_093

São Paulo.
E o caso mais intrigante foi o de um aluno negro, que disse ser o racismo natural do ser
humano.
Questionei-o e recebi como resposta que o aluno tinha assistido um vídeo de um
cientista no YouTube que comprovou 100% que o racismo é da genética humana, e que
era perda de tempo discutí-lo.
Depois de toda apresentação e debate, deixei-os à vontade para que participassem do
subtema que desejassem.
O aluno transgênero foi franco e disse que se habilitava a coordenar o grupo sobre
diversidade de gênero, pois, segundo ele, sua própria trajetória de vida era marcada por
esses conflitos, internamente e externamente.
O tema que chamou menos atenção foi sobre diversidade religiosa.
A segunda etapa consistiu na promoção do protagonismo juvenil. Assim, a pesquisa e a
criação foram elementos importantes para a realização de apresentações dinâmicas nos
seminários dos grupos.
Cada grupo escolheu um coordenador para organizar os encontros, a pesquisa e a
criação das apresentações.
Coube também aos coordenadores a elaboração de um relatório final sobre a
participação dos colegas na preparação dos trabalhos.
A terceira etapa foi uma aula expositiva e dialogada sobre diversidade étnico-racial, de
gênero e de sexualidade, entre outros assuntos.
Numa aula de 50 minutos, abordei as principais questões contextuais e teóricas sobre
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respeito à diversidade, com ênfase nas questões de gênero e sexualidade.
Isso mais do que se justificava, uma vez que aquele público era carente de informações
objetivas sobre o tema e suas implicações na vida social.
No final da exposição, utilizei a música[6.1] “Firework”, da cantora Kate Perry, que se
tornou símbolo mundial sobre questões de gênero e sexualidade.
Na quarta etapa, o professor de Geografia apresentou duas aulas semanais e realizou
um debate sobre preconceito regional.
A indagação motivadora foi: "O que essa imagem representa?”
A partir da pergunta, o professor apresentou diversas imagens e provocou os alunos
sobre as sensações que elas provocavam.
Foi importante também a exibição do curta-metragem [6.2] "O Xadrez das Cores". A
obra, sobre discriminação racial, tem sua história desenvolvida como um jogo de xadrez.
O objetivo da exibição foi promover uma reflexão realista e crua sobre o tema, por meio
da linguagem cinematográfica. Após a exibição, foi realizado um debate entre os alunos
sobre o drama ficcional.
A quinta etapa, que foi a de apresentação dos seminários em grupo. A primeira
apresentação foi sobre diversidade étnico-racial, sob o nome "Diga não ao Racismo".
Além de uma dinâmica, os participantes exibiram uma reportagem do programa
"Fantástico", da Rede Globo. Com camisas pretas e os rostos pintados de branco, os
integrantes fizeram uma exposição com frases de impactos.
O segundo grupo fez uma exposição oral intitulada “Gênero e Sexualidade”. Em seguida,
comandou uma mesa redonda, na qual o aluno transgênero foi o entrevistado.

[6.1] inserir texto no tooltip:
FIREWORK. Autoria: Katy Perry.
2010.

[6.2] inserir texto no tooltip:
O Xadrez das Cores. Direção:
Marco Schiavon. Midmix
Entretenimento, 2004. 22
min.

[6.3] inserir texto no tooltip:
VAGALUMES. Autoria: Adriel
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O terceiro grupo, cujo foco foi a diversidade regional, organizou um coral. Os
participantes apresentaram a música[6.3] "Vagalumes", de Adriel Menezes, Ivo Mozart e
Luiz Tomim.

Menezes, Ivo Mozart e Luiz
Tomim. 2012.

[7]O quarto grupo, que trataria de diversidade religiosa, não se organizou como era
esperado e acabou perdendo o prazo de apresentação.
Na sexta e última etapa, houve a apresentação de um dos grupos para toda a
comunidade escolar.
O critério de escolha foi a capacidade criativa e de pesquisa demonstrada pelos
integrantes.
O grupo selecionado foi o que havia abordado o tema "Diversidade étnico-racial".
Na demonstração da dinâmica, a apresentadora do grupo chamou alunos de outras
turmas para participarem da interação.
O último passo foi a confecção de um "fôlder-resumo" do projeto. Ele foi distribuído à
Coordenação Pedagógica da escola, aos professores e aos alunos.
Os resultados foram parcialmente alcançados. Sabemos que, no Brasil, a diversidade de
gênero, étnico-racial, regional e religiosa é uma marca identitária.
Todavia, existe uma intolerância histórica na sociedade. Ela faz parte do nosso
imaginário social e cultural.
Apesar da emergência do processo de desconstrução dessa dominação simbólica, ainda
é bem comum visualizarmos mecanismos de exclusão, desrespeito e violência em
relação às “minorias”.
Nossa proposta foi levantar o debate, provocar o senso comum, dialogar com outras
formas de conhecimento, aproximar quem estava distante, reconhecer que somos
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[7] Texto 1 coluna + Imagem
50% à direita
Imagem: CP_EM_094

diferentes e valorizar a múltipla diversidade.
Se não estivemos próximos dos resultados esperados, também não ficamos tão
distantes. Marcamos posições importantes e tivemos a coragem de promover o debate.
Não buscamos gerar nos alunos apenas conhecimentos teóricos. Procuramos, de forma
criativa, fazer com que eles se tornassem promotores e organizadores do próprio
trabalho, pesquisando, lendo, debatendo, criando, expondo-se e dramatizando, entre
outros recursos.
A prática do projeto, por sua vez, gerou uma aprendizagem reflexiva na maioria dos
alunos,
CP_EM_094
Em relação à avaliação da minha própria prática, considero que ela teve um papel
fomentador, ou seja, de mediação, estimulando os alunos para que assumissem a
condição de protagonistas, capazes de realizar estudos e pesquisas e desenvolver a
autoestima.
Apesar das dificuldades todas as etapas do projeto foram realizadas e avaliadas,
possibilitando um olhar qualitativo sobre os alunos e até sobre a minha própria prática
docente.
O projeto, que foi realizado pela primeira vez no segundo bimestre letivo de 2018,
tornou-se uma ferramenta muito importante para abrir as portas da escola e da
comunidade para o debate sobre diversidade, temática que circula pela sociedade por
meio de um senso comum conservador e preconceituoso.
O que foi realizado me enriqueceu como professor e fez o mesmo com a comunidade
escolar.
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Saí fortalecido do desafio, pois é em situações desse tipo que a teoria flui, a realidade
aparece e a comunidade interage. O desafio continua, pois a trincheira da reflexão é
infinita.
[8]
SAIBA MAIS

O primeiro passo para que a atividade aconteça é saber que a escola é um
espaço de diversidade social intensa, tão grande quanto o nosso país, e que
promover projetos dessa natureza é fundamental em tempos de
multiculturalismo.
Considero que as principais dificuldades podem ser natureza estrutural, uma vez
que boa parte das escolas brasileiras não tem instalações mínimas para a
realização de projetos que utilizem de recursos tecnológicos/digitais e espaços
físicos específicos.
Sugestão de leitura.
Declaração de Salamanca. [8.1]
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf

[8] Tarja + texto

[8.1] Abrir link em nova
aba

TAGS: Competência 9; Ciências Humanas e Sociais aplicadas; Temas transversais; Escola e comunidade;
Protagonismo juvenil; Gêneros textuais/Gêneros discursivos.
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[3]>>Créditos

[3] Colapsado

Professor(a) responsável:
Theizy Natacia Cardoso Sales.
Escola:
Colégio Estadual Joaquim de Sena e Silva, Combinado (TO).
O que é:
Processo de trabalho com atividades variadas sobre o tema racismo.

[4] CP_EM_095

[4] Imagem 100%

Imagem CP_EM_095

Como fazer:
[5]
O projeto passou por diversas etapas. De cara, houve uma fase de "aquecimento" dos
alunos antes da definição do tema central.
Essa etapa incluiu:
• questionamentos sobre o assunto para capturar o conhecimento prévio dos
estudantes;
• exibição de vídeo sobre a importância dos negros para a sociedade atual e a de alguns
anos atrás;
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[5] Texto 1 coluna + lista sem
numeração

• leitura de texto com os conceitos de raça, cor e etnia;
• exame da lei que pune atos de discriminação racial;
• análise do filme[5.1] "Mandela – Luta pela Liberdade";
• apresentação de textos e de músicas em inglês produzidos por negros.
Como método, procurei gerar nos alunos questionamentos sobre os motivos da
existência do racismo e sua relação com a violência.
Foram organizados grupos para representação das heranças culturais, como moda,
gastronomia, literatura e dança.
A interação com as outras turmas aconteceu no Dia da Consciência Negra, quando foi
realizado um debate sobre o assunto.
Percebi, ao longo dos três anos, mudanças graduais na linguagem e na visão dos alunos.
Um dos instrumentos de evolução do projeto foi falar sobre a nossa cultura. Apresentar
ao público quem realmente somos, a gastronomia, a música, a dança e a moda afrobrasileira foi, sem dúvida, o aspecto mais proveitoso que encontrei para mudar os
discursos racistas e fazer com que os alunos tomassem conhecimento de sua origem, e
principalmente, reconhecessem o quão difícil foi cada conquista obtida nessa história.

CP_EM_095
[6]
SAIBA MAIS
É necessário que o trabalho seja efetuado de forma interdisciplinar, para que disciplinas
como Sociologia, História e Geografia ajudem os alunos a entenderem ainda mais a
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[5.1] inserir texto no tooltip:
Mandela: luta pela liberdade.
Direção: Bille August.
Distribuição: Europa Filmes,
2007. 140 min.

história do país e suas heranças culturais e outros aspectos.
O objetivo tem de ser diminuir ainda mais o racismo no ambiente escolar e ampliar o
conhecimento sobre dos jovens sobre suas raízes culturais.
Algo que pode ser usado como reforço é a reafirmação desses conceitos no ambiente
familiar.

[6] Tarja + texto

A [6.1] Lei nº 10.639, de 2003 incluiu a história e a cultura afro-brasileira e indígena na
educação básica. Apesar disso, muitas escolas nada fazem para mudar o currículo e
deixá-lo mais plural, dinâmico e menos preconceituoso.
Observar os tipos sociais, culturais e as disseminações de ideias comentadas nas rodas
de conversa dos nossos alunos fez com que o professor reconhecesse suas necessidades
de ampliação do conhecimento.
Em experiências similares, podem ser realizadas pesquisas e um levantamento dos
dados para que o professor saiba se há manifestações de preconceito racial na escola.

[6.1]abrir texto em MODAL:
BRASIL. LEI No 10.639, DE 9
DE JANEIRO DE 2003. Altera
a Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional,
para incluir no currículo oficial
da Rede de Ensino a
obrigatoriedade da temática
"História e Cultura AfroBrasileira", e dá outras
providências.

Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/c
civil 03/LEIS/2003/L10.639.
htm

TAGS: Competência 9; Ciências Humanas e Sociais aplicadas; Linguagens e suas tecnologias; Identidade; Cultura
afro-brasileira; Racismo; Interdisciplinaridade.
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[3]>>Créditos
Professor(a) responsável:

[3] Colapsado

Maico Junior Magri.
Escola:

Escola de Educação Básica Bom Pastor, Chapecó (SC).
CP_EM_096

[4]
O que é:

O presente relato descreve o projeto sobre violência do cotidiano desenvolvido
com os estudantes do 1º ano do Ensino Médio da Escola de Educação Básica
Bom Pastor no primeiro semestre do ano de 2017.
Os estudantes sentiam a necessidade de debater sobre as diversas causas e
consequências das violências, presentes tanto no ambiente escolar quanto nos
demais espaços e contextos da sociedade. Após este diagnóstico prévio, decidi
incluir no planejamento bimestral uma metodologia de ensino que pudesse
estimular tal debate.
A metodologia se tornou um projeto. Além de favorecer a discussão teórica
sobre os diversos tipos de violências, o projeto estimulou a autonomia dos
jovens, que puderam expor seus aprendizados de maneira crítica e criativa (por
meio de palestras, apresentações teatrais, seminários, vídeos, jornais,
entrevistas, poesiasetc.).
Como avaliar esse conhecimento? Para tanto, foi executado um novo método
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avaliativo qualitativo e progressivo, embasado nas rubricas de avaliação do
projeto Ayrton Senna, que acompanhou o desenvolvimento das atividades ao
longo do período.
Segundo esse modelo de rubricas, o principal objetivo é desconstruir, nos
estudantes, a visão tradicional de avaliação das tarefas, quantificada apenas pela
nota. Dessa forma, para além do olhar do docente, o aluno também faz a
autoavaliação, discutindo sobre sua evolução científica e humana.
A experiência trouxe resultados significativos quanto à integração, à reflexão e à
produção de conteúdos criativos dos estudantes, estimulando novos olhares
sobre o problema da violência.
[5]Como fazer:
Um dos problemas para a discussão de conteúdos na Sociologia é desconstruir a
visão dos estudantes pautada em "achismos".
Em qualquer debate, é necessária uma base de conhecimento que fundamente
os argumentos, para que ele não se torne uma discussão banal, que não
contribui de maneira significativa para o processo formativo.
Como a temática possibilita ampla participação, decidi sistematizar os conteúdos
sobre alguns tipos específicos de violência, entre eles, violência psicológica
(bullying), violência de gênero (homofobia), violência doméstica (agressão contra
a mulher, crianças e idosos), racismo institucional e violência e intolerância
religiosa.
Como base nesses temas, os estudantes realizaram produções artísticas, teóricas
e audiovisuais.
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Com a proposta apresentada, o projeto investiu, inicialmente, no embasamento
teórico dos conceitos essenciais das violências.
Como atividades, o desenvolvimento do trabalho incluiu as orientações
específicas aos grupos, a avaliação do percurso formativo e a socialização das
produções criativas.
O suporte pedagógico da escola foi fundamental, facilitando aos alunos o uso da
biblioteca e dos laboratórios de informática para pesquisas, entrevistas e ensaios
para apresentações.
O trabalho de produção criativa foi desenvolvido com cinco turmas do 1º ano.
Cada uma tinha entre 25 e 30 estudantes. Quase todos os jovens eram da "Classe
Média", ou seja, jovens com conhecimentos e saberes bem consolidados,
questionadores e engajados na realização das atividades propostas pelas
disciplinas.
A primeira ação foi mostrar aos alunos a estruturação do projeto e buscar
sugestões de aprimoramento.
Uma aula foi dedicada a essa prática e também à discussão sobre as seguintes
dúvidas:
"Por que estudar as violências?"
"O que estudar sobre as violências?"
"Como estudar as violências?"
Na aula, apresentei a metodologia da atividade, o cronograma e a avaliação.
Como a avaliação seria baseada num método novo, para a maioria dos alunos foi
necessária uma ampla explicação sobre a mecânica do trabalho.
Após essa contextualização, eles foram divididos os grupos com até sete
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integrantes cada. Na sequência, foram sorteados os cinco temas.
Dentro da temática sorteada, cada grupo teve autonomia para produzir e
apresentar seus conteúdos.
A criatividade seria aferida a partir dos seguintes aspectos: apresentação teatral,
poesias, entrevistas, paródias, danças, contação de histórias, músicas, jornal,
palestras e seminários.
Os grupos poderiam escolher mais de uma opção criativa para a construção de
seu trabalho, como teatro e poesia, paródia e jornal, dança e teatro, seminário e
entrevista.
As atividades criativas poderiam ser produzidas na escola e em casa, desde que o
cronograma fosse seguido. O resultado do trabalho deveria ser compartilhado
entre todos os alunos.
Cada estudante receberia uma síntese dos trabalhos. Esses materiais deveriam
trazer dados e informações sobre seus temas e referências de pesquisa.
Segundo o cronograma inicial, o trabalho teria de ocorrer em sete aulas, entre
maio e junho.
[6] O roteiro foi o seguinte:
• apresentação do projeto, descrição das atividades avaliativas e da utilização da
rubrica, divisão dos grupos e sorteio dos temas;
• aula teórica sobre os principais tipos de violência;
• avaliação qualitativa em grupo, o que estamos produzindo, socialização de
ideias e sugestões e autoavaliação nos diários dos estudantes;
• exposição de vídeos sobre experimentos sociais com as diversas formas de
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[6] Texto 1 coluna + lista
sem numeração

violência e posterior debate;
• apresentações e entrega das sínteses para a turma;
• avaliação qualitativa em grupo: o que conseguimos desenvolver em nosso
trabalho;
• autoavaliação nos diários dos estudantes e debate sobre a atividade.
Com o passar do tempo, passei a desenvolver uma nova prática pedagógica – a
orientação. Esse expediente foi usado com cada aluno, individualmente, e com
os grupos, em nome da mediação visando ao alcance de soluções para conflitos
ou dificuldades de pesquisa e organização do trabalho.
Nessa perspectiva, a orientação aproximou o docente dos alunos e os deixou
mais seguros para desenvolverem suas atividades, gerando também ciência
sobre as cobranças.
Isso também facilitou nas autoavaliações, pois os alunos sabiam que deveriam
ser sinceros nas suas exposições.
Percebi, a cada aula, uma evolução gradativa e um entendimento ainda maior
dos estudantes em relação à proposta do trabalho.
Após a aula teórica, cada aluno recebeu um material de apoio com os conceitos
essenciais sobre os tipos de violências, o que ajudou no esclarecimento de
dúvidas, ação complementada com orientações coletivas e individuais.
As apresentações foram realizadas no auditório da escola, dotada de espaço
mais amplo e com recursos de som e imagem melhores do que os da sala de
aula. Das produções criativas, destacaram-se vídeos, seminários, teatros, jornais
e poesias.
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A principal dificuldade em relação ao planejamento inicial foi o tempo de
execução na comparação com que havia sido previsto no cronograma.
Os grupos que optaram por realizar apresentações teatrais e seminários
solicitaram mais tempo para a realização da atividade.
Com isso, o cronograma teve de ser ajustado conforme as necessidades de cada
turma, gerando mais segurança aos estudantes.
Os aspectos mais significativos foram os processos de desconstrução dos
preconceitos e de "desnaturalização" de alguns tipos de violências.
Após esta atividade e também em seus relatos individuais das autoavaliações,
muitos alunos passaram a tratar a temática com mais seriedade.
Os resultados se aproximaram muito dos objetivos propostos, pois a intenção
principal na elaboração do projeto era iniciar um movimento de construção de
um saber científico e de desconstrução de juízos de valor.
Tal processo trouxe aos estudantes embasamento teórico, conceitual e prático,
com sequência ao longo do ano, em conteúdos da disciplina de Sociologia e nas
abordagens sobre violências, com destaque para desigualdades sociais (3º
bimestre) e cultura (4º bimestre).
[7] A avaliação da atividade foi estruturada da seguinte maneira:
• produções criativas dos grupos sobre seus temas e sua socialização com a
turma;
• síntese de cada grupo para a turma entregue no dia da apresentação;
• rubrica 1: avaliações qualitativas da criatividade do grupo (1a e 2a etapas);
• rubrica 2: diário dos estudantes com avaliação qualitativa individual (1a e 2a
etapas).
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Em relação às rubricas, a base desse modelo de avaliação foi sugerida pelo
projeto Ayrton Senna, bem como a ideia de avaliar os trabalhos com ênfase no
pensamento crítico ou na criatividade.
Entretanto, a elaboração de como seriam os questionários nos modelos de
autoavaliação, tanto da rubrica da autoavaliação coletiva quanto da rubrica de
autoavaliação individual, foi feita exclusivamente por mim.
Cada rubrica teve duas etapas, com perguntas específicas sobre o estágio de
desenvolvimento dos saberes dos estudantes e de suas dificuldades, angústias e
ideias. Desta forma, lendo os relatos, eu poderia orientá-los melhor no decorrer
da produção.
CP_EM_097

[8]SAIBA MAIS

Essa atividade pode ser adaptada a outras disciplinas e escolas, dadas a
importância e a a emergência da discussão sobre a violência, temática tão ampla
e complexa em nossa sociedade.
A elaboração de apresentações, seminários, debates e outras produções dos
alunos envolvem uma série de habilidades próprias da produção utilizada e da
disciplina.
A existência de recursos de informática na escola é um recurso valioso para uso
nas produções.
A avaliação por meio de rubricas é rica em possibilidades, sendo vista como uma
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metodologia de ensino e não somente como uma forma de avaliar.
Os dois itens a seguir dão subsídios para que o professor compreenda melhor
esse tipo de avaliação:


[8.2] Abrir link em outra aba
Abrir link em outra aba

Uma introdução ao conceito de avaliação por rubricas: [8.1]
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4099893/mod resource/conte
nt/1/Rubricas introduc%CC%A7a%CC%83o.pdf
 Apresentação do conceito e exemplos de rubricas de avaliação: [8.2]
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/webconferenci
a/web 27 04 avaliacao final.pdf
Há também diversas ferramentas de criação de rubricas on-line.

http://www.gestaoescolar.di
aadia.pr.gov.br/arquivos/Fil
e/webconferencia/web 27 0
4_avaliacao_final.pdf

Conheça a seguir algumas produções dos alunos:

https://www.youtube.com/
watch?v=KSAW6pcNKMI&fe
ature=youtu.be.

- [9.1]Racismo institucional: Stop motion. Estudantes: Amanda, Gabriela, Laura e
Luísa. Turma: 105. Disponível em: [8.3]
https://www.youtube.com/watch?v=KSAW6pcNKMI&feature=youtu.be. Acesso
em 27/05/2018.
- [9.2]Trabalho sociologia: Diga não ao bullying! Estudantes: Matheus, Eduardo,
Lucas e Ruberlei. Turma: 108. Disponível em: [8.4]
https://www.youtube.com/watch?v=mLZfV1R5Z s. Acesso em 20/05/2018.
- [9.3]Racismo institucional. Estudantes: Bernardo, Elias, Henrique, João, Lucas e
Mateus. Turma: 107. Disponível em: [8.5]
https://www.youtube.com/watch?v=bLBVI T3Z7M&feature=youtu.be. Acesso
em 27/05/2018.
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[8.4] Abrir link em outra aba

https://www.youtube.com
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[8.5] Abrir link em outra aba
Abrir link em outra aba
https://www.youtube.com/
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[9.1]inserir texto no tooltip:
Vídeo realizado pelos alunos
e postado pelo
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de Prática.
[9.2]inserir texto no tooltip:
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e postado pelo
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TAGS: Competência 9; Competência 10; Ciências Humanas e Sociais aplicadas; Linguagens e suas tecnologias;
Temas transversais; Interdisciplinaridade; Autoavaliação; Gêneros textuais/Gêneros discursivos; Ensino e
pesquisa.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Joelma Fernandes de Oliveira.
Escola:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, Amajari (RR).
[4] Texto 1 coluna + imagem
50%
[4]
O que é:
Este trabalho relata a experiência resultante de mostra pedagógica desenvolvida na
disciplina de Sociologia com alunos do 1º ano do Ensino Médio.
O objetivo foi realizar um trabalho reflexivo sobre um projeto mais amplo, a 6ª Mostra
Pedagógica, realizada anualmente no campus da escola.
A atividade foi planejada em 2017 com a temática: “Territorialidade e Interculturalidade
na Educação Profissional e Tecnológica”.
Foi um trabalho interdisciplinar, desenvolvido por docentes e alunos e que gerou troca
de experiências e apresentação dos resultados à comunidade.
A motivação teve origem na localização do instituto, na região fronteiriça entre o Brasil
e a Venezuela. Os alunos brasileiros indígenas e não indígenas são oriundos das
comunidades que ficam nas imediações de Amajari.
A escola atende também a alunos venezuelanos indígenas e não indígenas, que
migraram para a localidade em busca de um Ensino Médio técnico-profissionalizante.
Isso significa dizer que existem na instituição demandas culturais bem distintas.
A partir da mostra, foi possível observar uma mudança dos alunos em sua compreensão
sobre a situação dos venezuelanos, que se encontram em vulnerabilidade no Brasil por
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Imagem: CP_EM_099

causa da crise social e política vivida pela Venezuela.
Entre os alunos venezuelanos, também foi identificada uma problematização sobre as
condições de vida dos conterrâneos no Brasil.
Como um todo, o trabalho promoveu discussões coletivas, a partir das visitas técnicas
realizadas no semestre.
Além disso, no momento da apresentação final da exposição fotográfica exibida na
"Mostra Pedagógica", foram geradas muitas reflexões sobre a maneira como a cidade
via e recebia esses imigrantes e sobre como aquelas pessoas se sentiam diante da
recepção encontrada na cidade brasileira.
CP_EM_098
CP_EM_099

Como fazer:
Logo de início, algumas questões foram formuladas sobre as dificuldades impostas pelos
aspectos linguístico-culturais, já que é recorrente na cidade o uso do espanhol, do
português e da língua indígena ingaricó.
Assim, entre alunos e entre alunos e professores, deveria haver empenho e disposição
para que os processos comunicativos se dessem satisfatoriamente entre os envolvidos
nas interações cotidianas e na aprendizagem.
Como acontece com toda escola pública brasileira, a nossa se defronta com muitas
demandas e poucos recursos, inclusive financeiros.
As necessidades surgidas da falta de instrumentos tecnológicos são supridas, na maioria
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das vezes, por aqueles que lá trabalham, visando fazer da instituição um ambiente
acolhedor, propício ao aprendizado e ao convívio salutar.
Nas atividades relacionadas a este projeto, por exemplo, eu levava materiais, fazia a
pesquisa e apresentava vídeos.
Como lidava com jovens, minha preocupação sempre foi desenvolver iniciativas
interessantes e que despertassem neles a curiosidade.
Uma turma de adolescentes iniciantes ao Ensino Médio e formada também por alunos
venezuelanos, indígenas e não indígenas requeria, portanto, uma temática ampla.
A questão da fronteira pareceu adequada. Na proposição desse tema, houve um
trabalho prévio de discussão, uma vez que os alunos chegam à escola com problemas de
leitura e na qualidade de suas leituras.
Por conta disso, a professora precisou realizar muitas discussões orais, com leitura
direcionada, para que pudesse ser compreendido.
[5] Texto 1 coluna + olho
[5] Estudar a questão da fronteira foi muito importante para a compreensão do cenário
social e econômico do entorno da escola, pois havia uma visão generalizada segundo a
qual os venezuelanos eram invasores e culpados pela situação em que a região se
encontrava.
Assim, todas as discussões tiveram como finalidade estimular o senso crítico dos alunos,
a partir de pautas relacionadas aos problemas sociais do nosso país e, especialmente, os
da região fronteiriça Brasil-Venezuela.
Se os preconceitos e as mazelas da sociedade são refletidos na escola, é possível que o
movimento contrário também seja verdadeiro, como os saberes promovidos no
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Texto olho:
“Se os preconceitos e as
mazelas da sociedade são
refletidos na escola, é possível
que o movimento contrário
também seja verdadeiro,
como os saberes promovidos
no ambiente escolar chegando
à comunidade e multiplicando
os agentes sociais capazes de

ambiente escolar chegando à comunidade e multiplicando os agentes sociais capazes de
disseminar discursos de tolerância e compreensão.
Todos ganham com isso. De um lado, a escola cumpre a responsabilidade de formar
cidadãos responsáveis em relação às problemáticas ao seu redor. De outro, beneficia-se
também a sociedade, que se torna menos preconceituosa, com mais empatia e respeito.
Como professora, percebi que muitos alunos estavam apresentando um
comportamento preconceituoso e hostil em relação aos venezuelanos.
Propus, então, uma investigação a partir de textos produzidos pelos próprios
estudantes. O tema foi “A Realidade da Fronteira que eu Conheço”.
Li os materiais e comentei os conteúdos com a classe. Na sequência, realizamos uma
leitura coletiva, na qual cada aluno-autor pôde compartilhar com a turma os seus
pontos de vista.
Depois, numa atividade intitulada “Tempestade de Ideias”, os estudantes discutiram
aspectos gerais das apresentações, anotando no quadro negro palavras, frases ou
trechos de destaque.
Além da reflexão proporcionada, a atividade se converteu num momento de fala e
escuta. Todos tiveram de praticar a empatia para que compreendessem o ponto de vista
do colega que se expressava.
Um pouco mais tarde, indaguei como se sentiam por estarem diante daquela proposta.
Questionei-os, ainda, sobre o que esperavam do desenrolar das atividades.
A proposição consistiu num estudo descritivo (relato de experiência) a partir da
execução do macroprojeto "6ª Mostra Pedagógica".
Para atender aos objetivos propostos, foi realizado, inicialmente, um levantamento
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disseminar discursos de
tolerância e compreensão.”

bibliográfico sobre as questões sócio-históricas da fronteira Brasil-Venezuela nos últimos
dez anos.
Na sequência, diversas ações foram realizadas com o objetivo de ampliar os
conhecimentos dos alunos sobre as questões em pauta. Tudo foi planejado para
culminar na reflexão profunda sobre a situação dos venezuelanos que estão vivendo de
forma marginalizada em nosso país.

[6] Texto 1 coluna + lista sem
numeração

[6] As atividades que antecederam à "Mostra Pedagógica" foram as seguintes:
• estudos teóricos e discussão sobre o que significa uma fronteira geográfica e social;
• análise do curta-metragem [6.1] “Fronteira em Combustão”;
• discussão do texto [6.2] “Empatia e Inclusão em Regiões de Fronteira”, de autoria da
própria professora da disciplina;
• visita técnica à cidade fronteiriça Pacaraima;
• produção textual sobre o que foi observado na visita, em relação à situação social de
Pacaraima;
• seleção, impressão e elaboração de painel fotográfico para a "Mostra Pedagógica";
• produção de cartazes com frases significativas sobre a fronteira;
• culminância do projeto na "Mostra Pedagógica", com apresentação para toda a
comunidade sobre o que havia sido aprendido no decorrer dos estudos.
Numa das visitas do projeto, tivemos contato com o produtor de orgânicos Francisco
Canindé, que conversou com a turma sobre sua experiência de vida na Venezuela, nos
anos 1980.
Ele contou que, como seu trabalho era muito requisitado no país vizinho, não enfrentou
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[6.1] inserir texto no tooltip:
Fronteira em Combustão.
Direção: Thiago Chaves
Briglia. Platô Filmes, 2016.
20 min.

situações de xenofobia, como é o caso dos estrangeiros que vivem hoje em Roraima,
que sofrem com explorações de todo o tipo, como baixas remunerações.
Francisco frisou que a situação atual é diferente daquela vivida no passado. Hoje, o
número de venezuelanos que entram no Brasil é bem maior do que a quantidade de
brasileiros que, naquela época, ultrapassava a fronteira para viver na Venezuela.
Quando chegam ao Brasil, justamente pela crise atual no país vizinhos, os imigrantes são
vistos como pessoas "ansiosas por renda" e "prontas para qualquer trabalho". Essa
condição faz com que muitos sejam explorados.
[7] CP_EM_098

[6.2] abrir texto em MODAL:

OLIVEIRA, Joelma F. Empatia
e Inclusão em Regiões de
Fronteira.Folha de Boa Vista,
15 set 2017. Disponível em:
https://folhabv.com.br/colu
na/Opiniao-15-082017/4783.

Outro momento marcante do projeto foi a visita à linha de fronteira. Durante essa
atividade, muitos alunos se emocionaram ao ver as condições precárias em que vivem
os que lá estão.
A organização dos painéis de fotografias para mostrar a realidade social da fronteira nos
últimos dez anos se destacou também como um episódio de relevo no projeto. Foi
igualmente importante a apresentação dos estudos na "Mostra Pedagógica".
A realidade observada durante o projeto e registrada pelas fotos é a de um povo que
busca por condições para suprir suas necessidades básicas e que vem ao Brasil
almejando moradia, alimento, trabalho e saúde.
Buscou-se, com o projeto, dar aos estudantes uma dimensão social das problemáticas
nas quais estão inseridos e promover um olhar coletivo, de preocupação com o outro,
de humanização das demandas de uma cidade.
Todas as diferentes proposições deram dinâmica e movimento ao tema,
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complementadas que foram com as atividades extraclasse e as rodas de conversa com
pessoas da comunidade.
Na execução do projeto, possibilitei aos próprios alunos venezuelanos que também
falassem de seus sentimentos em relação à vivência num ambiente predominantemente
povoado por brasileiros e de como se sentiam diante de piadas e comentários negativos
sobre seu povo.
Como o objetivo geral foi promover discussões que levassem a uma reflexão históricosocial, considerei, na avaliação, elementos como o respeito à opinião dos colegas e
escuta genuína, produção textual, elaboração de relatório, produção do painel
fotográfico, apresentação das imagens na "Mostra Pedagógica" e produção e
apresentação oral das paródias sobre a realidade sociocultural da fronteira.
No fim do projeto, foi feita também a autoavaliação. Cada estudante teve a
oportunidade de se expressar oralmente sobre sua participação e sobre pontos positivos
e negativos da experiência.
Olhando para a caminhada de toda a atividade, avalio que essa proposição de dinâmica
de conteúdos escolares vivenciados desenvolveu o espírito de companheirismo e
valores cidadãos como alteridade, respeito, tolerância e empatia.
Foi uma prática que produziu reflexões de alto nível. Além disso, possibilitou-me
aprender novos modos de pensar a prática pedagógica, com a organização de aulas
práticas fora do ambiente escolar.
Houve desdobramentos na proposta. Depois das atividades do projeto, foi realizado um
curso de português para estrangeiros, a fim de ajudar os venezuelanos que estavam na
região.
O desejo futuro é oferecer um curso extensivo que contemple ex-alunos, possibilitando
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a eles ter uma formação básica sobre questões interpessoais, culturais, sociais e de
trabalho que contribua para inseri-los no mercado de trabalho brasileiro.

[8] SAIBA MAIS
O professor poderá exibir o vídeo "Fronteira em Combustão" cujo trailer está disponível
em[8.1] https://www.youtube.com/watch?v=LIuYaNy6fMo

[8] Tarja + texto
[8.1] Abrir link em outra aba

TAGS: Competência 9; Ciências Humanas e Sociais aplicadas; Interdisciplinaridade; Gêneros textuais/Gêneros
discursivos; Variedade linguística; Territórios e fronteiras; Interdisciplinaridade.
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[3] >>Créditos

[3] Colapsado

Professor(a) responsável:
Daniel Luiz Sousa de Lima.
Escola:
EE Professora Zila Mamede – Ensino Fundamental, Médio e Jovens e Adultos, Natal (RN).

O que é:
Este projeto colocou os alunos em contato com métodos de pesquisa, de análise de
documentos e de utilização da oralidade na construção histórica, possibilitando, assim,
identificar aspectos do aprendizado que vão além da sala de aula e da disciplina
ministrada, que, tem, habitualmente, o professor como figura central.
[4]
Como fazer:
Após observação das relações escolares e da aplicação de um questionário sobre o
cotidiano escolar, considerei importante desenvolver uma atividade que oferecesse
acesso a outras versões sobre a presença étnica dos negros no estado.
Assim, quando surgiu a possibilidade de fazer uma visita à comunidade de Capoeiras,
formei uma equipe de alunos e partimos para o desenvolvimento de uma pesquisa
diferenciada.
Com reuniões às sextas-feiras, a primeira etapa do projeto teve uma exposição oral
minha, leitura de textos e a apresentação da temática.
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[4] Texto + imagem 50% a
esquerda

Imagem: CP_EM_102

Inicialmente, expliquei aos alunos o que era uma comunidade quilombola. Falei também
sobre o direito de acesso à terra e sobre o processo de titulação de autoafirmação.
Foram apresentados, ainda, dados sobre a etnicidade no Rio Grande do Norte e sobre as
diversas comunidades quilombolas no estado.
A partir disso, conversamos a respeito da comunidade que iríamos visitar, localizada
num município vizinho e integrante da "Grande Natal".
A apresentação sobre a comunidade se deu por meio de textos e vídeos da internet.
Essa atividade consumiu duas semanas.
A segunda etapa consistiu na divisão dos alunos pelos "produtos" que seriam
desenvolvidos: vídeos, fotos e relatos escritos.
Dessa forma, coletivamente, traçamos um plano de trabalho e definimos os roteiros de
observação e das entrevistas que seriam feitas na comunidade.
Os alunos se dividiram em grupos de acordo com a afinidade de cada um com o
respectivo produto.
Atuei como orientador, mas tive o apoio também de bolsistas do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que atuaram com os grupos.
Depois da divisão, as reuniões passaram a ser feitas por produto, todas elas com a
minha presença e a dos bolsistas.
Foram discutidas com cada grupo questões de identidade e oralidade e a fotografia
como fonte histórica. Os alunos também fizeram observações sobre aspectos
econômicos, culturais e históricos.
Após as duas primeiras fases, chegou o dia da visita à comunidade. Todos os alunos
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estavam com seus cadernos de anotação, máquinas fotográficas, celulares e filmadoras.
Ao chegarmos na comunidade, fomos levados à Casa de Cultura, onde se formou uma
roda para uma conversa sobre as experiências comunitárias. Os alunos fizeram
perguntas que foram prontamente respondidas pelo anfitrião.
Após a conversa inicial, a turma se juntou a um grupo de dança e de batuques. Após a
apresentação, os alunos foram convidados a se juntarem à roda.
Na sequência, foram divididos nos grupos estabelecidos antes da viagem. Os alunos
fizeram entrevistas com moradores e líderes e caminharam pela comunidade para os
registros de observação.

[5] Texto 1 coluna + imagem
50 % à direita
Imagem: CP_EM_101

[5] Com muito material coletado, voltamos à escola para iniciarmos a elaboração dos
produtos.
A primeira reunião pós-visita serviu para que todos expusessem suas experiências e
relatassem se a atividade tinha sido proveitosa ou não e o que poderia ser modificado
no futuro. Lemos os relatos iniciais, olhamos as fotos e assistimos aos vídeos.
O passo seguinte foi o de elaboração dos produtos. Para tal, passamos a fazer as
reuniões por grupos:
O grupo do vídeo ficou responsável pela elaboração de um minidocumentário sobre a
viagem, a partir de um roteiro criado coletivamente.
O objetivo do vídeo foi mostrar como se dá o processo de resistência e de
autoafirmação de uma comunidade, bem como seus problemas e soluções. Todas as
imagens e o vídeo foram editados pelos próprios alunos.
O grupo das fotos analisou e selecionou as imagens. A escolha correspondeu à divisão
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feita entre aspectos econômicos, culturais e históricos.
Foi montada uma "linha do tempo", valorizando assim a diversidade com base na
experiência
O grupo dos relatos trouxe seus textos iniciais para leitura coletiva. Partindo disso,
dividimos quais seriam os aspectos que cada um deles escreveria.
A leitura em conjunto também possibilitou correções e a contribuição dos alunos aos
aos textos dos colegas.
Os registros finais compuseram o "ZineZila", nossa "produção independente". Além dos
relatos e impressões sobre a comunidade, o folheto trouxe desenhos e fotos.
A ideia não era apresentar a "realidade" ou a "verdade" sobre um grupo quilombola.
Queríamos que os alunos mostrassem sua visão a respeito de uma comunidade
próxima, mas que tinha um modo de vida diferente daquele com o qual os jovens
estavam acostumados.
O último passo foi a montagem de uma exposição durante a "Semana da Cidadania". A
atividade ocupou três dias, cada um deles com temas e trabalhos específicos: "Gênero e
Cidadania"; Direitos e Deveres dos Alunos do Zila"; "Inclusão Social a Partir da Visão dos
Alunos Surdos da Escola"; e, por fim, "O Dia da Consciência Negra".
Além da exposição sobre a comunidade, também tivemos um júri simulado, sarau e
música. Em todos os dias, os temas principais foram discutidos com pessoas convidadas.
A exposição foi montada numa sala de aula. Num canto, colocamos a "linha do tempo"
feita pelas fotografias. No meio da sala, disponibilizamos cadeiras para que os alunos
visitantes assistissem ao minidocumentário. As paredes foram decoradas com cartazes
de alguns trechos do nosso "zine".
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Alunos de outras turmas visitaram a exposição, ouviram explicações dos autores e
também puderam fazer perguntas.
CP_EM_101
CP_EM_102

[6] SAIBA MAIS

[6] Tarja + texto

O foco central do trabalho foi fazer com que os alunos se sentissem sujeitos autônomos,
capazes de produzir conhecimento, sob minha supervisão.
A atividade teve como objetivo analisar o empenho dos estudantes na realização do
trabalho, a qualidade das produções e as discussões.
A investigação fez parte de todo o trabalho. Por meio dela, percebemos o processo de
produção de conhecimento na escolarização básica, indo além do discurso de que a
educação escolar serve somente como espaço de reprodução do conhecimento
produzido na Academia.
No nosso caso, demos voz à uma história de resistência e de valor étnico e cultural,
evidenciando, assim, a diversidade da sociedade.

TAGS: Competência 9; Ciências Humanas e Sociais aplicadas; Protagonismo juvenil; Cultura afro-brasileira;
Identidade; Gêneros textuais/Gêneros discursivos; Audiovisual; Documentário.
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alegria, encantamento, imaginação, fantasia, liberdade, magia, entre outras meninices,
por que temos dificuldade de transformar a instituição de Educação Infantil em um lugar
lúdico de fato?
TP010

[3.1] [3.2] [3.3]
[3.1] inserir imagem:
ludico_educ_infantil_img02_3
39437477

[4]

[3.2] inserir imagem:
ludico_educ_infantil_img03_1
85914796

Uma das respostas poderia ser: porque a escola é, tradicionalmente, o lugar para

[3.3] inserir imagem:

promover o pensamento, a cognição, a reflexão, portanto, um lugar que requer

ludico_educ_infantil_img04_8
3413225 [4] texto 1 coluna

disciplina, organização e silêncio. Nessa concepção de escola, só cabe a cabeça, o corpo,
não. O corpo ocuparia outro lugar, estaria no âmbito privado, e, sendo assim, brincar,
correr e movimentar-se seriam atividades que a família deveria proporcionar para a
criança.
Se o argumento for esse, o nosso contra-argumento poderá ser: a escola se desenvolveu
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com tal rigor, porque ela não foi idealizada para receber crianças. As crianças foram
paulatinamente ocupando esse espaço, sendo que as bem pequenas, só muito
recentemente.
No entanto, hoje as crianças de todas as classes sociais frequentam desde muito
pequenas a escola, uma boa parte em período integral. E se considerarmos que as

TP007

famílias estão menores, que os quintais também foram reduzidos, e que as ruas e praças
tornaram-se lugares hostis para as crianças, qual é então o lugar privilegiado para que a
criança possa se socializar, interagir e brincar?
TP007

[5]
Estudos recentes revelam ser os primeiros anos os mais preciosos, pois é na
primeiríssima infância que:
[5] texto 1 coluna

[6]


se formam, com mais celeridade e consistência, as sinapses cerebrais que
definem as capacidades, as habilidades e o potencial intelectual e social da
pessoa;
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[6] lista não numerada



as crianças, por meio das brincadeiras, reelaboram situações, enfrentam
desafios, resolvem conflitos, desenvolvem o raciocínio e a criatividade,
levantam hipóteses etc.

TP014

TP014

[7]
Portanto, faz-se necessário que os espaços sejam urgentemente ressignificados, a
fim de garantir que as crianças possam brincar, investigar, correr, pesquisar, pois
quanto mais lúdico, cuidadoso, acolhedor, propositivo e desafiador for o ambiente
educacional maior será o desenvolvimento da criança.
Para tanto, não é preciso inventar a roda, basta se apoiar nos documentos oficiais, como
a [7.1]Síntese das Diretrizes Curriculares da Educação Básica (CNE), as quais enfatizam
que os eixos norteadores das práticas pedagógicas devem ser as interações e as

[7] texto 1 coluna
[7.1] abrir link em outra aba:

brincadeiras, garantindo às crianças as mais diversas experiências, envolvendo as
http://portal.mec.gov.br/ind
ex.php?option=com docman
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os quais devem ser assegurados a todas as &view=download&alias=326
21-cne-sintese-dascrianças, a saber:
diretrizes-curriculares-daeducacao-basicapdf&Itemid=30192
múltiplas linguagens; e a [7.2] Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que define seis

[7.2]abrir link em outra aba:
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http://basenacionalcomu
m.mec.gov.br/abase/
[8]

[9]

[10]
[8] Card 1 – imagem
ludico_educ_infantil_img05_6
0308737
>> Texto Card 1

>>Conviver

>>Brincar

[11]

[12]

>>Participar

[9] Card 2 – imagem
ludico_educ_infantil_img06_1
243929022
>> Texto Card 2

[13]
[10] Card 3 – imagem
ludico_educ_infantil_img07_7
42611010
>> Texto Card 3

>>Explorar

>>Expressar

>>Conhecer-se

[11] Card 4 – imagem
ludico_educ_infantil_img08_2
43275242
>> Texto Card 4
[12] Card 5 – imagem
ludico_educ_infantil_img09_7
55931019
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Ao longo das últimas décadas, as tecnologias digitais da informação e comunicação,
também conhecidas por TDICs, têm alterado nossas formas de trabalhar, de se
comunicar, de se relacionar e de aprender. Na educação, as TDICs têm sido

TP027

incorporadas às práticas docentes como meio para promover aprendizagens mais
significativas, com o objetivo de apoiar os professores na implementação de
metodologias de ensino ativas, alinhando o processo de ensino-aprendizagem à
realidade dos estudantes e despertando maior interesse e engajamento dos alunos
em todas as etapas da Educação Básica.

Texto 1 coluna + citação
[4] Texto 1 coluna

[4.1] Inserir link para abrir
presentes no cotidiano das escolas, no entanto, não se esgotam aí. É necessário em nova aba
As razões pelas quais as tecnologias e recursos digitais devem, cada vez mais, estar

promover a alfabetização e o letramento digital, tornando acessíveis as tecnologias [5] Inserir citação:
e as informações que circulam nos meios digitais e oportunizando a inclusão digital.
TP027

[4]
Nesse sentido, a [4.1] Base Nacional Comum Curricular contempla o desenvolvimento
de competências e habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das
tecnologias digitais tanto de forma transversal – presentes em todas as áreas do
conhecimento e destacadas em diversas competências e habilidades com objetos de
aprendizagem variados – quanto de forma direcionada – tendo como fim o

Compreender, utilizar e criar
tecnologias digitais de
informação e comunicação de
forma crítica, significativa,
reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as
escolares) para se comunicar,
acessar e disseminar
informações, produzir
conhecimentos, resolver
problemas e exercer
protagonismo e autoria na vida
pessoal e coletiva. (BNCC, 2018)

desenvolvimento de competências relacionadas ao próprio uso das tecnologias, [6] Texto 1 coluna
recursos e linguagens digitais –, ou seja, para o desenvolvimento de competências de
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compreensão, uso e criação de TDICs em diversas práticas sociais, como destaca a
competência geral 5:

TP020

[5] “Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e

Texto 1 coluna + abas
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas verticais
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.” (BNCC, 2018)
[6]
Nesse contexto, é preciso lembrar que incorporar as tecnologias digitais na educação

[7] Texto 1 coluna
não se trata de utilizá-las somente como meio ou suporte para promover [7.1] Inserir link para abrir
em nova aba
aprendizagens ou despertar o interesse dos alunos, mas sim de utilizá-las com os
http://curriculo.cieb.net.br/

alunos para que construam conhecimentos com e sobre o uso dessas TDICs.
TP020

[8] Aba 1
[8.1] Texto aba 1

[7]

[9] Aba 2
Para apoiar a construção de currículos escolares e de propostas pedagógicas que [9.1] Texto aba 2
contemplem tal uso “ativo” das TDICs nas escolas, o Centro de Inovação para a

[10] Aba 3
Educação Brasileira (Cieb) elaborou e disponibilizou de forma aberta e gratuita o [10.1] Texto aba 3
[7.1] Currículo de Referência em Tecnologia e Computação (2018), que prevê eixos,
conceitos e habilidades alinhadas à BNCC e voltadas exclusivamente para o
desenvolvimento de competências de exploração e de uso das tecnologias nas escolas,
além de propor uma reflexão sobre os usos das TDICs.
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Os eixos propostos nesse currículo perpassam todas as etapas da educação básica, e
TP006

são:
[8]Cultura digital
[8.1]>> Subdivide-se nos conceitos de letramento digital; cidadania digital; e
tecnologia e sociedade.
[9] Tecnologia digital
[9.1]>> Subdivide-se nos conceitos de representação de dados; hardware e
software; e comunicação e redes.
[10] Pensamento computacional

[11]Texto 1 coluna
[11.1] Olho do texto: “[...] o

[10.1]>> Subdivide-se nos conceitos de abstração; algoritmo; decomposição; professor não precisa ser o
detentor do conhecimento
e reconhecimento de padrões.
[11]
Basear-se nesses eixos e nas habilidades propostas neste Currículo de Referência
pode dar norte aos gestores e professores para implementar o uso de tecnologias no
“ [...] o professor não precisa ser o
detentor do conhecimento técnico
sobre o uso das ferramentas
disponíveis, mas sim o mediador
que vai auxiliar os estudantes na
reflexão sobre os melhores usos
possíveis das TDICs.”

contexto escolar não somente como meio
para promoção de aprendizagem ou como
forma de estímulo e engajamento dos
estudantes, mas também como objeto de
conhecimento em si, preparando os alunos
para o uso das TDICs nas esferas pessoais e
profissionais.
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técnico sobre o uso das
ferramentas disponíveis, mas
sim o mediador que vai auxiliar
os estudantes na reflexão sobre
os melhores usos possíveis das
TDICs.”

Uma discussão importante que se tem feito nos últimos anos e que vale destacar é que
não se deve prezar somente pela utilização das tecnologias em si, mas sim pela
reflexão crítica e pelo uso responsável. Assim, cabe aos professores trabalharem

TP027

também conceitos relacionados a segurança na rede, cyberbullying, checagem de
fatos (com ênfase nas famosas fake news) e informações e o uso da tecnologia como
ferramenta de construção e compartilhamento de conhecimentos. Nesse cenário, o
professor não precisa ser o detentor do conhecimento técnico sobre o uso das
ferramentas disponíveis, mas sim o mediador que vai auxiliar os estudantes na
reflexão sobre os melhores usos possíveis das TDICs.
TP027

Texto 1 coluna + citação
[12] Texto 1 coluna

[12.1] Inserir link para
abrir em nova aba

[12]

[12.2] Inserir link para
Nas práticas apresentadas no Caderno dos Anos Iniciais destacam-se tanto as práticas abrir em nova aba
com usos das TDICs transversalmente ou para apoiar a implementação da sequência

[12.3] Inserir link para

didática, ou seja, sendo suporte para promover a construção de conhecimentos e abrir em nova aba
aprendizagem, quanto as práticas cujo objeto do conhecimento é a própria tecnologia.
No relato [12.1] Sustentabilidade x Educação: Preservar É Nossa Missão!, por exemplo,
a professora utilizou uma página em uma rede social “para expandir as práticas

[12.4] Inserir link para
abrir em nova aba

pedagógicas e alcançar mais pessoas”. Em [12.2] Professores Mirins e [12.3] Alunos [13] Inserir citação:

Destaco o uso das TICs como um

Escritores de HQ e Informação, apresenta-se o uso de softwares e aplicativos como dos pontos positivos do projeto,
meio para promover a aprendizagem e estimular a prática da escrita.
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pois gerou maior interatividade
durante as aulas e,
consequentemente, maior

interesse e facilidade na

Já na prática [12.4] Inclusão Digital como Inovação para Combater o Déficit de compreensão dos componentes
Leitura, Produção e Sistematização, o destaque está no uso das TDICs como curriculares.
meio para a promoção de aprendizagem sobre outro objeto de conhecimento, [14] Texto 1 coluna
como objetivo de aprendizagem em si e, ainda, como fator motivacional para
engajar e envolver os estudantes no tema da sequência didática. No relato, a
professora responsável pela prática afirma:
[15] texto 1 coluna
[13] “Destaco o uso das TICs como um dos pontos positivos do projeto, [14.1]abrir link em outra
pois gerou maior interatividade durante as aulas e, consequentemente, aba
maior interesse e facilidade na compreensão dos componentes
curriculares.”
[14]

TP020
Texto + abas verticais

Em resumo, incorporar as TDICs nas práticas pedagógicas e no currículo como objeto
de aprendizagem requer atenção especial e não pode mais ser um fator negligenciado
pelas escolas. É preciso repensar os projetos pedagógicos com o olhar de utilização
das tecnologias e recursos digitais tanto como meio, ou seja, como apoio e suporte à
implementação de metodologias ativas e à promoção de aprendizagens significativas,
quanto como um fim, promovendo a democratização ao acesso e incluindo os [15] Texto 1 coluna
estudantes no mundo digital. Para isso, é preciso fundamentalmente revisitar a
proposta pedagógica da escola e investir na formação continuada de professores.
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[16] Aba 1
[16.1] Texto aba 1

[16.2] Abrir link em outra
aba

TP020

[15]

[17] Aba 2
[17.1] Texto aba 2
digitais, mostras de vídeos etc., e para o desenvolvimento de pesquisas, alguns relatos [17.2] Abrir link em outra
propõem o uso das TDICs para promover a criação de conteúdos digitais. Uma aba
Além do uso das tecnologias para apoio à prática do ensino, como apresentações

possibilidade para isso é o uso de softwares para a elaboração de histórias em [18] Aba 3
quadrinhos (HQs). Outra possibilidade está na criação de conteúdos midiáticos ou [18.1] Texto aba 3
multimidiáticos. Com o uso de ferramentas simples e acessíveis, os alunos podem
criar áudios e vídeos para compartilhar as aprendizagens de uma aula ou sequência

[18.2] Abrir link em outra
aba

[19] Aba 4
[19.1] Texto aba 4
[16] HagáQuê
[19.2] Abrir link em outra
[16.1] Fruto de um projeto desenvolvido no Núcleo de Informática Aplicada à aba

didática. Que tal conhecer algumas dessas possibilidades?

Educação (Nied), da Unicamp, o HagáQuê é um software para a elaboração de
histórias em quadrinhos, está todo em língua portuguesa e pode ser baixado
para uso off-line. Seu acervo de personagens e cenários permite criar histórias
com facilidade, possibilitando que seja utilizado com alunos do Ensino
Fundamental dos Anos Iniciais e Anos Finais:
[16.2] https://www.nied.unicamp.br/projeto/hagaque/
[17]ToonDoo
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[17.1] Apesar de estar em inglês, o ToonDoo é fácil de utilizar e intuitivo,
excelente para trabalhar com alunos do Ensino Fundamental dos Anos
Iniciais. Ele tem a opção de criar tirinhas e de, a partir delas, criar livros
digitais. Há um grande acervo de personagens, cenários e objetos para a
elaboração de HQs criativas!
[17.2] http://www.toondoo.com/
[18]Audacity
[18.1] O software Audacity pode ser baixado gratuitamente e permite a
criação e edição de arquivos de áudio. Pode ser utilizado para criar, junto aos
alunos, podcasts, diários de bordo, registros auditivos etc. Além disso,
recursos mais simples, como o próprio gravador de áudio de smartphones,
pode ser utilizado. [18.2] https://www.audacityteam.org/download/
[19] Movie Maker, OpenShot e VivaVideo
[19.1] Para elaborar, editar e disponibilizar vídeos, várias ferramentas podem
ser utilizadas por professores e alunos. O Movie Maker é a melhor opção para
quem utiliza o sistema operacional Windows, enquanto o OpenShot é seu
similar no sistema Linux. Se a tecnologia disponível for smartphone ou outro
dispositivo móvel, uma boa pedida é o aplicativo VivaVideo, disponível para
baixar gratuitamente em IOS e Android.
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Profissionais da educação não têm a possibilidade de escolher o seu alunado nesta
nova realidade diversa e universalizada de acesso escolar. Acontece, então, de receber
em sala os diversos alunos que, em sua jornada, também trazem diversos históricos:
condições socioeconômicas desfavoráveis, falta de estímulo para o estudo e, ainda,
dificuldades decorrentes de situações culturais, biológicas e sensoriais. Todos esses
históricos podem ser identificados em algum momento de sua escolarização como
uma pessoa com dificuldades de aprendizagem, como relata Willis Santana dos
Santos, da Escola Municipal Santa Fé, em Teresina (PI), em seu relato denominado
“Apaixonando Leitores”, cujo diagnóstico inicial detectou que muitos alunos
chegavam até aquele momento escolar sem conteúdos fundamentais básicos,
apresentando dificuldades na leitura e compreensão, muito também por causa das
adversidades socioeconômicas que impediam uma melhor estrutura de estudo e
aprendizagem para os discentes. [4]
Dificuldades de aprendizagem
Dificuldades de aprendizagem
referem-se a algum prejuízo, atraso e/ou
referem-se a algum prejuízo, atraso
desordem na apreensão de comandos e
informações em geral, as quais podem ter
e/ou desordem na apreensão de
as suas origens em fatores diversos e
comandos e informações em geral, as
podem
estar
ligadas
a
certos
quais podem ter as suas origens em
comprometimentos no cérebro, mas não
fatores diversos, [...] mas não têm toda
têm todas as suas origens na ordem
as suas origens na ordem biológica. Em
biológica. Em alguns casos, suas origens
podem advir de conflitos pessoais,
alguns casos, suas origens podem advir
culturais e sociais. Vale ressaltar que ter
de conflitos pessoais, culturais e
dificuldade de aprender não significa que
sociais.
o aluno não aprenda, pois todas as
pessoas são capazes de aprender.
Dificuldades de aprendizagem precisam de intervenção na sala de aula e o
quanto antes ocorrerem a detecção e a atuação do profissional docente menores
serão as lacunas e os efeitos resultantes disso. Pessoas nesta situação podem, com a
ajuda da escola, da família e de terapeutas, desenvolver caminhos para lidar com suas
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TP006

[4] Olho do texto:
Dificuldades de aprendizagem
referem-se a algum prejuízo,
atraso e/ou desordem na
apreensão de comandos e
informações em geral, as quais
podem ter as suas origens em
fatores diversos, [...] mas não
têm toda as suas origens na
ordem biológica. Em alguns
casos, suas origens podem advir
de conflitos pessoais, culturais e
sociais.

debilidades. Conseguir intervir cedo aumenta e melhora a chance de sucesso na escola
e, consequentemente, na vida. Se isso não acontecer, além das consequências já TP027
esperadas, podem aparecer frustrações, baixa autoestima e outros problemas.
TP027

[5]O professor Willis, já citado, complementa:
[5.1]“Mais do que transmitir conteúdos, eu precisava fazer com que os pequenos
se vissem como pessoas importantes, que despertavam carinho, preocupação, cuidados
e desejos de um futuro melhor”.
[5.2] O aprendizado, objetivo final e alvo principal do direito à educação, às
vezes é confundido e trocado por uma palavra muito próxima a ele: o ensino, assim
criando um hiato entre ensinar e aprender. A escola há algum tempo se vê como lugar
de ensinar, e não lugar de aprender. Perceba que se a escola é lugar de ensinar seu
agente principal é o ensinante, o professor, o educador, o funcionário ou a pessoa que
esteja na função de transmitir o conhecimento. Porém, se colocarmos o aprender
como finalidade, o ator que se destaca não é o formador, mas é o formando, o aluno.
A professora Mychelys de Mattos Queiroz, da Escola Municipal Nossa Senhora
do Rosário, em Manaus (AM), no relato intitulado “Escritores Mirins”, após detectar
em sua classe dificuldades na produção de textos e na leitura, fomentou a mesma
aprendizagem, buscando outros canais de engajamento no conteúdo. Buscou o
reconto oral como estratégia de atenção e organização de pensamento, mas também
envolveu outros saberes, como artes, geografia e matemática, para suprir as lacunas
presentes e fazer com que seus alunos não só assistissem a aula, mas participassem e
construíssem o conhecimento almejado e proposto, fazendo com que até os alunos
mais receosos pudessem encontrar espaço para se desenvolver nas produções.
Quando focamos no ensino, julgamos erroneamente por ter dificuldades um
aluno que não desenvolveu completamente o que foi esperado ou que não
correspondeu a toda a nossa expectativa. Porém, posso dizer que muito disso pode
ser também “dificuldade de ensinagem”, e isso exige do docente uma mudança de
abordagem, de plano e de atitude. Mychelys, sobre si, comenta que:
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Texto 1 coluna + citação
[5] Texto 1 coluna
[5.1] Inserir citação: Mais
do que transmitir conteúdos, eu
precisava fazer com que os
pequenos se vissem como
pessoas importantes, que
despertavam carinho,
preocupação, cuidados e desejos
de um futuro melhor.

[5.2] Texto 1 coluna
[5.3] Inserir citação: O
professor teve de se mostrar
aberto e afetivo, fazendo de
cada aula um momento de
reflexão sobre sua prontidão e
espaço para que fossem
colocados em prática seus
conhecimentos prévios. Isso se
tornou um exercício de diálogo
e de troca de conhecimentos,
fazendo com que os alunos se

[5.3]“O professor teve de se mostrar aberto e afetivo, fazendo de cada aula um sentissem cada vez mais
momento de reflexão sobre sua prontidão e espaço para que fossem colocados em entusiasmados.
prática seus conhecimentos prévios. Isso se tornou um exercício de diálogo e de troca de
conhecimentos, fazendo com que os alunos se sentissem cada vez mais entusiasmados.” TP009
TP009

[6] É aí que entra o
planejamento, que acredito ser o
primeiro passo para organizar
bem as ações pedagógicas do ano.
Planejar e arquitetar o processo
didático deve fazer parte da rotina
da escola e de cada educador para
que possam construir juntos e
contribuir
com
estratégias
diferentes e diversificadas, a fim
de
atender
às
múltiplas
necessidades do sujeito e resultar
em melhores resultados. Planejar,
executar, avaliar e replanejar são constantes do trabalho de escolarização. O
(re)planejamento é uma parte importante do gerenciamento da aprendizagem. Com
as estratégias de planejamento adequadas pode-se manter o grupo envolvido,
organizado e no caminho certo enquanto se ensina, permitindo que você facilite mais
a aprendizagem e gerencie menos as discrepâncias de comportamento e
conhecimentos, habilidades e atitudes.
(Re)planejar para lidar com dificuldades de aprendizagem identificadas nos
alunos é fundamental para o trabalho. No meio do exercício docente ainda somos
atropelados pelas situações e perguntas: E se eles não aprenderem? E como incluir
esses e outros? E se acontecer uma situação de briga? Ou de desinteresse?
Não existe a receita mágica, mas ter uma boa gestão de aula ajuda a dirimir,
prever e superar problemas e dúvidas como essas e outras. Philippe Perrenoud afirma
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[6] Texto 1 coluna + imagem
50% à esquerda

Inserir imagem:
261757199
TP018

[7] Texto 1 coluna +
colapsado

que “Esses dilemas não conseguem ser totalmente superados pela experiência nem pela [8] Sanfona 1
formação”.
[8.1]>> Colapsado sanfona 1
TP018

[7] Para que haja êxito no ensino é necessário que haja uma conversão de
vários fatores nesse sentido:
[8] 1. Conheça seus alunos
[8.1]>>Faça avaliações diagnósticas e recorrentes. Isso vai ajudá-lo a planejar
a aula com o tempo e a estratégia certos, que não fiquem lacunas para que surjam
outros comportamentos.
[9] 2. Organize tudo antes
[9.1]>>Desde o layout da sala até algumas variáveis previstas. Isso o ajudará
a estar preparado.
[10] 3. Tenha um plano de aula adequado
[10.1]>> Boa parte do planejamento da sala de aula está no desenvolvimento
de planos eficientes. Um bom plano de aula pode incluir um objetivo ou meta, os
passos da lição, o resultado esperado e espaço para mudanças ao longo do caminho.
[11] 4. Inclua
[11.1]>> Não deixe que na execução do plano de aula algum aluno se perca ou
se distancie do grupo por qualquer motivo que seja. Não permita que alunos estejam
longe por não atingirem o conteúdo nem por comportamento de isolamento. Crie uma
aula envolvente e um material que pode ser acessado por todos. Com certeza uns
precisarão de mais ajuda. Aqueles alunos que são pares mais experientes podem ser
transformados em monitores e ajudadores, facilitando a aprendizagem de toda a
turma.
[12] 5. Gerenciamento de conflitos e comportamento
[12.1]>> É importante que o planejamento da sala de aula tenha regras e
consequências definidas. Isso possibilita que os alunos se distraiam menos e se
mantenham focados na lição.
[13] 6. Crie uma rotina organizada, mas não engessada
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[9] Sanfona 2
[9.1]>> Colapsado sanfona 2
[10] Sanfona 3
[10.1]>>Colapsado sanfona 3
[11] Sanfona 4
[11.1]>>Colapsado sanfona 4
[12] Sanfona 5
[12.1]>>Colapsado sanfona 5
[13] Sanfona 6
[13.1]>>Colapsado sanfona 6
[14] Sanfona 7
[14.1]>>Colapsado sanfona 7
[15] Sanfona 8
[15.1]>>Colapsado sanfona 8

[16] Texto 1 coluna
[16.1] Inserir tooltip: Para
saber mais, consulte as
referências bibliográficas.

[3] É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança.
Provérbio africano [3] Citação

[4]
Trago de volta esse provérbio, bastante representativo da filosofia tradicional [5] Ubuntu,
para discutir a necessária construção de uma real relação de parceria entra as famílias e a
instituição de Educação Infantil. Faço essa referência, pois, aqui no Brasil, esse provérbio
foi bastante citado e grafado em epígrafes de textos discutindo esse mesmo tema, o que nos

[4] Texto 1 coluna

sugere alguma concordância com essa forma de pensar o ser humano conectado com o
outro e com o coletivo, postura diversa de uma ética do individualismo. Contudo, me parece
que, apesar do seu sucesso, sua disseminação trouxe poucas consequências para o ainda
conflituoso relacionamento que se estabelece entre a família e a escola. Ainda são comuns
falas que assumem tons acusatórios de que uma ou outra parte nessa relação está querendo [5]inserir link:
empurrar sua responsabilidade na educação de crianças.
Das famílias, surgem demandas que, muitas vezes, refletem a expectativa de que as
crianças sejam atendidas quase que de forma particular, reeditando os cuidados domésticos
e, certamente, diferentes em relação aos cuidados coletivos. Descompassos como esses são
bastante notórios nas questões relacionadas à saúde e revertem focos de tensão e conflito
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https://www.geledes.org.br/ubu
ntu-filosofia-africana-que-nutreo-conceito-de-humanidade-emsua-essencia/

na relação das famílias com os profissionais que atendem as crianças ([6] Maranhão e
Sarti).

[6] inserir link:

http://www.scielo.br/scielo.php
Do espaço da instituição, ainda se identifica uma tranquilidade e uma aceitação relativas ?script=sci_arttext&pid=S0100
dos profissionais quanto à opção da ida do bebê à creche por parte de famílias que exercem 15742008000100008&lng=pt
trabalhos externos ao domicílio, mas não aceitam com a mesma percepção os de mulheres &nrm=iso
que se ocupam de trabalhos em sua própria residência. Estas são consideradas como mães
que não “querem” assumir a educação e o cuidado de seus filhos ([7] Ferreira). Vale [7] inserir link:
https://revistas.unilasalle.edu.b
ressaltar que a crítica recai com bastante força sobre as mulheres. São falas que, não poucas r/index.php/Educacao/article/vi
vezes, são ditas na presença das crianças, como se elas fossem invisíveis e insensíveis ew/3646/pdf
àquela situação ([8] Monção).

[8] inserir link:
http://dx.doi.org/10.1590/1980
53143052

[9] imagem 50% à direita
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[9] De certa forma, muitos desses conflitos acabam sendo mobilizados por uma ideia de
que a família ou a escola podem “substituir” a atuação de um desses contextos da vida de

Imagem:
shutterstock

462016021

bebês e crianças, o que alimenta uma certa “competição” sobre quem educa ou cuida
melhor.
Aqui, então, retomo o nosso provérbio para afirmar a expectativa de que na relação entre [10] inserir tooltip:
as instituições de Educação Infantil e as famílias possamos superar verbos como BRASIL. Ministério da
Educação. Conselho Nacional
“substituir” ou “delegar” funções e avançar, cada vez mais, no fortalecimento de ações de Educação. Câmara de
pautadas por verbos como “compartilhar”, “complementar”, “parceirar” a educação e o Educação Básica. Parecer no
20, de 11 de novembro de
cuidado de bebês e crianças, 2009. Revisão das Diretrizes
construindo, de uma vez por todas, Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil. Brasília:
uma rede de apoio em torno de CNE, 2009.
processos educativos de boa
qualidade nas creches, pré-escolas e
comunidades.
Para

tanto,

já

temos

bons

fundamentos em nossos documentos [11] Citação
oficiais. As atuais [10] Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil reforçam:

[12] Texto 1 coluna
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[11] A integração com a família necessita ser mantida e desenvolvida ao
longo da permanência da criança na creche e pré-escola, exigência
inescapável ante as características das crianças de zero a cinco anos de [13] imagem 50% à direita
idade, o que cria a necessidade de diálogo para que as práticas junto às
crianças não se fragmentem.

[12]
Da perspectiva da criança, essas características de aprendizagem e desenvolvimento Imagem:
referem-se à oferta de espaços de cuidado e atenção, em que experiências diversificadas shutterstock 259319342
deverão se constituir. A entrada na escola amplia a sua rede de relações para além do âmbito
privado da família, já que passa a participar de um contexto com outros adultos e,
especialmente, outras crianças.
Cada bebê que entra em uma creche e cada criança que chega à pré-escola configuram um
espaço de intercessão no encontro de sua família com a escola. Em cada um desses
encontros, esses contextos se reorganizam; colocam em jogo suas ideias; compartilham
concepções sobre cuidado, educação, maternidade, paternidade, docência de bebês e
crianças pequenas; e tencionam entendimentos e práticas de educação e cuidado. No final
das contas, todos aprendem e se desenvolvem, tanto crianças quanto adultos (pais e
professoras/es).

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Mais uma motivação para pensarmos na importância da gestão dessas relações,
avançando em direção a um paradigma de parceria e compartilhamento da educação das
crianças. [13]
Talvez, o primeiro movimento que possamos fazer, no âmbito da instituição em que
trabalhamos, é procurar perceber quais os significados que emergem quando pensamos na
relação da equipe escolar com as
famílias. Que falas são ditas?
Como

são

movimentos

sentidos
de

entrada

os
na

unidade? São bem recebidos? Em

[14] inserir link:
http://www.scielo.br/scielo.php
?script=sci_arttext&pid=S0100
15742008000100008&lng=pt
&nrm=iso

quais circunstâncias? Quais são as
famílias que são melhor aceitas?
Quais aquelas que nos causam
maior resistência e, às vezes,
irritação? Por que será assim? O que fazer com tudo isso? Trabalhar em equipe essas
percepções, refletindo sobre o que está em jogo e mobilizando nossas ações, é um caminho [15] Citação
para começarmos a revisitar nossas concepções e práticas na relação com as famílias. Esse
movimento nos ajuda a olhar melhor para o que entra em jogo quando esses dois meios, a
família e a creche, interagem e para as representações que emergem nesse encontro.
Provavelmente, serão variadas as formas de expressar a relação com as famílias.
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[16] Texto 1 coluna

Assumindo a importância dessa parceria, que garante condições de atenção ao direito das
famílias de participarem da educação de seus filhos no contexto da unidade educativa,
podemos pensar em três eixos de trabalho que se intercruzam na construção da relação da
instituição com as famílias.
O primeiro é o eixo do acolhimento. Conforme [14] Maranhão e Sarti:

[17] Texto + olho: “Dois

[15] Os primeiros contatos entre as famílias e os caminhos podem se colocar:
profissionais são decisivos na construção do relacionamento ou a família é submetida a
entre ambos. As primeiras impressões dos pais podem ser aceitar o projeto pedagógico já
confirmadas ou modificadas nos primeiros dias como estabelecido (concordando ou
usuários, ainda vulneráveis por estarem no início de uma não com ele) ou, em outra
relação com os profissionais.

perspectiva, a família é
assumida como novo parceiro

[16]
A possibilidade de acolher sentimentos que emergem no contexto da relação família-escola
é condição para que se possa ir dando lugar e ressignificando sentidos na direção da
construção da relação de partilha e parceria na educação das crianças. São sentimentos
variados: de gratidão, de curiosidade, de ansiedade, de ciúme e de alívio, entre muitos
outros. E são sentimentos contraditórios mesmo, porque a contradição faz parte da nossa
humanidade.
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de interlocução sobre esse
projeto.”

atravessados por valores religiosos, estéticos e relativos ao gênero, que revelam
preconceitos com base em percepções diferentes ([18] Maranhão e Sarti).
Assim é que ressaltamos a diversidade de experiências que a família e a escola possibilitam
para as crianças. Uma provê uma educação doméstica, em âmbito privado. A outra, uma
experiência de educação coletiva. Elas podem até conflitar, mas não se excluem. Partilhar
esse projeto educativo parece ser um caminho que favorece a integralidade do
desenvolvimento da criança. Vale ressaltar que isso não quer dizer que a escola ou a família
têm que concordar completamente com as práticas educativas desenvolvidas em cada um
dos grupos familiares que compõem a sua comunidade, mas são importantes nessa
interação o acolhimento e a possibilidade de dialogar a respeito do projeto pedagógico que
se constitui com vistas ao desenvolvimento das crianças.
O encontro desses mundos constitui ainda a riqueza desse projeto pedagógico,
especialmente se pensamos em importantes aprendizagens da criança, que são a vida em
sociedade, o respeito e o diálogo em torno das diferenças e a superação de preconceitos de
gênero e de variedades linguísticas, sociais e religiosas, entre outras.
O projeto "Dê Asas à Sua Imaginação: Mara Calvis" nos ajuda a pensar o quanto é possível
constituir um solo comum, que fortaleça a partilha de um projeto educativo que se
enriquece para a criança, a partir da conexão com a sua comunidade. [19]
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Imagem: shutterstock
683779633

Muitas vezes, quando falamos
em partilhar um projeto,

[20] Citação

pensamos na dificuldade que é
superar divergências e conflitos.
Contudo, se ultrapassarmos essa
primeira camada, podemos
pensar no projeto educativo das
crianças como responsabilidade
de uma “aldeia”. A “aldeia” se
faz, especialmente, por aquilo que a constitui como um coletivo, com um solo comum.
Trazer personagens da história local amplia o repertório das crianças e dos adultos (pais e
professoras/es) direcionando o seu olhar para aquilo que é bastante próprio de sua
identidade. Esse movimento pode favorecer laços para o fortalecimento dessa
comunidade.
Nessa direção, também o "Projeto Sacola Viajante – Literatura Infantil" se coloca. Partilhar
com a família as obras de literatura que possam ser lidas na escola e em casa é um caminho
interessante para que a criança possa perceber essa aproximação dos adultos que parceiram
a sua educação.
Por fim, a promoção da participação das famílias é um terceiro eixo de trabalho com o
qual a equipe deve se dedicar. Para isso, há que se ressaltar que essa participação não é
apenas desejada, mas configura um aspecto necessário à consolidação de um projeto
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[21] Texto 1 coluna

educativo que articula o repertório de vivências que a criança constrói no âmbito da família
ao repertório da cultura em outro contexto, ampliando assim as possibilidades de
aprendizagem na Educação Infantil. Na Base Nacional Curricular Comum, essa ideia está
colocada, ressaltando uma concepção que vincula cuidado e educação:

[20] Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as
vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no
ambiente da família e no contexto de sua comunidade, e
articulá-los com suas propostas pedagógicas, têm o objetivo
de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e
habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando
novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à
educação familiar – especialmente quando se trata da
educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que
envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos
(familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e a
comunicação (p. 36, grifo nosso).

[21] Assim, na sua atuação, a instituição de Educação Infantil tem uma responsabilidade
na construção desse projeto coletivo e a tarefa de favorecer caminhos de participação das
diversas famílias que compõem a sua comunidade escolar.
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Também as práticas pedagógicas podem ajudar nesse aspecto quando favorecem a
construção de relações democráticas e cuidadosas com o outro. O projeto "Palavras
Mágicas Encantando a Vida" busca fazer isso, chamando a atenção para uma construção
positiva de autoimagem e também do outro. Faz referência ao Ubuntu, referência trazida
aqui nesse texto, para dizer do bem comum, da cooperação e da solidariedade. A professora
também percebeu reações de preconceito, devido à origem do conto, e se preparou para
trabalhar com elas. Por meio da prática com as crianças, congregou as famílias e pôde
trabalhar no espaço institucional as relações de convivência e de direito de todas/os à
participação.
Certamente, ao ler sobre este assunto, o da relação entre as famílias e as escolas, fica uma
grande inquietação. Será que é possível? Sim, parece que é. Boas experiências de Educação
Infantil têm mostrado o quanto os projetos pedagógicos são fortalecidos – e, nesse sentido,
também as experiências de bebês e crianças na Educação Infantil – quando toda a “aldeia”,
ou seja, a comunidade, participa e dialoga, com vistas à qualidade dessa educação.
Para isso, faz-se necessário (re)pensar concepções e práticas próprias e institucionais, de
forma que os esforços de aproximação sejam sempre mais potentes e desejados do que os
receios e afastamentos em relação àquilo que me é divergente. Que possamos em cada
comunidade escolar congregar aldeias e projetos de educação de boa qualidade para as
crianças.
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[3]
A Literatura Infantil pode ser vista como uma porta de entrada para o universo maravilhoso
da leitura. Para entendermos bem a importância dessa literatura na formação do ser
humano, faz-se fundamental olhar para a variedade de textos que a compõem: fábulas,
contos de fadas, contos maravilhosos, mitos, lendas, adaptações de grandes clássicos da
literatura mundial, parlendas, trava-línguas, adivinhas, além de textos autorais narrativos e
poéticos. Temos, assim, um rico material repleto de histórias, memórias, diversidade
cultural, fantasia, encantamento e valores humanos.
A escola, por seu caráter pedagógico, por vezes direciona ou prioriza a função didática dos
textos direcionados à infância. Muitas das atividades pós-leitura propostas no espaço
escolar ainda visam apenas uma compreensão mais literal do texto literário. Por exemplo,
pergunta-se: quem a Chapeuzinho foi visitar? Que animal ela encontrou na floresta? Como
ela foi salva? Essa compreensão textual é válida, mas acaba por resultar em respostas
únicas, nada imaginativas. Não devemos esquecer que literatura é antes de tudo arte e,
como tal, tem a função de exercitar o nosso pensamento poético – relacionado com o
imaginar que é uma outra forma de pensar, sentir, perceber e conhecer o mundo e a nós
mesmos. A linguagem artística é plurissignificativa, permitindo diversas interpretações,
pois faz um apelo a nossa criatividade e sensibilidades. Algo a ser explorado com perguntas
como: além do lobo, que outros animais Chapeuzinho pode ter encontrado na floresta? Se
você encontrasse um lobo, o que faria? O que diria a ele? O que você aprendeu com essa
história? O que gostou? O que não gostou? O que mudaria?
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[3] Texto 1 coluna

[4]
[4]Imagem 3 colunas

Imagens
[5]

shutterstock: 305466221

O primeiro contato das crianças com essa literatura se dá, em geral, intermediado pela

shutterstock: 77123365

narração de um adulto; mas este, nem sempre, permite o contato físico delas com o livro,

shutterstock: 210179014

sobretudo quando são bebês.
Isso acontece mesmo no ambiente escolar, dentre os motivos podem estar: não querer que
os livros sejam danificados ou julgar que, só a partir dos 2 anos, a criança esteja a apta para [5] Texto 1 coluna
usufruir desse contato adequadamente. No entanto, o livro deve ser considerado pelos
educadores como um brinquedo a ser oferecido para toda criança. Afinal, ter livros ao
alcance das mãos é essencial para incentivar o interesse pela leitura.
Existem livros especialmente produzidos para essa faixa etária dos 0 aos 2 anos. Eles são
feitos de materiais como papel cartonado, plástico ou tecido – mais resistentes à
manipulação da criança – e possuem texturas, formas e cores que visam estimular o tato e
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mas o educador precisa estar presente, próximo, e se colocar à disposição das necessidades
das crianças nesse momento exploratório e de descobertas.

[7] O exemplo e o gesto são grandes
educadores. Ler para uma criança, de qualquer
idade, é fundamental para despertar sua
curiosidade pelo objeto livro e pelas narrativas
que eles guardam. Ler com elas também é
essencial. Lembrem-se: as ilustrações podem
ser lidas pelas crianças. Portanto, a leitura pode
começar pela capa, quando o professor a mostra para a turma e, juntos, eles a leem e
imaginam como será essa narrativa. Vamos supor que nessa capa há a ilustração de dois
meninos, o professor pode, então, suscitar as primeiras inferências com questionamentos
como: quem são, qual a idade deles, são irmãos ou amigos, por que vocês acham que são
irmãos... Logo no início da narração, podemos fazer inferências a partir do título da obra e
levantar hipóteses sobre o que vai acontecer aos personagens. Podemos também parar a
narração no meio e tentar adivinhar o final, para depois verificarmos se conseguimos ou
não acertar – ou conversarmos sobre o final imaginado pelos alunos, se este era mais ou
menos interessante que aquele dado pelo autor e por quê. Inferência e levantamento de
hipóteses são técnicas de compreensão, usadas ao longo da leitura de um livro, para que
essa atividade seja construída coletivamente, tornando-a dinâmica, envolvente e prazerosa.
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[7]Imagem 50% à esquerda

Porém, ler ou contar histórias vai muito além do que simplesmente dizer as palavras de um Imagem
texto escrito ou oral. A narração, seja ela feita de memória ou lida, precisa mostrar que

shutterstock: 697573009

quem narra entende que uma história não é feita apenas de palavras escritas, mas de
imagens articuladas numa narrativa capazes de nos transportar para outros mundos. Essas
palavras precisam soar, pois o componente sonoro da narração é fundamental – é necessário
ter cadência e fluência. Para isso, devemos sempre nos preparar para uma narração:
primeiro leia o livro ou ensaie a história em voz alta. Gravar-se e ouvir-se, antes dessa
partilha com os alunos, pode ajudar muito. Incentivar que os alunos depois façam o mesmo
para se apresentarem para a sala, num sarau ou roda de leitura, também pode mostrar para
eles o quanto ler e contar são habilidades que precisam ser exercitadas como qualquer outra.
Fundamental considerarmos também que contar histórias não é só para quem ainda não é
leitor fluente. Ouvir e contar histórias, sem o suporte de um livro, é uma arte sem idade.
Uma atividade ancestral, uma herança milenar de nossa humanidade. Colocar-se em roda,
sentando-se confortavelmente para partilhar
histórias, é algo que pode estar presente na escola
desde o ensino infantil até o médio.

[8]Tanto para a apresentação em saraus, como em
rodas de leitura ou rodas de contação de histórias,
a preparação prévia do narrador é imprescindível.
Ela implica não só os ensaios, mas também o
planejamento da ação narrativa. Como foi dito, as palavras precisam soar, ganhar vida na
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[8]Imagem 50% à direita

voz de quem as lê ou conta. Para isso, deve-se estudar o texto e encontrar momentos que
possibilitem variações na voz durante a narração: há trechos em que podemos falar mais
alto; outros, mais baixo ou até sussurrar, de acordo com o clima da história.
Há partes que pedem para ser oralizadas com alegria e vivacidade; outras, com
comedimento ou um tom mais triste. Para identificá-los, o narrador deverá usar sua
sensibilidade para perceber e recriar esses climas durante sua performance. Caso sinta-se à
vontade, poderá fazer vozes diferentes nas falas dos personagens e incluir sons e
onomatopeias em determinados pontos como: “de repente, escutou-se um barulho... toc-

Imagem

toc-toc-toc...” Esse som, especificado ou não no texto original, poderá ser reproduzido, shutterstock: 519477535
enquanto se narra, utilizando-se duas cascas de coco seco, batidas uma contra a outra, ou
um agogô de castanhas. Apitos que imitam sons de pássaros, paus-de-chuva, tambores,
carrilhão de chaves, bem como outros instrumentos e objetos sonoros são elementos que
tornam a narração ainda mais lúdica e encantadora. No entanto, deve-se utilizá-los de modo
complementar à narrativa, eles não devem se sobrepor à história. Os exageros no uso de
recursos externos à narrativa podem distrair o ouvinte, em vez de levá-lo a se aprofundar
na experiência de escuta. Esse conselho sobre não exagerar nos estímulos para os ouvintes,
de qualquer idade, estende-se para o uso de gestos, expressões faciais e objetos como
lenços, bonecos... Saber dosar é o segredo e o aprendemos na medida em que praticamos e
observamos a nós mesmos e a outros narradores. Sugere-se que todas as ações que serão
realizadas durante a narração sejam anotadas em forma de roteiro para facilitar os ensaios
e garantir uma boa performance.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

transcenderam à mera seleção dos conteúdos a serem ensinados para instituir
princípios que orientassem a intencionalidade do tratamento pedagógico e
promovessem a formação de um sujeito capaz de intervir em seu meio social.
[4] Para tanto foi preciso, também,
conceber metodologias coerentes com tais
proposições, isto é, que superassem a
transmissão mecânica de conhecimentos e
a formação tecnicista em direção à práxis

[3] texto 1 coluna

pedagógica, com vistas à formação de um [4] inserir imagem
sujeito ético, reflexivo e humanizado.
Essa formação não é possível sem que os estudantes produzam sentidos e significados
acerca de suas aprendizagens, de maneira contextualizada e protagonista, levando em
conta o conhecimento prévio que trazem da esfera escolar e para além dela, aspectos
que se observam na leitura dos relatos de prática dos professores.
TP006

[5]
Todavia, vale lembrar que, na transposição didática dos conceitos, há
“recontextualizações” inevitáveis, uma vez que a teoria sofre “deformações” em
função da própria dinâmica escolar, especialmente no caso das metodologias, dadas
as especificidades das áreas do conhecimento, visto que adotam diferentes maneiras
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shutterstock: 597498365

TP006

de construir e lidar com o conhecimento, não só pela natureza de seus objetos
específicos, mas pela visão de sujeito de conhecimento, de verdade e de mundo que
cada área carrega.
[5.1] [...] na transposição didática dos
conceitos há ‘recontextualizações’
inevitáveis, uma vez que a teoria sofre
’deformações’ em função da própria
dinâmica escolar [...]

Além disso, sendo a Educação transversal a

[5] texto 1 coluna
[5.1]texto OLHO

outras ciências, como a Psicologia, a Filosofia
e a Economia, é esperado que nos
apropriemos de certos conceitos de maneira
diversa daquela de sua concepção de origem,
instituindo uma polissemia que, por vezes,

não guarda relação com as proposições neles contidas.
Embora essas adequações conceituais não sejam incomuns, em função da incidência
de utilização do conceito aprendizagem significativa nos relatos de prática e nos
discursos educacionais de maneira geral, optamos por realizar uma breve discussão

TP023

sobre esse conceito, na intenção de que a apropriação permita avaliar a pertinência
de sua utilização.
TP023

[6]

Aprendizagem significativa – um conceito cognitivista
[7]
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[6] título H3
[7] texto 1 coluna:

A Teoria da Aprendizagem Significativa foi proposta por David Ausubel (1918-2008) 7.1: texto para o tooltip
em 1963, na obra The Psychology of Meaningful Verbal Learning.

MOREIRA, M. A. O que é afinal
aprendizagem significativa?
De acordo com [7.1]Marco Antônio Moreira, a aprendizagem significativa ocorre quando
Cuiabá, 23 abr. 2010. [Aula
ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não arbitrária com inaugural do Programa de PósGraduação em Ensino de
aquilo que o aprendente já sabe. O autor esclarece que substantiva significa não literal e
Ciências Naturais, UFMT.
que não arbitrária indica um conhecimento relevante já existente na estrutura cognitiva
do sujeito que aprende, denominado por Ausubel, como subsunçor ou ideia-âncora.

TP027

E por que essa aprendizagem é significativa? Porque é esse conhecimento específico,
existente na estrutura de conhecimentos do sujeito, que permite dar significado a um
novo conhecimento, seja de forma mediada, seja pela própria inferência do sujeito. De
acordo com Moreira:
TP027

[7.2] citação

[7.2]
“É importante reiterar que a aprendizagem significativa se
caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e
conhecimentos novos, e que essa interação é não literal e não
arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem
significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem
novos significados ou maior estabilidade cognitiva.” (MOREIRA,
2010, p. 2)
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TP006

TP006

[8]

Todavia, é importante ressaltar que aprendizagem significativa não quer dizer
aprendizagem condizente com o conhecimento formal, validado. Para Ausubel, quando
alguém atribui significados a um conhecimento a partir da interação com seus
conhecimentos prévios, estabelece a aprendizagem significativa, independentemente de
esses significados serem aceitos no contexto do sujeito.

[8] texto 1 coluna

Logo, o fato de o conhecimento prévio ser a variável fundamental para a aprendizagem
significativa, tal qual concebida por Ausubel, não garante que seja uma variável [8.1]texto OLHO: [...] quando
alguém atribui significados a
facilitadora para a aquisição do
um conhecimento na
[8.1] [...] quando alguém atribui
conhecimento escolar. Pelo contrário,
interação com seus
significados a um conhecimento a partir da
conhecimentos prévios,
pode
até
ser
uma
variável
estabelece a aprendizagem
interação com seus conhecimentos prévios,
bloqueadora, caso os significados dos
significativa [...]
estabelece a aprendizagem significativa [...]
conhecimentos
prévios
sejam
ancorados

em

conhecimentos

e

[9] texto 1 coluna

concepções derivadas, por exemplo, do senso comum.
[9]

[9.1] inserir tooltip:

AUSUBEL, D. P. The
A partir da análise da estrutura cognitiva, [9.1] Ausubel estabeleceu as seguintes Psychology of Meaningful
Verbal Learning. New
condições para a ocorrência da aprendizagem significativa:
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York: Grune & Stratton,
1963.
TP007

[10]

TP007

a) o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo;
b) o aprendiz deve ter predisposição para aprender.

TP006

[11]

O material de aprendizagem é potencialmente significativo, pois a atribuição de
significado cabe ao sujeito, logo, não há aula, estratégia ou livro significativo. O
material potencialmente significativo é aquele capaz de dialogar, de maneira [10] lista
apropriada e relevante, com o conhecimento prévio do estudante.
TP006
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Dessa maneira, o material e a mediação são fundamentais, visto que o estudante pode [11] texto 1 coluna
não ter conhecimentos prévios adequados para atribuir os significados aceitos no
contexto do componente. Por um lado, essa condição reforça a necessidade da
predisposição para aprender, que, como esclarece Marco Antônio Moreira em sua
[11.1] [...] o material e a mediação são
fundamentais, visto que o estudante pode
não ter conhecimentos prévios adequados
para atribuir os significados aceitos no
contexto do componente.

obra, não é uma simples questão de TP007
motivação ou identificação com o
componente,
predisposição
com

novos

mas
para

uma

relacionar-se
conhecimentos

atribuindo significados. Por outro
lado, essa condição convida o docente a acolher as ideias prévias dos estudantes,
ainda que sejam insatisfatórias, para, a partir delas, construir situações de
aprendizagem capazes de promover a atribuição de significados aos temas tratados.
É por essa negociação de significados que a aprendizagem significativa se diferencia

[12] título H3

da aprendizagem mecânica. O conhecimento prévio interage com o novo

[13] lista não numerada

conhecimento, modificando e enriquecendo a estrutura cognitiva prévia, que
permite a atribuição de significados ao conhecimento.
Isso não significa dizer que a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica
sejam formas de aprender antagônicas. Para Ausubel, elas são contínuas. Entretanto,
outros autores esclarecem que a aprendizagem significativa é mais duradoura, uma vez
que na memorização da aprendizagem mecânica, as informações não interagem com o
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conhecimento prévio e não se ancoram. O conhecimento construído nessa situação só é
aplicável a situações conhecidas, isto é, ao significado dado na transmissão do conteúdo.
TP007

[12]
Retomando e ampliando
[13]
 A aprendizagem significativa ocorre quando uma nova ideia se relaciona aos
conhecimentos prévios, em uma situação relevante para o estudante,
proposta pelo professor. Nesse processo, o estudante amplia e atualiza a
informação anterior, atribuindo novos significados a seus conhecimentos.
 As condições para que ocorram a aprendizagem significativa são a adoção de
materiais e estratégias potencialmente criativas, por parte do docente, e a
predisposição para aprender, por parte do estudante.
 Os conhecimentos prévios e as atribuições de sentido dependem das interações
sociais. Nesse sentido, um tema é relevante para o estudante quando sua TP008
abordagem não é esvaziada de significado social, mas suas características
socioculturais reais são mantidas. A escuta e circulação da palavra, durante a aula,
é fundamental para identificação dos significados acerca do tema presentes entre
os estudantes.
 Uma abordagem lúdica, ainda que desejável, não garante uma aprendizagem
significativa. É necessário promover reflexão e negociação de significados.
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Quando falamos em inclusão, é possível que venha à nossa cabeça muitos
conceitos, definições e certas características de alguns alunos, não é? Portanto, TP023
vamos estabelecer um grupo específico para que possamos focar em um aspecto
da inclusão educacional, está bem?

O processo de inclusão pode se dar, por exemplo, por meio da Educação Especial.
Essa modalidade de ensino está prevista na Constituição Federal (CF), na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e em diversos documentos e Texto 1 coluna + tooltip
[4] Inserir tooltip: As
legislações nacionais. Portanto, vamos falar, nesta breve conversa, muito deficiências podem ser
rapidamente sobre a Educação Especial em uma perspectiva inclusiva.
TP023

auditivas, físicas, intelectuais,
múltiplas, visuais ou se
manifestarem pela
surdocegueira.

[5] Inserir tooltip:

Atualmente, os alunos com TGD

Dessa forma, é importante definirmos quem são os alunos que fazem parte do podem ser, também,

denominados como alunos com

público-alvo da Educação Especial. Segundo a LDBEN, entre outros documentos, Transtorno do Espectro Autista
(TEA), segundo um manual

são os estudantes com [4] deficiência, [5]Transtornos Globais do Desenvolvimento médico norte-americano
(TGD) e os que possuem altas habilidades ou superdotação.
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utilizado em grande parte do
planeta, chamado DSM-5.
[6] Inserir tooltip: Esta
convenção tem status de
Emenda Constitucional no
Brasil por meio do Decreto

Há uma política já bem estabelecida de inclusão desses estudantes nas escolas Legislativo nº 186/2008 e do

Decreto nº 6.949/200. Não trata

regulares. Essa política é fundamentada em diversos documentos legais, como a somente de inclusão

educacional, mas o Artigo 24 é

[6] Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), a [7] específico sobre esse tema.

Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008) e [7] Inserir tooltip: Esta política
a [8] Lei Brasileira de Inclusão (2015), além das já citadas CF e LDB, entre outras.
TP027

[9]

do MEC está em pleno processo
de revisão. No entanto, até o
momento da elaboração deste
texto (fevereiro de 2019), tal
revisão ainda não foi concluída
e a atual política está, portanto,
em vigência.

Então, baseando-se nessas legislações e documentos, como se pode fazer a

[8] Inserir tooltip: Lei Federal
inclusão desses alunos? A professora Carmen, da Emef Especial para Surdos 13.146/15.
Vitória (Canoas, RS), nos dá uma primeira dica muito relevante quando
desenvolveu um

TP027

[9.1] “[...] projeto que motivasse alunos e professores para a aquisição da Libras e
da língua portuguesa escrita, envolvendo os vários níveis de conhecimento e de
trocas de experiências”.
Texto 1 coluna + citação

A professora Carmen nos mostra por meio desse projeto, que se chama [9] Texto 1 coluna
"Soletrando com as Mãos", a grande importância de que tanto os alunos como os [9.1] Inserir citação: “[...]

projeto que motivasse alunos e

professores sejam envolvidos no processo de ensino e aprendizagem de um professores para a aquisição da
Libras e da língua portuguesa
escrita, envolvendo os vários
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conteúdo, bem como a enorme relevância da troca de experiências entre os níveis de conhecimento e de
trocas de experiências”.

participantes.

[10] Inserir tooltip: A Libras

A escola onde esse projeto foi concebido é exclusiva para surdos. O trabalho lá como primeira língua e a língua
portuguesa na modalidade

desenvolvido prepara o aluno para se comunicar em Libras (Língua Brasileira de escrita como sua segunda língua
para pessoas com deficiência

Sinais) e para a escrita em [10] língua portuguesa, que é fundamental para que o auditiva e com surdez estão
previstas na Lei Federal

aluno surdo seja incluído efetivamente na sociedade, que possui, principalmente, 10.436/02 e no Decreto Federal
ouvintes que escrevem nessa língua. Portanto, esses estudantes estão sendo

5.626/05, que a regulamenta.

preparados para ser efetivamente incluídos em escolas regulares posteriormente TP027
e instrumentalizados para ter, futuramente, sucesso nessas escolas.

TP027

[1] Texto 1 coluna + citação
[11.1] Inserir tooltip: A

professora utiliza a expressão
“alunos especiais”, o que é um
termo um pouco vago, mas
parecem ser estudantes com
alguma deficiência cognitiva
pelas dificuldades descritas por
ela em seu relato.
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[11]
Outra experiência muito interessante é a iniciativa da professora Albanice, da EC
54, Taguatinga (DF). Ela idealizou o projeto "Encanto em (Re)conto", que teve,
entre outras fases, um momento de contação de histórias. A professora Albanice
adaptou o conteúdo da história “Festa no Céu” para torná-lo acessível aos alunos
que possuíam, provavelmente, [11.1] deficiência intelectual. Ela relata:

[11.1] Inserir citação: “Percebi
que estavam entendendo. Houve
interação com a história, a ponto
de uma aluna tentar salvar a
tartaruga na parte do enredo em
que o senhor Urubu a lançava
pelos ares. Depois, uma das
professoras me disse que as
crianças haviam pedido para que
eu recontasse a história na sala de
aula”.

[11.2] “Percebi que estavam entendendo. Houve interação com a história, a ponto
de uma aluna tentar salvar a tartaruga na parte do enredo em que o senhor Urubu
a lançava pelos ares. Depois, uma das professoras me disse que as crianças haviam

TP009

pedido para que eu recontasse a história na sala de aula”.
TP009

[12]
Esse relato mostra que as atividades podem ser perfeitamente adaptadas para
que todos os alunos, público-alvo da Educação Especial ou não, tenham acesso ao [12] Texto 1 coluna +
imagem 50% à esquerda

seu conteúdo. É importante que se destaque que a professora Albanice não é uma Inserir imagem: 120835575
professora especializada e que, mesmo assim, conseguiu incluir os alunos com

[12.1] Inserir tooltip: O AEE é
previsto na CF, LDBEN,
Resolução CNE/CEB 04/09,
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deficiência por ter tido iniciativa, competência e sensibilidade para comprender Decreto Federal 7.611/11, entre
outros documentos.

as suas características.
Além desse fato, é importante ressaltar, também, que há, em muitas escolas, a

TP008

presença de professores especializados que trabalham nas salas de recursos
multifuncionais oferecendo o [12.1] Atendimento Educacional Especializado (AEE)
aos alunos público-alvo da Educação Especial no contraturno de sua presença na
sala regular. Os professores regentes, os gestores e os funcionários das escolas
devem procurar esses profissionais para estabelecerem conjuntamente as
estratégias didáticas e de mediação pedagógica adequadas para apoiar a inclusão
desses alunos no cotidiano pedagógico e social da escola. Parceria e colaboração [13] heading + tarja
são palavras-chave para que a inclusão seja efetiva no contexto escolar,
garantindo acesso, permanência e participação.

[14] texto 1 coluna
[14.1]abrir link em outra
aba
http://www.planalto.gov.br/ccivil
03/Constituicao/Constituicao.ht
m

[14.2]abrir link em outra
aba
http://www.planalto.gov.br/ccivil
03/ Ato20152018/2015/Lei/L13146.htm
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Os processos de inclusão educacional [14.3] abrir link em outra
aba
são diversos, podendo ser, por http://www.planalto.gov.br/ccivil
exemplo, adaptação de material em

03/leis/L9394.htm

áudio, braile ou caracteres ampliados; [14.4] abrir link em outra
aba
adequação de um objeto (engrossar http://www.planalto.gov.br/ccivil
um lápis); ajustar um mobiliário

03/ Ato20042006/2005/Decreto/D5626.htm

(aumentar ou diminuir sua altura ou

[14.5] abrir link em outra
inclinação); adequar um conteúdo; adaptar uma atividade (promover jogos com aba
bolas com guizos na Educação Física), entre muitas estratégias e procedimentos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil
03/LEIS/2002/L10436.htm

[14.6] abrir link em outra
Todos esses recursos e estratégias podem, preferencialmente, ter a orientação e aba
a participação de profissionais especializados, mas o imprescindível é que a http://portal.mec.gov.br/observa
inclusão dos alunos público-alvo da Educação Especial, e não somente deles, seja
um processo que envolva todos, desde os funcionários, passando pelos colegas,
docentes, gestores da escola e órgãos centrais. A inclusão é um processo em
constante construção, de todos para todos. Afinal, quem de nós nunca se sentiu

torio-da-educacao/192secretarias-112877938/seespesducacao-especial2091755988/12625-catalogo-depublicacoes

[14.7] abrir link em outra
aba

excluído e, somente pelo apoio das pessoas, conseguiu ser incluído em alguma https://www.pessoacomdeficienc
situação ou lugar?
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ia.gov.br/app/sites/default/files/
publicacoes/convencaopessoasco
mdeficiencia.pdf

a serviço do consumo desenfreado, da competitividade e das guerras, quanto do
coletivo, visando a paz, a lucidez e o bem comum.
Projetar
a
vida
perpassa
por
questionamentos sobre as diferentes
consciência da responsabilidade
violências físicas e simbólicas que se
de cada um em sua atuação
configuram diante das desigualdades
social, descobrindo-se a si
sociais, étnicas e de gênero. Idealizar a
mesmo, aos outros e o meio em
própria vida é ter consciência da
que vive.
responsabilidade de cada um em sua [3]texto 1 coluna
atuação social, descobrindo-se a si mesmo, [4] texto OLHO
aos outros e o meio em que vive. É o momento em que são percebidas as tantas
formas e jeitos de ser. É também quando alguns dos preconceitos construídos
socialmente atingem e afetam as crianças, o que pode ser revertido a partir do
compromisso da escola em importar-se com o outro.
Muitas vezes, nos projetamos para uma vida produtiva, pensando no mundo do
trabalho, e, por isso mesmo, em mecanismos para conseguir um emprego. É como TP007
se a criança ainda não fosse nem precisasse ser um trabalhador, enquanto o idoso
já concluiu essa fase. A isso chamaríamos vida?
[4]“Idealizar a própria vida é ter

TP007

[5]

Projeto de vida: Qual é o nosso destino?
[6]
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Uma das maneiras de buscar respostas às perguntas iniciais da existência, tais
como: “Quem sou? Por que existo? Por que existe tudo e não nada?”, é por meio
[5] título H2
do autoconhecimento. Por ele, inicia-se a construção da identidade pessoal.
[6]texto 1 coluna

Muitos alunos relatam ou demonstram, direta ou indiretamente, não serem
merecedores de sonhar, de modo que grande parte da energia dos professores [7]lista não numerada
reside em superar determinismos geográficos ou biológicos e despertar nos
adolescentes a vontade deles quererem algo para si, reforçando que a escola é:
[7]

TP007





espaço de acesso ao conhecimento;
ampliação do universo cultural;
ascensão social e profissional.

TP007

[8]

A instituição escola é, também, um espaço privilegiado para descobertas quanto
ao mistério da vida. Da poesia à biologia, do astrônomo ao filósofo, do artista à
criança sempre há possibilidades de diálogo, produção, pensamento, debate e
desenvolvimento do verdadeiro potencial humano que supera a repetição e a
imitação, pois se vê capaz de:
[9]









criar;
sentir;
pensar;
inventar;
inovar;
querer;
ousar.
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[8]texto 1 coluna
[9]lista não numerada
TP006

TP006

[10]

Esse modo de olhar para o estudante em sua integralidade envolve a unidade
entre corpo e mente, pois compreende aspectos cognitivos e afetivos, intelectuais
e práticos, políticos, singulares e coletivos, ou seja, implica em ser receptivo para
os aspectos humanos que passam a ser explorados intencionalmente. É a vez de
identificar preferências e habilidades. Essa educação interdimensional visa
contemplar equilibradamente aspectos racionais, relacionais, físicos e
irrespondíveis, como “o que é a morte”, “a que se destina nossa existência”, pois [10] texto 1 coluna
o “eu” e o “tu” transcendidos no “nós” trazem ao projeto de vida algo para além [11]texto OLHO
do indivíduo. Trata-se do ser e do querer ser que dependem da confiança, da
escuta atenta, da percepção de si e do outro, do apoio familiar, da aprendizagem,
da comunicação oral e escrita para interagir com a comunidade, de saber
argumentar e defender pontos de vista, do reconhecimento dos pontos fortes e
das fragilidades do projeto, visando formar um cidadão autônomo, solidário e
TP020
competente.
Um dos impasses que circundam a vida dos adolescentes e jovens é o de conciliar
os estudos com o trabalho. Muitas vezes a inserção precoce no mundo do
trabalho, devido às necessidades de sobrevivência, impede que o projeto de vida
seja direcionado, qualificado e consciente. Antes disso, já acontece o abandono
escolar e o direito de aprender e de fazer escolhas é tolhido.
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Por mais que se estabeleça um ponto
de chegada (com conhecimentos
permanência na escola tenham
mínimos e um projeto de vida),
cenários desafiadores, tanto mais se
revelando um desejo de igualdade
fará necessário o convencimento da
(com a BNCC), o ponto de partida
importância de que o projeto de vida
torna-se tanto mais desafiador quanto
se conecte e se integre aos
a consciência do papel do sonho na
itinerários formativos a serem
vida de cada um; ou seja, quanto mais
escolhidos pelos estudantes.”
o acesso e a permanência na escola
tenham cenários desafiadores, tanto
mais se fará necessário o convencimento da importância de que o projeto de vida
se conecte e se integre aos itinerários formativos a serem escolhidos pelos
estudantes. Assim, a promoção da equidade conta com práticas pedagógicas
inclusivas e de diferenciação curricular para reverter a situação de exclusão
histórica que marginaliza alguns grupos no Brasil.
[11] “[...] quanto mais o acesso e a

TP020

[12]

Quais benefícios os jovens adquirem ao realizar o projeto de vida?
O índice de felicidade humana considera aspectos como:
[13.1] Bem-estar psicológico

>>indicadores que avaliam a autoestima, a percepção de competência, estresse.
[13.2] Saúde
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[12] texto 1 coluna
[13.1]Aba 1
>> texto Aba 1
[13.2]Aba 2
>> texto Aba 2
[13.3]Aba 3
>> texto Aba 3
[13.4]Aba 4
>> texto Aba 4
[13.5]Aba 5
>> texto Aba 5
[13.6]Aba 6
>> texto Aba 6
[13.7]Aba 7
>> texto Aba 7
[13.8]Aba 8
>> texto Aba 8

>>indicadores medidos a partir de padrões de comportamento arriscado, tais
como horas de sono, frequência de exercícios físicos e alimentação saudável.
[13.3] Uso do tempo

>>divisão que cada um faz, considerando horas perdidas no trânsito;
vitalidade comunitária (examina a sensação de acolhimento).

TP007

[13.4] Educação

>>envolve estudos formais e informais, preocupação e diálogo da família com
relação às ações que demonstrem avanços nas questões ambientais e solidárias.
[13.5] Cultura

>>oportunidade de desenvolvimento do potencial criativo;
respeito às questões étnico-raciais e de gênero.
[13.6] Meio ambiente

>>percepção da qualidade dos recursos naturais.

[14] texto 1 coluna

[13.7] Governança

[15]lista não numerada

>>relação de confiança e transparência detectada partindo do relacionamento
com as diferentes instituições que o cercam.
[13.8] Padrão de vida

>>renda, segurança e nível de endividamento.
TP007

[14]
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Pode-se dizer que a realização das atividades direcionadas à confecção do projeto
de vida afeta, proporcionalmente, na sensação de felicidade. Pode-se afirmar que
planejar a vida é evitar o sofrimento.
São muitas as atitudes que decorrem do projeto de vida consciente. Em primeiro
lugar, o entendimento de que a felicidade é coletiva. Depois, pensar sobre o
mundo do trabalho na escola é um jeito de ensinar a administrar o dinheiro
adquirido com o trabalho, consumo consciente, uso responsável de bens e
serviços públicos, educação financeira, alimentação saudável, busca da saúde e da
qualidade de vida, bem como melhoria da disciplina.
O projeto de vida pode contar com avaliações contínuas que identifiquem o índice
de:
[15]









cooperação;
comunicação;
partilha/ações direcionadas ao compartilhamento;
escuta;
prazer;
interação;
felicidade.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

TP006
TP006

[16]

A projeção para o mundo do trabalho é um dos focos do projeto de vida.
Entretanto, é importante que o projeto de vida se contextualize no mundo do
trabalho, mas também que saibamos que trabalho é exatamente essa capacidade
de projetar e idealizar, transformando a natureza, diferente de emprego,
atividade remunerada, típica da sociedade industrial, donde se extrai que a pessoa
é produtiva durante certo período da vida e improdutiva, quando criança ou
quando idosa. Para pensar nisso, diferentes estudos apontam para o
questionamento da desvalorização dos tempos considerados improdutivos, seja [16] texto 1 coluna
por desemprego, infância, juventude ou velhice. Dito de outro modo, como
[17] texto OLHO
desenvolveríamos um projeto de vida que se
[17]
transpassasse em nós? Que tivesse no
“Quais habilidades poderiam
horizonte não apenas um emprego, mas a
ser desenvolvidas para a
própria existência, já que grande parte dos
construção de um mundo
estudantes ouvem sobre sua “inutilidade"
melhor?”
antes de serem inseridos no mercado de
trabalho.
Quais habilidades poderiam ser desenvolvidas para a construção de um mundo
melhor? Personalidades como Mahatma Gandhi inspiram a todos, pois propiciam
reflexões mais profundas sobre o destino da vida, sem esquecer da relação entre
trabalho e prazer, da busca pela satisfação pessoal e pelo aprimoramento do ser.
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significativa do estudante, o que reforça a ideia de que pensar em educação
nos dias atuais implica em apropriar-se das melhores técnicas de
aprendizagem e de recursos lúdicos para tal. A função motivacional dos jogos
e, consequentemente, o despertar pela aprendizagem de conteúdos escolares
são uma das principais características percebidas pelos professores que
adotam essa metodologia.

[4] Texto 1 coluna
[4.1] citação

TP027

[4]

Como diz o professor Rafael Lopes, da EMEIF Professor Manoel Magalhães
Nogueira, de Curralinho (PA), que utilizou o jogo RPG:
[4.1] “[...] esse gênero de jogo foi um catalisador para a leitura e a

escrita, além de exercitar a criatividade e abrir portas para diversos
outros conhecimentos das ciências humanas, exatas e biológicas [...]. A
ideia de fazer um jogo motivou e desafiou os alunos, que se envolveram
e interagiram com todas as etapas do projeto”.

TP006

[5]

A aprendizagem significativa é aquela que possibilita a construção do sujeito.
Para tanto, o conhecimento é construído e reconstruído dialeticamente pelos
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educadores e aprendizes e, a partir dessa reconstrução, o estudante desenvolve
competências que o torne autônomo, questionador e consciente da
necessidade de um constante aprendizado, que está sempre inacabado.

TP006

Na construção da aprendizagem, o educador é o responsável pelo engajamento
do aluno, assumindo o papel de designer de experiências cognitivas, estéticas,
sociais e pessoais. Cabe a ele a condução da formação de competências e a
[5.1] Na construção da aprendizagem,

o educador é o responsável pelo
engajamento do aluno, assumindo o
papel de designer de experiências
cognitivas, estéticas, sociais e
pessoais.

colaboração no processo para que o
estudante aprenda a aprender.
Diante de interesses e necessidades,
o educador se torna mediador e

[5]texto 1 coluna

procura

[5.1] texto OLHO

instigar

o

aprendiz

à

pesquisa e ao desenvolvimento de uma visão crítica, por meio de formulação de
problemas e hipóteses. Nesse processo, cabe ao estudante ser protagonista da
sua aprendizagem.

TP023

[6]

TP023
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Quando falamos de autonomia para aprender, entendemos por autonomia a
capacidade do indivíduo em desenvolver a sua própria aprendizagem por meio da
construção interdependente entre pares e com consciência sobre os seus objetivos
e estratégias de ação. Conforme explica [6.1]Vygotsky, um dos estudiosos de
referência em desenvolvimento da aprendizagem, a autonomia plena,
denominada por ele como “zona real”, é o processo que conseguimos realizar por

[6]texto 1 coluna

conta própria, e a “zona potencial” é quando o nosso nível de autonomia é
bastante baixo e só conseguimos realizar o processo com a mediação de alguém. [6.1]abrir texto no Tooltip:
A diferença entre essas zonas, chamada de “zona proximal”, é o potencial de VYGOTSKY, L. S. Mind in
desenvolvimento de autonomia, a ser trabalhado no processo de aprendizagem. Society – The Development
of Higher Psychological
Sendo assim, a autonomia para aprender continuadamente é conquistada ao longo Processes.
Cambridge:
do tempo, a partir de sucessivos aprendizados. Ela será fruto de diferentes Harvard University Press,
1978.
estratégias didáticas intencionais e sistematizadas que propiciarão o
desenvolvimento das competências essenciais para este fim.
Para sintetizar o que explica Vygotsky, veja o infográfico a seguir:

[7]
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[7] produzir infográfico
TP023

[8]

Para aprender ao longo da vida com autonomia, é preciso saber construir
conhecimento, individualmente e de forma colaborativa. A construção do
conhecimento está associada ao processo de acesso à informação e à sua
significação subjetiva, ou seja, o aprendiz transforma a informação em algo que
faça sentido para ele, a partir do “diálogo” com seus conhecimentos prévios, suas
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emoções e sua maturidade cognitiva de processamento. O conhecimento é algo
pessoal e quanto mais conhecimento crítico, maior a possibilidade de ampliação
de conhecimentos.

Quando trabalhamos com metodologias ativas – colaborativas e cooperativas [8.1]
(collaborative and cooperative learning) –, que integram o grupo de técnicas
Inquiry-Based Learning (IBL) e que tem suas raízes na visão de Vygotsky, de que

TP023

existe uma natureza social inerente ao processo de aprendizagem – base de sua
teoria de Desenvolvimento por Zona Proximal (DZP) – a construção do
conhecimento permite o desenvolvimento de importantes competências, como:
TP007

[8]texto 1 coluna

[9]



saber buscar e investigar informações com criticidade (critérios de seleção e
priorização) a fim de atingir determinado objetivo, a partir da formulação de
perguntas ou de desafios dados pelos educadores;



compreender a informação, analisando-a em diferentes níveis de complexidade,

[8.1] texto para abrir no
Tooltip:
como jogos, Team based
interagir, negociar e comunicar-se com o grupo, em diferentes contextos e learning, Project based
learning, 3-step Interview,
momentos;
contextualizando-a e associando-a a outros conhecimentos;
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conviver e agir com inteligência emocional, identificando e desenvolvendo Roundtable, Structured
Problem-solving, Paired
atitudes positivas para a aprendizagem colaborativa;
Annotations, Send-A-Problem,
ter autogestão afetiva, reconhecendo atitudes interpessoais facilitadoras e Think-pair-share.
dificultadoras para a qualidade da aprendizagem, lidando com o erro e as
frustrações, e sendo flexível;



TP007

tomar decisão individualmente e em grupo, avaliando os pontos positivos e
negativos envolvidos;



desenvolver a capacidade de liderança;



resolver problemas, executando um projeto ou uma ação e propondo soluções.

[9] lista não numerada

TP009

[10]
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[10.1]

O uso de jogos como meio para a
aprendizagem é, sem dúvida, uma
grande iniciativa para o desenvolvimento
dessas relevantes competências para a
vida

do

aprendiz.

Entretanto,

no

momento da pesquisa e seleção dos TP009
jogos, é necessário identificar de que maneira o recurso desenvolve o conteúdo
curricular, promove o engajamento do aprendiz e o desenvolvimento de suas
competências. Esse é um grande desafio para os educadores, que, por sua vez,
assim como os estudantes, também devem estar abertos ao novo, a “aprender a
aprender”.
TP007

[11]

[10]imagem:
metod_ativas_form_compet_i
mg02_1222724236

Para aqueles educadores que estão interessados em novos desafios e que

[10.1]texto 1 coluna

querem aprimorar as suas aulas, tornando-as mais dinâmicas e interessantes,
TP007
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Curricular (BNCC), a proposta de [3.1] Educação para o século 21 (proposta pela [3.2]
UNESCO) e o ensino integral.

[3.3]abrir link em outra aba:

https://casel.org/what-isNa BNCC, as competências socioemocionais estão presentes em todas as 10
competências gerais. Portanto, no Brasil, até 2020, todas as escolas deverão sel/
contemplar as competências socioemocionais em seus currículos. Diante dessa TP015
demanda, precisamos conhecer mais sobre a educação socioemocional (Social
Emotional Learning – SEL).
Segundo [3.3] CASEL, a educação socioemocional refere-se ao processo de
entendimento e manejo das emoções, com empatia e pela tomada de decisão [4] infográfico interativo
responsável. Para que isso ocorra, é fundamental a promoção da educação
socioemocional nas mais diferentes situações, dentro e fora da escola, pelo [4.1]
desenvolvimento das cinco competências apresentadas a seguir:
>> texto para abrir
TP015

[4]

[4.2]
>> texto para abrir
[4.3]
>> texto para abrir
[4.4]
>> texto para abrir
[4.5]
>> texto para abrir

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

[4.1]
Autoconsciência

TP006

>> Envolve o conhecimento de cada pessoa, bem como de suas forças e limitações,
sempre mantendo uma atitude otimista e voltada para o crescimento.
[4.2]
Autogestão
>> Relaciona-se ao gerenciamento eficiente do estresse, ao controle de impulsos e à
definição de metas.
[4.3]
Consciência social

[5]texto 1 coluna
[5.1]abrir link em outra aba:

>> Necessita do exercício da empatia, do colocar-se “no lugar dos outros”, respeitando http://portal.mec.gov.br/comp
onent/tags/tag/34487
a diversidade.
[4.4]
Habilidades de relacionamento

[5.2] texto OLHO

>> Relacionam-se com as habilidades de ouvir com empatia, falar clara e [5.3]abrir link em outra aba:
objetivamente, cooperar com os demais, resistir à pressão social inadequada (ao
bullying, por exemplo), solucionar conflitos de modo construtivo e respeitoso, bem http://portal.mec.gov.br/co
como auxiliar o outro quando for o caso.
mponent/tags/tag/34487
[4.5]
Tomada de decisão responsável
>> Preconiza as escolhas pessoais e as interações sociais de acordo com as normas, os
cuidados com a segurança e os padrões éticos de uma sociedade.
TP005
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[5]
Existem diferentes estudos e práticas internacionais e nacionais voltadas ao trabalho
com competências socioemocionais (por exemplo: OCDE, Casel, Wida, Center for
Curriculum Redesign, [5.1] MEC) Além do estudo e disseminação do conhecimento,
diferentes avaliações de grande escala contemplam as competências
socioemocionais, como o PISA (Programme for International Student Assessment) e
o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).
O grande desafio que se configura atualmente é investir nas competências
cognitivas/acadêmicas e também nas competências socioemocionais. Quanto a essa
questão, CASEL (2015) aponta que investir em competências socioemocionais [6] Texto com Tarja
beneficia o aluno não apenas no
[5.2] [...]para que as competências
desenvolvimento dessas competências, mas
TP007
socioemocionais sejam trabalhadas
também no desempenho escolar de modo
geral e na manutenção de uma sociedade
no contexto escolar do aluno do
pró-social. Portanto, para que as
século XXI, elas devem ser o foco de
competências
socioemocionais
sejam
qualquer proposta curricular que
trabalhadas no contexto escolar do aluno do
venha a ser delineada a partir da
século XXI, elas devem ser o foco de qualquer
BNCC.
proposta curricular que venha a ser
delineada a partir da BNCC.
No campo do desenvolvimento das competências socioemocionais, um tema muito
importante nos dias atuais é o bullying. O termo bully pode ser traduzido como
valentão, brigão ou tirano. Assim, o termo bullying compreende o conjunto de ações [7]texto 1 coluna
violentas e intencionais (geralmente repetidas) contra outra pessoa e que tem como
produto danos que variam desde a ordem física à psicológica, deixando “marcas” não [8] lista numerada
apenas momentâneas, mas também capazes de reverberar ao longo da vida da pessoa
que foi alvo do bullying.
O bullying é uma preocupação para toda a sociedade, sendo inclusive destacadas, pelo
[5.3] MEC, as ações anti-bullying nas escolas. No combate ao bullying, as 5
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competências socioemocionais, descritas anteriormente, devem ser trabalhadas:
autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidades de relacionamento e
tomada de decisão responsável.
TP008

[6]

Para serem trabalhadas, é fundamental que o educador tenha clareza dessas
competências, apoie e monitore os alunos quanto ao exercício delas.
Por exemplo: criando estratégias em que um aluno que apresente maior
conhecimento do tema abordado possa auxiliar aqueles que apresentem maior
dificuldade e seja valorizado por isso, bem como incentivando e apoiando o aluno que
apresenta maior dificuldade no tema em questão a falar sobre suas limitações com os
demais. O grupo como um todo pode apoiar as decisões tomadas para a resolução
dessa atividade de modo positivo, respeitando as limitações e valorizando ações prósociais.
TP007

[7]
Marcos Meier e Sandra Garcia (2007), pautados em Feuerstein, apontam alguns
critérios de mediação, em consonância com ações apoiadas nas competências
socioemocionais, que podem ser transpostos para a sala de aula, a saber:
[8]

1. Intencionalidade e reciprocidade: o educador deve apresentar
objetivos/metas claras e concretas (assim produzirá maior reciprocidade
entre os alunos).
2. Significado: o educador deve explicar o conceito (relacionado ao tema
trabalhado na aula) e suas implicações com outros conceitos de modo claro e
objetivo verificando se o aluno os compreendeu.
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3. Transcendência: o educador deve articular as aprendizagens de modo que
transcendam o “aqui e agora”, favorecendo o aluno a pensar sobre as
implicações do que está sendo “dito e feito”.
4. Competência: o educador deve proporcionar que o aluno se sinta “capaz” de
aprender, favorecendo sua motivação e autoestima. Ou seja, deve oportunizar
situações em que o aluno obtenha sucesso. Para isso, as aulas, avaliações,
linguagens etc. devem estar de acordo com o nível do aluno para o tema
abordado. O feedback ao aluno é fundamental!
5. Regulação e controle do comportamento: o educador deve apoiar o aluno a
controlar/regular suas ações nas diferentes situações, incluindo as
estressoras. Portanto, apoiar a discussão reflexiva, com o aluno e no grupo, é
importante!
6. Compartilhar: o educador deve manter e reforçar o clima escolar de respeito,
ajuda mútua e valorizar a importância do controle das emoções, da
comunicação clara e respeitosa, do balanceamento entre os objetivos/metas
pessoais e do grupo. Situações de debate, troca de ideias e afins são de
fundamental importância!
7. Individuação e diferenciação psicológica: o educador deve valorizar as
diferenças, desenvolvendo a consciência e a singularidade de cada aluno – e
como ela pode coabitar com o grupo e fortalecê-lo.
8. Planejamento e busca por objetivos: o educador pode apoiar o aluno na
identificação de suas metas (objetivas, claras e que respeitem os demais) e
ajudá-lo no planejamento (concreto e com passos possíveis de serem
realizados) para que essas metas sejam alcançadas. A conversa e as
estratégias para análise (como antecipação por imagens mentais) são de suma
importância.
9. Procura pelo novo e pela complexidade: o educador deve propor situações
desafiadoras e incentivar a sua resolução de modo respeitoso.
10. Consciência da modificabilidade: o educador deve sempre buscar novos TP009
caminhos, recursos, estratégias etc., de forma a apoiar a todos os alunos
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(nunca desistir de um aluno quando a maioria já dominou um assunto,
situação etc.).
11. Sentimento de pertença: o educador deve apoiar o aluno a identificar as
pessoas que se aproximam ou que se identificam com ele, em outras palavras,
o educador deve auxiliar os alunos a se sentirem pertencentes a um grupo.
12. Construção do vínculo: o educador deve buscar vincular-se aos alunos e viceversa. O vínculo é fundamental para a ação em grupo!
TP009

[9] texto 1 coluna
[9]
Um bom exemplo de onde essa mediação poderia desenvolver as competências
socioemocionais dos alunos está nas páginas 8 e 9 do Caderno de boas práticas
(CP_EF-AF_006 e CP_EF-AF_007) em que é proposto pensar a linguagem (e a prática [9.1] Inserir imagem
shutterstock: 727586383
escolar) como prática social. [9.1]
Nessa atividade, é sugerido o desenvolvimento
de um jornal escolar que contasse com a
participação ativa dos alunos e trabalhasse
temas do cotidiano e universo estudantil,
relevantes para a comunidade escolar.
Em um desdobramento simples e que não
pretende esgotar toda a discussão e o trabalho TP007
em competências socioemocionais, durante a
produção desse jornal, os educadores poderiam,
por meio de uma roda de conversa, verificar as
forças e limitações de cada aluno (trabalhando a
competência de autoconsciência), mediar a participação de cada aluno com base
nessa análise de limite e potencialidade e auxiliar os alunos nas tomadas de decisão
sobre os temas, textos etc. (trabalhando as competências de autogestão, consciência
social, habilidades de relacionamento e tomada de decisão responsável).
TP007
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[10]
[10]texto 1 coluna
Nesse processo, o educador pode apresentar claramente e objetivamente os
[11] lista não numerada
propósitos do jornal, as tarefas de cada aluno e as metas individuais e do grupo.
Durante a produção do jornal, o educador pode:
[11]
TP005
a) incentivar e valorizar a reciprocidade;
b) incentivar a transcendência ou implicações da produção escrita;
c) valorizar a capacidade de cada aluno e do grupo (auxiliando a escolha de tarefas a
partir das potencialidades de cada aluno);
d) valorizar a regulação (ao mediar conflitos que possam surgir, por exemplo);
e) incentivar e valorizar o compartilhar (em que todos os alunos tenham voz ativa,
mas saibam respeitar os demais) e;
f) respeitar a singularidade de cada aluno.
TP005

[12]
Ao sugerir novos temas desafiadores para o conteúdo do jornal, o educador cria novas [12] texto 1 coluna
oportunidades para desenvolver as competências socioemocionais dos alunos e a
participação ativa de todos, com a devida mediação do educador, favorece o
estabelecimento de vínculo e o respeito. Em outras palavras, nessa atividade é
possível combater o bullying na escola por meio das competências socioemocionais. TP008
Para os educadores fica o desafio de alinhar as práticas de sala de aula (e fora de sala
de aula) com os pressupostos aqui apresentados, relacionados às competências
socioemocionais, com a certeza de que a mudança alcançada não apenas auxiliará no
desempenho acadêmico e cognitivo dos alunos, mas também promoverá um clima
escolar mais respeitoso e empático (combatendo o bullying) com impactos em toda a
vida dos alunos e da sociedade.

TP008
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Nesses relatos de sucesso, identificamos traços de atividades de
empreendedorismo clássico, de empreendedorismo social e de serviço social,
mas não fica claro se professores e alunos compreenderam plenamente a
natureza de cada atividade e de seus objetivos. Para que as atividades de
empreendedorismo possam ser desenvolvidas na escola com resultados
positivos para uma aprendizagem com postura empreendedora, é útil
esclarecer os diferentes tipos de empreendedorismo com seus limites,
possibilidades e regras.
TP006

[4]

[4]texto 1 coluna

Trata-se, de fato, de transformar as populares atividades de compra e venda
simuladas na escola, tão úteis como cenário de desenvolvimento de
[4.1]texto OLHO
competências variadas, em práticas de aprendizagem para o
empreendedorismo propriamente dito.
Hoje, o empreendedorismo entre os
[4.1] [...] para aprender a
jovens ou mesmo no âmbito da família,
empreender, é necessário
precisa ir além da atividade informal
desenvolver inúmeras
desenvolvida com pouco ou nenhum
competências gerais e específicas,
planejamento e gestão. Com as
transformações recentes nas relações
bem como habilidades previstas na
de emprego, o empreendedorismo vem
BNCC para todos os ciclos
ganhando cada vez mais seriedade e
escolares.
importância. Ele precisa ser aprendido
em idade precoce, pois certamente
será útil muito antes do que se pensa.
Além disso, para aprender a empreender, é necessário desenvolver inúmeras
competências gerais e específicas, bem como habilidades previstas na BNCC
para todos os ciclos escolares. E, finalmente, toda ação de empreendedorismo
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tem um objeto relacionado a um componente ou a um conjunto de
componentes curriculares. Isso traz para as atividades de aprendizagem uma
seleção perfeita de assuntos propícios para a aprendizagem inter e
transdisciplinar.

TP018

TP018

[5]

Tipos de empreendedorismo
[6]

É útil aqui distinguir entre três tipos de empreendedorismo: o clássico, o
social e o serviço social. Adicionalmente, falaremos também de ativismo
social.

[5] título H3
[6]texto 1 coluna

[7]Sanfona 1
>> texto sanfona

[7]Empreendedorismo clássico
>>

O empreendedorismo clássico é projetado para gerar lucro financeiro.
Desde o início, a expectativa é que o empreendedor e seus investidores
obtenham algum ganho financeiro pessoal. O lucro é a condição essencial
para um empreendimento sustentável.
Traços importantes e característicos do empreendedorismo clássico estão
presentes nas práticas relatadas pela professora Letícia Sant’ana, da EMEF
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[7.1] citação
[8]Sanfona 2
>> texto sanfona

Eugênio Pinto Sant'Anna, em Domingos Martins (ES). Em torno da
construção, houve o desenvolvimento e a exploração comercial de uma horta
escolar e de pequenas hortas domésticas nas casas dos alunos participantes –
essas práticas geraram múltiplas atividades iniciais de planejamento,
produção e gestão e foram finalizadas com uma experiência de lucro:
[7.1] “Os estudantes ficaram empolgados por terem

[8.1] lista não numerada

participado da feira livre e, é claro, por terem
arrecadado um bom dinheiro, que serviu para uma ida
ao cinema e uma feliz tarde em Vitória, capital do
Espírito Santo.”

[9]Sanfona 3
>> texto sanfona

[8]Empreendedorismo social
>>

Um segundo tipo de empreendedorismo é o social, que não tem como
prioridade criar lucros financeiros substanciais para seus investidores. O
empreendedor social encontra seu maior valor nos benefícios
transformadores em maior ou menor escala, que possam ser gerados em um
segmento significativo da sociedade ou na sociedade em geral. Geralmente, a
proposta de valor do empreendedorismo social é planejada para uma
população carente ou altamente desfavorecida, sem recursos ou influência
para conseguir transformar sua vida por conta própria. Porém, um
empreendimento social pode gerar renda e pode ser organizado com fins
lucrativos. Para se desenvolver, depende de três passos:
[8.1]




Identificação de um equilíbrio estável, porém injusto, gerador de
exclusão, marginalização ou sofrimento para um grupo social.
Identificação de uma oportunidade de desenvolvimento de uma proposta
com valor social e potencialmente transformadora para o grupo
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[9.1] citação



identificado.
Criação de um novo equilíbrio estável que assegure um futuro melhor
para o grupo alvo.

[9]Serviço social
>>

Nos relatos oferecidos, várias práticas foram apresentadas sob a rubrica
empreendedorismo social. Uma análise mais cuidadosa dos objetivos e dos
resultados de cada uma, no entanto, permite classificá-las mais como serviço
social ou ativismo social do que como práticas de empreendedorismo. Elas
são diferentes do empreendedorismo clássico e do empreendedorismo
social, como veremos a seguir.
A assistência social é uma resposta a um problema social identificado e
acolhido com coragem por alguém. Pode se transformar em uma solução para
o problema, mas na maioria das vezes isso não acontece, uma vez que o
problema é geralmente complexo e é gerado fora do escopo da assistência. A
assistência social normalmente precisa atrair recursos e sofre com sua
vulnerabilidade. Sem uma base forte de apoio contínuo que mantenha a
assistência social, ela é naturalmente mais frágil.
Como sinalizado anteriormente, ótimos exemplos de práticas de assistência
social podem ser encontrados no relato da professora Sarita Maria Pieroli, do
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Colégio Estadual Marcelino Champagnat, em Londrina (PR). Com um grupo de
alunos, ela desenvolveu o projeto Os amigos do amanhã. Essa prática foi
desenvolvida em um lar para idosos e tinha como objetivos acolher pessoas
idosas com vínculos familiares rompidos ou fragilizados; possibilitar a
convivência comunitária; restabelecer vínculos familiares; diminuir o
preconceito e estereótipos com relação ao envelhecimento; proporcionar um
envelhecimento mais saudável e mais feliz; e promover a convivência de
jovens e idosos.
Com outros grupos de alunos, ela desenvolveu as atividades de serviço social
Champanimal e Patrulha Canina, ambos dirigidos ao bem-estar de cachorros
no entorno escolar.
Todas essas atividades de serviço social foram marcadas por um forte conjunto
de ações de planejamento e gestão.
O ativismo social, por sua vez, trabalha no plano da influência, mais do que
no plano da ação. O ativista social pode provocar transformações por meio
de ação indireta sobre governos, ONGs, consumidores e trabalhadores para
que estes, sim, sejam os agentes das mudanças.
A professora Sarita Maria Pieroli e os alunos também desenvolveram um
projeto de ativismo social denominado Meio ambiente e sustentabilidade.
Por meio de um conjunto de atividades cuidadosamente orquestradas,
conseguiram conscientizar a comunidade escolar sobre
[9.1]

“[...] temas relacionados ao meio ambiente e à cidadania.
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Utilizamos materiais recicláveis para a confecção de
floreiras e a criação de uma horta hidropônica no colégio.
Coletamos água dos aparelhos de ar-condicionado e da
chuva para regar as plantas. Fizemos coleta de lixo após
as aulas e realizamos palestras de conscientização e
preservação, desenvolvendo assim uma cultura de
atitudes para o desenvolvimento sustentável do nosso
planeta.”

TP009

TP009

[10]

Essa discussão sobre diferentes tipos de empreendedorismo e sobre as
diferenças fundamentais entre empreendedorismo, serviço social e ativismo
social é importante porque pode ajudar professores e alunos a ter mais
clareza sobre o que estão fazendo, sobre seus objetivos e sobre os benefícios
que essa aprendizagem pode trazer no âmbito do desenvolvimento de
competências úteis e necessárias para seu projeto de vida presente ou futuro.

[10]texto 1 coluna
[11] título H3

[11]

[12] texto 1 coluna

[12]

[13] inserir imagem
shutterstock:687792028

Resumo histórico do pensamento empreendedor

O conceito de empreendedor aparece no final da Idade Média, primeiro
ligado a construtores como administradores que não corriam riscos
(HISRICH E PETERS, 2009).
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A partir do século XVII, o risco é associado ao conceito do
empreendedorismo, conceito esse de base econômica que agrega o risco aos
componentes de lucro e inovação. [13]
A partir daí, já na era da industrialização, seu significado se desenvolve a
partir das grandes mudanças no mundo do trabalho: uso intensivo de
tecnologias, produção industrial
em escala, abandono gradual da
produção artesanal e surgimento
da figura do capitalista, o dono do
capital, que passa a financiar as
invenções motivadas pela
industrialização e desenvolvidas
pelos empreendedores. A imagem
do empreendedor passa então a
ser vinculada à inovação.
TP007

[14]

No início do século XX, as Ciências Sociais passam a contribuir para estudos
sobre empreendedorismo e comportamento empreendedor, lançando luzes
sobre a importância de fatores como:
[15]







carisma;
motivação;
realização;
independência;
autoconfiança;
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[14] texto 1 coluna
[15] lista não numerada




cognição;
capacidade de gerar soluções e desenvolvimento a partir de decisões
internas ou reforços externos (Locus de controle).

[16]
Estabelece-se, então, uma visão de empreendedor inovador, orientado para a
transformação dos padrões de produção e criação de novos produtos.

TP006

Hoje, o empreendedorismo é mais que tudo uma postura e um espírito que
permitem ao empreendedor encarar problemas como oportunidades e
cultivar, acima de tudo, a capacidade de estar atento e de tomar decisões.
Atento aos riscos, às oportunidades, aos processos e aos comportamentos
para gerar decisões transformadoras e benéficas para o empreendimento e o
grupo social que dele se beneficia.
Apesar de haver diferenças entre o
[16.1] [...] o empreendedorismo é
[16] texto 1 coluna
empreendedorismo comum e o
empreendedorismo social, como vimos
mais que tudo uma postura e um
[16.1] texto OLHO
anteriormente, a verdade é que os
espírito que permitem ao
empreendedores raramente são
empreendedor encarar problemas
motivados pela perspectiva de ganho
como oportunidades e cultivar,
financeiro, porque as chances de
acima de tudo, a capacidade de
ganhar muito dinheiro são raras. Mais
do que pelo lucro, os empreendedores
estar atento e de tomar decisões.
são fortemente motivados pela
oportunidade que identificam
(MARTIN & OSBERG, 2007, 2015). Eles perseguem essa visão de
oportunidade e obtêm recompensa psíquica no processo de realização de
suas ideias. Independentemente de operarem em um mercado ou em um
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[22] abrir link em outra aba:

http://oglethorpe.edu/wpcontent/uploads/2017/01/
Two-Keys-to-SustainableSocial-Entreprise.pdf

TAGS:
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Sala pequena e iluminada. Cadeiras e mesas espalhadas. Três garotas
e seis rapazes, com um tablet, gravam suas vozes e filmam uns aos
outros. Animados conversam, em língua paiter, sobre o aplicativo que

[3] Citação

estão desenvolvendo e anotam numa folha colorida a palavra
“identidade”. Uma das garotas observa, fixamente, as nuances da luz
do sol. Ela pega um celular do bolso e caminha lentamente em direção
à janela. Os sons da mata ficam mais altos. Calmamente, posiciona o

[4] Tarja

celular no batente da janela de madeira. A garota olha para fora e
percebe no chão uma grande poça d’água. No reflexo da poça, se vê.
Com o celular, tenta capturar o reflexo de sua imagem.
[4]
Reflita sobre a situação descrita no texto e registre uma palavra que a relacione à
aprendizagem.
[5]
O texto que abre este post é um exercício de imaginação inspirado na prática descrita
pelo educador Luiz Weymilawa Suruí, de Cacoal, Rondônia. Na passagem, a alunaprotagonista parece fazer uma descoberta ao atribuir sentido e significado a uma simples
foto de si mesma, assimilando as reflexões desencadeadas ao longo da produção do
aplicativo: “Realizamos pesquisas com as pessoas mais velhas e sábias de nossa
comunidade. Discutimos o uso da tecnologia de forma positiva e como um instrumento
de luta e preservação da nossa identidade paiter”, conta o professor Luiz.
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[5] Texto 1 coluna

Já na cidade de Valença do Piauí, a problemática enfrentada pela escola estava
relacionada com o “outro”. O professor Antonio Freitas cita a relação de preconceito
racial, regional e religioso entre seus alunos na escola piauiense; logo, o projeto
desenvolvido objetivou a promoção de uma cultura de paz. Aqui, o foco não foi a
produção midiática, mas sim uma leitura crítica de imagens, músicas e filmes, necessária
por conta de frases como esta: “Professor, eu assisti a um vídeo de um cientista no
YouTube, e ele comprovou 100% que o racismo é da genética humana; é perda de tempo
discuti-lo".
Nos exemplos, a linguagem multimídia instrumentaliza reflexões; possibilita novos
espaços de expressão e criação; facilita o trabalho coletivo e colaborativo; e, sobretudo,
potencializa a construção de novos sentidos. E por quê?
[6] Imagem 100%
[6]

Imagem:
shutterstock 1149758060
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[7] Texto 1 coluna

[8] Inserir link:
https://www.institutodecine
ma.com.br/
[7]
Não é uma exclusividade do século XXI a presença de tecnologias na escola, seja elas o
giz, o livro ou o videocassete. No Brasil, inclusive, foi instituído em 1937 o [8] Instituto
Nacional de Cinema Educativo (Ince), cuja função era “promover e orientar a utilização [9] Tarja Saiba Mais!
da cinematographia, especialmente como processo auxiliar do ensino, e ainda como
meio de educação popular em geral.” (BRASIL, 1937, art.40). No entanto, a iniciativa não
dialogava com a formação de professores e muito menos com os alunos, ficando restrita [10] Inserir link:
à produção, cópias e exibição. Um clássico da época é o videoclipe A Velha a Fiar! http://www.mnemocine.com.
br/index.php/cinemacategoria/25-historia-nocinema-historia-do[9]
cinema/113-fernandacaraline-de-a-carvalhal
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assunto da leitura em função dos seus próprios critérios. Já o leitor nãocrítico funciona como uma espécie de instrumento do autor, um repetidor
paciente e dócil do que lê. Não há nesse caso uma real apreensão do [16] Título H3
significado do texto, mas uma espécie de justaposição, de colagem, de
aderência.” ([13] Moacir Gadotti, Paulo Freire e Sérgio Guimarães)
[14]
Na citação, Paulo Freire refere-se à literatura; entretanto, podemos emprestar o [17] Timeline horizontal
raciocínio para o contexto das mídias. Por exemplo, essa frase poderia ser representada
por um texto, por um vídeo ou por uma mensagem de Whatsapp. Ou, ainda, poderia ser
um meme do acervo do [15] Museu de Memes.
[16]

Multimídia não é só um CD-ROM – e nem está nos #trending
topics

[17.1] Citação 1

[17]
[17.2] inserir tooltip:
PRETTO, Nelson de Luca.
todos os meios da expressão e da comunicação, como desenhos, esquemas, Uma escola sem/com
futuro: educação e
fotografias, filmes, animação, textos, gráficos, sons, tudo isso animado e multimídia. 8. ed. rev. e atual.
coordenado por programas de computador, utilizando-se de todos os recursos Salvador: EDUFBA, 2013.
[17.1] “É um conjunto de possibilidades de produção e utilização integrada de
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disponíveis para a gravação e reprodução desses elementos. Mais recentemente,
possibilitando uma interação direta com os seus usuários e sua distribuição pelo
ar ou por cabo sem perda de qualidade.” ([17.2] Nelson de Luca Pretto)

[17.3] Citação 2

[17.3] “A hipermídia é composta por conglomerados de informação multimídia
(verbo, som e imagem) de acesso não sequencial, navegáveis por meio de
palavras-chave semialeatórias. Assim, os ingredientes da hipermídia são
imagens, sons, textos, animações e vídeos que podem ser conectados em
combinações diversas, rompendo com a ideia linear de um texto com começo,
meio e fim pré-determinados e fixos.” ([17.4] Lucia Santaella)

[17.4] inserir tooltip:
SANTAELLA, Lucia. Gêneros
discursivos híbridos na era
da hipermídia. Disponível
em:
<http://www.scielo.br/pdf/b
ak/v9n2/a13v9n2.pdf>.
Acesso em: 6 mar. 2019.

[17.5] “Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas
plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao

[17.5] Citação 3

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a
quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que
desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações
tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está
falando e do que imaginam estar falando. [...] A expressão cultura participativa
contrasta com noções mais antigas sobre a passividade dos espectadores dos
meios de comunicação. Em vez de falar sobre produtores e consumidores de
mídia como ocupantes de papéis separados, podemos agora considerá-los como
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[17.6] inserir tooltip:
JENKINS, Henry. Cultura da
Convergência. Trad. De
Susana Alexandria. São Paulo:
Aleph, 2008.
[18] Texto 1 coluna

Uma escola cidadã para as juventudes brasileiras: contextualização,
interdisciplinaridade, aprendizagem colaborativa e
autoria/protagonismo juvenil
[3]

O mundo inteiro tem discutido a necessidade de transformações profundas no

[3] Texto 1 coluna

Ensino Médio. Em diferentes sociedades, com diferentes trajetórias históricas,
as juventudes – em sua pluralidade e diversidade – têm desafiado os modelos
tradicionais de escolarização e os limites das arquiteturas curriculares e das
práticas pedagógicas convencionais.
O que se tem visto é a demanda cada vez mais explícita por uma escola cidadã.
De modo geral, uma escola cidadã é aquela comprometida com uma sociedade
justa, solidária e democrática e que é capaz de, na sua proposta pedagógica,
[4] Texto + lista não

acolher os educandos e os educadores num processo colaborativo, dialógico e numerada
emancipador de apropriação e reconstrução dos saberes socialmente TP007
relevantes já sistematizados no mundo e de invenção de outros saberes, que
florescem na experiência histórica concreta cotidiana dos sujeitos que ali se
encontram.
As experiências compartilhadas aqui por educadoras e educadores brasileiros
de escolas de Ensino Médio revelam um movimento consistente na realização
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de alguns princípios fundamentais do que poderíamos considerar uma
concepção cidadã da escola para jovens:
[4]



a contextualização;



a trans/interdisciplinaridade;



a aprendizagem colaborativa; e



a autoria/protagonismo juvenil.

[5] Texto 1 coluna

[6] Citação
[5]

Esses princípios estão explícitos no parágrafo 2º do artigo 7º das Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que afirmam:
[6] “[...] o currículo deve contemplar tratamento metodológico [7] Texto 1 coluna
que evidencie a contextualização, a diversificação e a
transdisciplinaridade ou formas de interação e articulação entre
diferentes campos de saberes específicos, contemplando vivências
práticas e vinculando a educação escolar ao mundo do trabalho e
à prática social”.
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[7]
O princípio da contextualização nos coloca o desafio (e a importância) de
organizar o currículo da escola e as práticas pedagógicas para que, de modo
intencional e significativo, os estudantes possam experimentar intimidade
com os conteúdos de ensino a partir de suas vivências e experiências
singulares e a partir dos conhecimentos que já estão enraizados em seu
cotidiano.
Assim, para que possam desenvolver a habilidade de “analisar e avaliar
criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas
ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias”,
prevista para a área de ciências humanas na Base Nacional Comum Curricular
do Ensino Médio, os estudantes da EEEM Waldemar Maues, de Belterra (PA),
sob a liderança da professora Laura Cristina Chagas, empreenderam uma
pesquisa em torno das implicações sociais, econômicas, culturais e ambientais
do uso de agrotóxicos na cultura de soja em franca expansão no município.
Da mesma forma, para aprenderem a “empregar diferentes métodos para a
obtenção da medida da área de uma superfície e deduzir expressões de cálculo
para aplicá-las em situações reais com ou sem apoio de tecnologias digitais”,
habilidade prevista para a área de matemática da Base Nacional Comum
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[8] imagem lateral à
esquerda

Curricular do Ensino Médio,
os estudantes da Escola Imagem: shutterstock
393626062
Estadual Agrícola Terra
Nova, que se organiza a
partir

da

Pedagogia

Alternância,
aventuraram,
com

suas

da
se

juntamente
famílias,

na

construção e no uso de
geoplanos, construídos sob a orientação do professor Vinício de Figueiredo.
[8] Já a Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental e Médio Sertanista
José do Carmo Santana, em Cacoal (RO), identificando no contexto local a
complexidade das questões identitárias que marcam a vida de jovens
indígenas brasileiros nas relações com a sociedade não indígena, engajou
estudantes da etnia paiter-suruí, sob a liderança do professor Luiz Weymilawa
Suruí, na construção de um aplicativo para registro, compartilhamento e
disseminação do patrimônio cultural e linguístico da comunidade. Foi
contextualizada a construção de habilidades importantíssimas previstas na
Base Nacional Curricular do Ensino Médio, como “analisar e avaliar os
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conexões entre os saberes, ativando redes de sentido e significado. Os
estudantes do Câmpus Cachoeiro do Itapemirim, do Instituto Federal do
Espírito Santo, experimentaram essa potência num projeto liderado pelo
professor Edmundo Rodrigues Júnior, que envolveu conteúdos de história,
ciência e tecnologia, artes cênicas e língua portuguesa, engajando-os numa
pesquisa e na produção de um espetáculo teatral sobre a invenção do rádio.
Do mesmo modo, o Colégio Estadual Eron Domingues, de Marechal Cândido
Rondon (PR), mobilizou as áreas de História, Sociologia e Língua Portuguesa
para engajar os estudantes num projeto de educação política para a cidadania,
no qual puderam conectar aprendizagens sobre a história das lutas sociais e
da construção da democracia, sobre a organização, o funcionamento e as
interações entre os três poderes da República e sobre a produção, a leitura e a
interpretação de textos próprios das esferas de circulação política, midiática e
jurídica.
O princípio da aprendizagem colaborativa está ancorado no reconhecimento
de que a aprendizagem é, necessária e socialmente, mediada, e que são a
qualidade e a recorrência das interações entre os sujeitos que potencializam
saltos significativos no desenvolvimento. Assim, é imprescindível que a escola
que se

pretende

cidadã

fomente

e

promova

situações coletivas,
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compartilhadas e colaborativas de aprendizagem dos jovens entre si e dos
jovens com outros parceiros.
Foi esse o caminho trilhado pela EEEIFM Brigadeiro Fontenelle, da cidade de

[10] imagem 100%

Belém (PA) na construção de saberes em torno da experiência social e
histórica da comunidade afroindígena de jovens da periferia da cidade, sob a
liderança da professora Lilian Cristiane Barbosa de Melo. Provocando os
jovens a conhecer e dialogar com coletivos de ativistas, militantes sociais e
artistas da cidade, a escola construiu um intenso campo de compartilhamento
de saberes e fomentou a colaboração e o trabalho compartilhado de pesquisa,

Imagem:
sistematização e disseminação de conhecimento e cultura com os jovens. Do shutterstock 439280257
mesmo modo, o projeto Laboratório Vivo, liderado pela professora Paula Rosa
de Sousa Prado, no Colégio Estadual Oseas Borges Guimarães, em Goiatuba
(GO), mobilizou o trabalho colaborativo e o compartilhamento de
responsabilidades para a pesquisa e a construção de conhecimento na área de
educação ambiental.
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[10]

[11] Texto 1 coluna

[11]
Por fim, em todas as experiências aqui sistematizadas, a autoria/o
protagonismo juvenil foram o eixo organizador do trabalho pedagógico
desenvolvido pelas professoras e professores. Quando falamos em autoria ou
em protagonismo juvenil, estamos reconhecendo que os jovens são sujeitos de
sua própria aprendizagem e de seu processo de desenvolvimento, e que,
portanto, as situações de ensino e aprendizagem devem ser organizadas de
modo que eles exerçam, efetivamente, um papel autoral, ativo e criativo de
(re)construção e invenção de saberes que desejamos que eles dominem.
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[4]





os conhecimentos prévios e as experiências dos estudantes;
o conteúdo a ser ensinado e sua natureza;
a variação de estratégias e o levantamento de múltiplas hipóteses
didáticas.

TP006

[5]

[3] texto 1 coluna

O ponto de partida do trabalho desenvolvido em sala de aula é o levantamento
dos conhecimentos prévios e o mapeamento das experiências dos estudantes, que [4]lista não numerada
podem (e devem) ser feitos de maneiras diferentes.
Verificar o que os estudantes sabem é condição fundamental para favorecer a TP006
escolha de estratégias didáticas que permitam ao professor provocar o estudante
na construção de conhecimentos novos.
Para que esse processo seja bem-sucedido, alguns cuidados precisam ser
tomados. O primeiro deles é ter consciência de que perguntar aos estudantes o
que eles sabem sobre um determinado conteúdo não apenas é insuficiente, como
também pode ser equivocado, dependendo da natureza (procedimental,
conceitual, factual ou atitudinal) do conteúdo ou da aprendizagem que está em
jogo.

[5] texto 1 coluna
[5.1]texto OLHO
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Não basta, por exemplo, perguntar aos
estudantes se sabem produzir artigos
de opinião. Para levantar o que eles
sabem é condição fundamental para
sabem sobre a produção de um
favorecer a escolha de estratégias
determinado gênero textual, é preciso
didáticas
que
permitam
ao
examinar suas produções textuais. Da
professor provocar o estudante na
mesma forma, não é suficiente
construção de conhecimentos
perguntar se sabem jogar basquete. É
novos.
fundamental assisti-los durante essa
prática esportiva, observando e
registrando o que sabem e o que falta saberem, e levar essas informações em
conta para planejar um percurso em que possam aprender o que for necessário
para jogar bem. Nos exemplos apresentados, trata-se de conteúdos de natureza
procedimental, cuja aprendizagem depende da prática supervisionada por alguém
que domine o procedimento em questão.
A natureza do conteúdo também determina a maneira como o professor propõe
e conduz uma atividade de levantamento de conhecimentos prévios.
[5.1] Verificar o que os estudantes

TP007

[6] texto 1 coluna
[7]lista
TP006

TP007

[6]

Atividades que tenham como finalidade verificar o que os estudantes já sabem
podem ser planejadas de diferentes formas, entre elas:
[7]





desenhos e esquemas representativos;
rodas de conversa;
produções iniciais de texto;
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[8] texto 1 coluna





análises de casos e situações;
encenações e dramatizações;
desafios de lógica.

[8.1]texto OLHO

TP006

[8]

O que precisa ser garantido pelo professor, independentemente do tipo de
atividade oferecido, é que os estudantes lidem com situações-problema diversas,
que os provoquem a mobilizar seus conhecimentos para resolver uma tarefa.
Para ilustrar, imaginemos que, em uma
aula de Biologia, o professor queira [8.1] O que precisa ser garantido
mapear o que os estudantes sabem pelo professor [...] é que os
sobre fotossíntese. Lembrando que se estudantes lidem com situaçõestrata de um conteúdo de natureza
problema diversas, que os
conceitual e que, por isso, os estudantes
precisam ter muitas oportunidades para provoquem a mobilizar seus
elaborar e refletir sobre o conceito, uma conhecimentos para resolver uma
atividade
de
levantamento
de tarefa.
TP009
conhecimentos prévios poderia ser a
proposição de uma situação-problema
na qual uma pessoa quer cultivar plantas em casa, mas não consegue, porque as
plantas sempre morrem, em poucos dias. Nesse caso, seria preciso dar algumas
informações iniciais: onde as plantas costumam ficar, se recebem muita ou pouca
luz, com que frequência são regadas, qual é a quantidade de água colocada, se
estão em um ambiente aberto ou fechado, entre outros aspectos. Depois, os
estudantes poderiam fazer um desenho ou esquema representativo o dono das
plantas, explicando algumas condições mínimas necessárias à sobrevivência delas.
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Dessa forma, observando a maneira como os estudantes se organizam e as
informações que elencam para elaborar o desenho ou esquema, o professor pode [9] texto 1 coluna
levantar o que sabem e utilizar essas informações para o planejamento de
atividades futuras. Aliás, ressalta-se que as atividades de levantamento de
conhecimentos prévios só fazem sentido quando utilizadas com a finalidade de
[10] inserir imagem
orientar o planejamento de um percurso de aprendizagem para os estudantes.
shutterstock: 1149315536
TP009

[9]

Vale destacar aqui também um exemplo sobre o levantamento de conhecimentos
prévios de conteúdos factuais, como aqueles relacionados à tabela periódica dos
elementos químicos, à organização lógico-temporal dos principais fatos da
História do Brasil e às eras geológicas da Terra.
[10] É comum ouvirmos que todos
esses conteúdos precisam ser
“decorados” e que não há outra
forma de aprendê-los. Em parte,
isso é verdadeiro. Como se trata de
fatos, a condição para a
apropriação
deles
é
a
memorização. Porém, é preciso
que os estudantes percebam a
importância e o sentido de tais
conteúdos. As atividades de
levantamento de conhecimentos prévios podem partir de questões feitas aos
estudantes, oralmente ou por escrito, com a intenção de compreender o que
sabem.
No caso de conteúdos atitudinais, em função de suas características experienciais
e de seu aspecto afetivo – por se referirem à aprendizagem de valores,
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comportamentos e atitudes –, rodas de conversa e dramatizações podem se
mostrar como as melhores opções.
Seja como for, o que não pode ocorrer, em nenhuma hipótese, é confundir TP009
conhecimento prévio com pré-requisito. Os conhecimentos prévios são
conhecimentos já construídos pelos estudantes, enquanto os pré-requisitos são
listas arbitrárias de conteúdos ou de habilidades utilizadas ... para definir uma
sequência de conteúdos necessária ao aprendizado daqueles mais complexos.
O trabalho docente precisa se orientar por uma lógica de conhecimentos prévios.
Quando trabalha a partir da lógica de pré-requisitos, é fato irrefutável que a escola
exclui dos processos educativos os estudantes que “não aprenderam”
determinados assuntos.
TP009

[11]

A mesma preocupação direcionada às atividades de levantamento de
conhecimentos prévios, que constituem o início do percurso didático pensado [11] texto 1 coluna
pelo professor, precisa existir em relação às atividades de avaliação da
aprendizagem, que representam o fim desse percurso. [12]
[12] inserir imagem
De modo geral, no cotidiano escolar, as provas shutterstock:
são as atividades de avaliação mais comuns,
704258425
sob a justificativa de que os estudantes
precisam ser preparados para enfrentar o
mundo, do qual as provas fazem parte. Mais
uma vez, isso é verdadeiro apenas em parte –
digamos, um quarto.
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Os estudantes se deparam, em suas vidas presentes, com desafios diferentes, cujo
enfrentamento não depende apenas de aprender a fazer provas. Em sua vida
futura, acontecerá o mesmo.
Os desafios enfrentados por nós, nas diferentes esferas da vida (cotidiana, escolar,
mundo do trabalho etc.), exigem a mobilização de diferentes conhecimentos. Por TP010
isso, os processos de avaliação da aprendizagem também podem e devem se
orientar pela lógica de atenção à natureza dos conteúdos ensinados por meio de
diferentes tipos de atividade.
A partir desse ponto de vista, vale destacar que, nem sempre, os momentos de
avaliação da aprendizagem contribuem para o cumprimento das finalidades
previstas em atividades que têm a intenção explícita de favorecer a aprendizagem
de um conteúdo específico. Esquecemos, muitas vezes, que as “provas” são, na
verdade, atividades cujo caráter é avaliativo e que, por esse motivo, mantêm uma
relação direta com os objetivos didáticos e os conteúdos trabalhados durante
algum tempo na sala de aula.
[13] texto 1 coluna
TP010

[13]

[14] inserir imagem
shutterstock:

Por isso, para pensar a avaliação da aprendizagem para além das provas, 647111191
produções individuais, seminários, listas de exercícios, trabalhos em grupos,
autoavaliação, conselhos de classe e observação de desempenho (que são as [15] inserir imagem
estratégias de avaliação mais comuns e que não precisam, necessariamente, ser shutterstock:
abolidas das práticas culturais escolares), é preciso, também, que reconheçamos 1041917506
outros instrumentos como potenciais ferramentas de avaliação da aprendizagem. [16] inserir imagem
shutterstock:
[14] [15] [16]

1077491162
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[17] texto 1 coluna

TP006

[17]

Podem ser apontados como exemplos de possíveis instrumentos de avaliação da
aprendizagem: portfólio, produção de gêneros orais (slam [ou batalha], debates
regrados, saraus, exposições orais em eventos escolares etc.), produção de vídeos
e animações em stop motion (quadro a quadro), dramatizações e encenações,
montagem de exposições, painéis, linhas do tempo e publicações temáticas, como
revistas, cadernos temáticos e livros.
Essas atividades podem ser utilizadas como instrumentos de avaliação, pois, para
apresentar os produtos finais exigidos por elas, o estudante precisa mobilizar o
que já sabia e o que aprendeu ao longo da construção de tais produtos.
TP006

[18]

[18] texto 1 coluna
[18.1]texto OLHO

Contudo, quando o uso desses instrumentos tem como finalidade a avaliação da
aprendizagem, é necessário que o professor saiba nitidamente quais são os TP008
objetivos de aprendizagem em jogo durante o percurso traçado para favorecer a
aprendizagem e que registre tal percurso de diferentes formas (e é aqui que os
instrumentos consolidados de avaliação, mencionados anteriormente, podem
fazer sentido).
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O registro tem uma função essencial
quando utilizamos instrumentos de
saiba nitidamente quais são os
avaliação diferenciados. A título de
objetivos de aprendizagem em jogo
exemplo, no caso do uso de
portfólios, não se pode confundir
durante o percurso traçado para
esse instrumento com uma “pasta de
favorecer a aprendizagem e que
arquivos” na qual se acumulam
registre tal percurso de diferentes
modelos de atividades oferecidas aos
formas [...]
estudantes ou de atividades
resolvidas por eles, organizadas
cronologicamente. Cada atividade
precisa estar acompanhada de um registro reflexivo do professor, com
comentários sobre a interação do estudante com a atividade, seus avanços e
[18] heading + tarja
dificuldades. Essa regra vale para todos os outros instrumentos citados neste
[19] texto 1 coluna
texto.
Tendo em vista as dificuldades concernentes à gestão do tempo e as condições de
trabalho dos professores, cabe sublinhar que esses registros podem ser feitos de
diferentes maneiras (pequenos relatos, bilhetes, lembretes, tabelas etc.),
ressaltando-se que formas de registro heterogêneas podem ser muito ricas.
O “fio das missangas” da avaliação – parafraseando o escritor moçambicano Mia
Couto –, seja no momento do diagnóstico, seja nos momentos de avaliação da
aprendizagem, é o compromisso do professor em esforçar-se por compreender
como o estudante pensa quando está em jogo a sua relação com os
conhecimentos que já possui e com aqueles que ainda precisa aprender,
elencados, atualmente, como objetos de conhecimentos e objetivos de
aprendizagem.
[18.1] [...] é necessário que o professor

TP008
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Procedimentos como grifo, anotação de texto oral e escrito, resumo, esquema,
[3] texto 1 coluna
fichamento, paráfrase, resenha e mapa conceitual, entre muitos outros.
[4]inserir imagem 50%
[4]
shutterstock: 452349631
Em geral, ao recorrermos às nossas lembranças
acerca de como aprendemos a pesquisar, salvo
raras exceções, a primeira lembrança que nos
vem à mente é a cópia. Com o avanço TP007
tecnológico, os comandos “recortar e colar”
acabou substituindo-a. De todo modo, na esfera
escolar, os estudantes seguem pesquisando sem,
todavia, aprender a pesquisar.

Ensinar o “comportamento pesquisador” implica o desenvolvimento da própria
intelectualidade, de um exercício crítico-reflexivo que demanda uma
aprendizagem ativa e, assim, exige daquele que pesquisa as capacidades de
analisar, comparar, refletir, levantar hipóteses, estabelecer relações, sintetizar,
generalizar etc.
TP007

[5] texto 1 coluna

[5]
[5.1]lista não numerada
Nessa perspectiva, é preciso que o ato de pesquisar seja compreendido também
como uma aprendizagem a ser desenvolvida. Isso demanda, dos professores,
investimento e planejamento de situações de aprendizagem que fomentem nos
estudantes o desenvolvimento, entre muitas outras, das habilidades de:
[5.1]
 localizar;
 selecionar e compartilhar informações;
 ler, compreender e interpretar textos com maior grau de
complexidade;
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consultar, de forma crítica, fontes de informação diferentes e
confiáveis;
formar e defender opiniões;
[6] texto 1 coluna
argumentar de forma respeitosa;
sintetizar;
expor oralmente o que aprendeu apoiando-se em diferentes recursos;
generalizar conhecimentos;
produzir gêneros acadêmicos.

[6]
Todas essas habilidades favorecerão o avanço no processo de aprendizagem
de diferentes naturezas e em diferentes campos do conhecimento. O mais
importante é que os estudantes se reconheçam não como meros consumidores
de conhecimento, mas como sujeitos capazes de produzi-los também.
Quando passamos a trabalhar com orientações e procedimentos de estudo,
investimos no aprimoramento da expressão oral, da leitura, da escrita e da escuta
ativa dos estudantes, pois, ao produzir um resumo, uma anotação, um esquema,
uma resenha, um verbete ou uma nota de rodapé, por exemplo, eles desenvolvem
suas competências leitora e escritora. Elaborar procedimentos de estudo variados
também se configura em produção textual.
TP006

[7]
Nesse sentido, reiteramos que cabe à escola criar estratégias didáticometodológicas para que o ensino da pesquisa inclua a orientação de estudo de
forma mais ampla, bem como seus procedimentos exemplificados acima. Tais
procedimentos precisam ser compreendidos como recursos de apoio à leitura, na
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perspectiva de “ler para estudar”, e devem ser ensinados aos estudantes antes de
serem cobrados deles.
TP006
Aprender a pesquisar é indissociável de aprender a estudar. Portanto, é condição
fundamental para a ampliação do grau de autonomia dos estudantes, pois
favorece o desenvolvimento do
[7.1] [...] cabe à escola criar estratégias
artesanato
intelectual,
didático-metodológicas para que o
impulsionando a construção de
novos conhecimentos em qualquer
ensino da pesquisa inclua a orientação
área. Dessa forma, tanto a escrita
de estudo de forma mais ampla, bem
quanto a leitura precisam ser
compreendidas como pano de
como seus procedimentos [...]
fundo para o desenvolvimento de
diferentes formas de estudar.
TP007

[7.1]texto OLHO

[8]
Assim, contribuir para que os estudantes desenvolvam o hábito de estudo
pressupõe, além de práticas de leituras e escritas diversificadas, boas situações de TP007
aprendizagem em sala de aula nas quais, contando com a intervenção de
professores e colegas, tenham oportunidade, por exemplo, de:
[8.1]
 localizar informações em textos, em função dos seus objetivos de
leitura;
 diferenciar as informações relevantes das periféricas e sintetizá-las;
 criar novos registros a partir das várias leituras realizadas durante a
pesquisa;
 organizar diários de pesquisa, fichamentos, resenhas, sinopses etc., por
meio dos quais expressem, de diferentes maneiras, aquilo que
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compreenderam nas leituras realizadas, reorganizando as informações [8] texto 1 coluna
para compartilhá-las em debates, seminários, colóquios etc.
TP010

[8.1]lista não numerada

[9]
Não podemos esquecer que aprender a pesquisar também envolve diferentes
práticas de linguagem, que precisam ser desenvolvidas como conteúdo de TP010
ensino. É então que se instaura o objetivo principal da orientação de estudo, que
precisa ser definido a partir de sua característica de assegurar momentos
específicos em que aprender a estudar ganhe centralidade nas práticas de ensino
das diferentes disciplinas. Por conseguinte, é necessário ter clareza dos objetivos
dessa atividade e planejar quais procedimentos de estudo serão trabalhados em
cada bimestre do ano letivo.

[8] texto 1 coluna

O início do ano letivo é um bom momento para a elaboração de um plano de
trabalho nesse sentido, que pode ser realizado em conjunto por professores de
diferentes áreas do conhecimento, haja vista que as orientações de estudo

[10] inserir imagem
shutterstock:
248057314

desenvolvidas nessa atividade repercutirão favoravelmente em todos os [11] inserir imagem
shutterstock:

componentes curriculares. Assim, garante-se uma progressão no ensino desses

123013060

[12] inserir imagem
shutterstock:
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procedimentos de estudo, que poderão ser retomados e/ou aprofundados nos

1126036016

anos subsequentes.
A colaboração entre os professores dos diferentes componentes curriculares pode
se dar também na seleção dos textos a serem estudados nas aulas, ressaltando-se
que o foco não estará somente no ensino do conteúdo dos textos, mas também
nos procedimentos de estudo trabalhados. Oferecer aos estudantes a
oportunidade de se apropriar de diferentes estratégias de estudo aumenta a
chance de eles, aos poucos, desenvolverem o hábito e o gosto pelo ato de estudar.
[10] [11] [12]
TP006

TP006

[13]
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[13] texto 1 coluna
No caso da pesquisa, é importante começar o trabalho priorizando os
procedimentos de estudo mais comumente utilizados pelos estudantes, por [13.1]texto OLHO
exemplo, exposição oral, seminário, apresentação de entrevista, participação em
debate regrado. Trabalhos com procedimentos de estudo mais usuais podem ser
propostos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com gradativa
complexificação ao longo dos Anos Finais e do Ensino Médio.

Ao propor uma pesquisa aos estudantes, é essencial que o primeiro passo seja
compartilhar com eles por que a pesquisa será feita, que relação ela terá com o
que estão aprendendo ou aprenderão e qual será o tempo estipulado para sua
realização, entre outras informações que ajudem a contextualizar e problematizar
a temática a ser investigada. Esse compartilhamento tem por objetivo criar nos
estudantes expectativas que os ajudem a atribuir significado e sentido ao ato de
pesquisar.
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[13.1] É necessário explicitar didaticamente os

passos que constituem uma pesquisa, desde
o levantamento inicial das informações, a
seleção de diversas fontes, a leitura de todo o
material

selecionado,

procedimentos

a

de

utilização
estudo

dos
para

aprofundamento das leituras e os registros
das

aprendizagens

construídas,

até

a

apresentação dos resultados obtidos [...]

O planejamento coletivo da
pesquisa favorece, inclusive, a
organização

dos

próprios

estudantes em função da
atividade que realizarão. A
elaboração de um roteiro de
pesquisa

pode

ser

um

importante instrumento de
fomento

à

disciplina

de

estudo. É necessário explicitar
didaticamente os passos que

constituem uma pesquisa, desde o levantamento inicial das informações, a

TP009

seleção de diversas fontes, a leitura de todo o material selecionado, a utilização
dos procedimentos de estudo para aprofundamento das leituras e os registros das
aprendizagens construídas, até a apresentação dos resultados obtidos, garantindo
que

existam

ao

longo

desse

processo,

sobretudo,

momentos

de

compartilhamento do que se aprendeu.
[14] texto 1 coluna
TP009

[14]
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[15]
Nessa perspectiva, a estratégia de avaliação da pesquisa realizada também pode
considerar cada passo da pesquisa, e pode ser utilizada também a autoavaliação.
Assim, os estudantes podem se avaliar em cada etapa da realização da pesquisa,
identificando suas dificuldades, os desafios do ato de pesquisar e, principalmente,
seus avanços. Com essa estratégia de avaliação, é possível observar, por exemplo,
que um estudante se saiu muito bem na seleção de material, porém não teve o
mesmo êxito ao apresentar oralmente seus resultados; ou que teve sucesso na
apresentação dos resultados, mas selecionou fontes não confiáveis. Nesse
contexto,

a

avaliação

final

consideraria todas as etapas da
produção da pesquisa, sem focar
apenas um quesito. [15]

[16] Saiba mais
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inserir
shutterstock:
1111691486

imagem

Ouça a entrevista [16.1] sobre hábitos de estudo dada por Walkiria Rigolon para
o programa Vozes da Educação, da rádio FAAP.

TP008

Leia a entrevista [16.2] sobre aprender a estudar dada por Walkiria Rigolon para a
Revista Ensino Superior.

[16] tarja Saiba Mais + ícone

[16.1] inserir link para
abrir em nova guia:
https://www.mixcloud.com/
Radiofaap/vozes-daeduca%C3%A7%C3%A3owalkiria-rigolon/

[16.2] inserir link para
abrir em nova guia:
http://www.revistaeducacao
.com.br/aprender-nao-e-umdom-natural/
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Anexo 4
Banco de dados com a extração dos chamados
(perguntas e respostas) da ferramenta de suporte on-line das
aplicações – Zendesck
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Relatório executivo
Macroatividade 11 (Eixo 3) – Disponibilização de ferramenta on-line da BNCC
Ao longo de todo o período de disponibilização das ferramentas de apoio a implementação da
BNCC (Download, Documento Curricular e Consulta Pública) a FCAV gerenciou um sistema de
atendimento on-line – Zendesck.
Esse relatório sistematiza todos os chamados abertos ao longo desse período, juntamente com
o histórico das respostas até seu encerramento final.
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BNCC - SUPORTE E ATENDIMENTO (EXTRAÇÃO DE CHAMADOS DO
ZENDESK)
ATENDIMENTOS REALIZADOS ATÉ 28/02/2019
ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Olá Wilder Oliveira,

12

25/05/2018

25/06/2018 Encerrado

Usuário está tentando selecionar
componentes curriculares, e a tela
não apresenta a lista de
c0mponentes.

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Pessoal, pelo relatório tem milhares de
grupos criados; estou fechando o
chamado.
Abs

Agradecemos seu contato,

preciso acessar o material de
apoio e não consigo.
13

25/05/2018

25/06/2018 Encerrado

------------------

Base Nacional Comum Curricular
Prezada Elaine, boa tarde!
Qual seria o material de apoio que você
precisa visualizar?

Aguardamos o detalhamento para dar
Enviado de:
prosseguimento à solicitação.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Atenciosamente.
Boa tarde, Francimeire, como vai?
Não consigo salvar ao adicionar o
redator. No item STATUS aparece
o termo "aguardando"...
14

25/05/2018

02/06/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

Quando o redator é adicionado, ele
recebe um convite para acessar a
plataforma.
Enquanto ele não acessa, o status será
de "aguardando". Quando ele fizer o
primeiro acesso, então o status será
automaticamente atualizado.

Olá, Eliane.
Considerando que você não nos retornou
a respeito dos materiais que precisa
acessar, estamos fechando o chamado.
Caso possamos apoiá-la de alguma outra
forma, seguimos à disposição.
Atenciosamente,

Bom dia, Francimeire.
O envio de convite é automático e foi
O problema é que os redatores não estão atualizado. Verifiquem se já estão
recebendo o convite. É automático ou
recebendo e, caso continuem tendo
realmente é demorado o processo?
problemas, entrem em contato
novamente.
Atenciosamente.

Esperamos ter sanado sua dúvida.
Atenciosamente.
Okay,

15

25/05/2018

25/06/2018 Encerrado

A página do Documento Curricular
é para consulta aberta a todos?
Faço parte da Coordenação
Pedagógica da SMEd e gostaria
de receber apoio à (re)elaboração
do currículo no nosso município.
Como funciona o cadastro?
Obrigada pela atenção!
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

Obrigada!

Silvana C Pilatti
A Plataforma Digital inicialmente será
acessada pela equipe de currículo
formada por Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa e Redatores.

De: "Lara Vilela (Ferramentas BNCC)"
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
Para: "Secretaria da Educação Prefeitura Garibaldi - RS"
&lt;educacao@garibaldi.rs.gov br&gt;
Enviadas: Terça-feira, 5 de junho de
2018 11:08:14
Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: A página do Documento
Curricular é para consulta a...

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Antônio, como vai?

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Ok, Obrigado!

Por gentileza, acesse o link:

16

25/05/2018

01/06/2018 Encerrado

Sou Coordenador Estadual de
Curriculo no AM pelo
Consed/SEDUC e não consigo
acessar a plataforma de
"Documento Curricular". Preciso
que me ajudem a acessar esse
Link e postarmos nosso doc
Curricular
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc Atenciosamente,
umento-curricular
Prof. Me. Antonio Menezes da Costa
Gerente do Ensino Médio –
Tente fazer o login usando o seguinte e- DEPPE/GEM
mail e senhas cadastrados na plataforma Decreto de 30,09,2016 (DOE-AM)
para seu acesso:
Fone: (92) 99324-1541 / 3613-5481
Manaus – Amazonas
antoniodacosta@seduc net
senha: 123
Lattes:
http //lattes.cnpq.br/8702254535138722
Após o acesso, você poderá trocar sua
senha acessando "Meu Perfil".
Avise-nos caso tenha algum outro
problema com acesso!
Atenciosamente.

Preencho os quadros,salvo, mas
não aparecem . fica travado. não
sei se é o acúmulo de acessos ou
problema na plataforma
17

25/05/2018

25/06/2018 Encerrado

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Enviado de:
Agradecemos seu contato,
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Base Nacional Comum Curricular
Bom dia, Mirtes, como vai?

-----------------18

25/05/2018

01/06/2018 Encerrado

Olá Ana Lúcia Lopes Sarmento,

Olá Ana Lúcia Lopes Sarmento,

------------------

Nao consigo fazer download

Em 25 de maio de 2018 16:19, Bárbara
(Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Para fazer download de trechos da
BNCC, você clicará em "Download da
BNCC", selecionará a(s) etapa(s) que
gostaria de baixar e finalizará clicando
em "download".

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso queira baixar o PDF do documento,
.br/download-da-bncc
clique em "A Base" e selecione "Versão
para impressão".
Atenciosamente.

Obrigada. Vou entrar na plataforma.
Em Qui, 14 de jun de 2018 11:12,
Gustavo Araujo (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Olá Ana Lúcia Lopes Sarmento,

Para que possamos orientá-lo melhor,
Para que possamos orientá-lo melhor,
solicitamos que relate de modo detalhado
solicitamos que relate de modo detalhado
o erro encontrado, se possível com prints.
o erro encontrado, se possível com prints.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Prezada Lara, obrigada pelo retorno. Eu
gostaria de saber os nomes dos
redatores responsáveis pela produção
dos conteúdos de arte e, mais
especificamente, de música. Você tem
como me passar esta informação?

Grata.

19

25/05/2018

24/09/2018 Encerrado

Gostaria de saber quem compôs
as equipes de formulação do
conteúdo da Base para a área de
educação musical dos diferentes
níveis (Infantil, Fundamental e
Médio). Grata
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc

Stella Maris Scatena Franco
O conteúdo de Música faz parte do
Componente Curricular Arte que,
enquanto componente, de acordo com a
LDB é de oferta obrigatório para o Ensino
Fundamental. Em cada equipe do estado
tem dois Redatores para o Componente
de Arte.

Stella Maris S. Franco

Professora do Departamento de História
Universidade de São Paulo

Avenida Prof. Lineu Prestes, 338
Cep 05508-900 Cidade Universitária São Paulo

Em 5 de junho de 2018 11:19, Lara
Vilela (Ferramentas BNCC)
&lt suporte@bncc.zendesk.com&gt
Gostaria de saber mais detalhes
sobre a Competência em Língua
Portuguesa.
20

26/05/2018

25/06/2018 Encerrado

A BNCC traz 10 Competências Gerais e
dez Competências Específicas de
Língua Portuguesa que se articulam e
perpassam todos os componentes
-----------------curriculares, possibilitando a participação
dos estudantes em práticas de diferentes
Enviado de:
campos de atividades humanas e de
http //basenacionalcomum.mec.gov
pleno exercício da cidadania.
.br/materiais-de-apoio
Bom dia, Maria Neuza, como vai?
Para acessar todo o material da BNCC,
você poderá seguir algumas das
orientações abaixo:

todo material da bncc ano/série
-----------------21

26/05/2018

02/06/2018 Encerrado

- Acessar o material em sua versão
navegável:
Clicar em "A Base", selecionar a opção
"Versão para navegação"

- Acessar o material em sua versão PDF:
Enviado de:
Clicar em "A Base", selecionar a opção
http //basenacionalcomum.mec.gov
"Versão para impressão"
.br/download-da-bncc
- Fazer download de trechos da BNCC:
Clicar em "Download da BNCC",
selecionar a etapa, das áreas do
conhecimento e/ou componentes, clicar
em "baixar".
Atenciosamente!

OBRIGADA PELO MATERIAL

Boa tarde
Todos os contribuintes estão
referenciados no documento da BNCC.
Atenciosamente
Apoio MEC

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Olá Maria Goretti fernandes,

Olá Maria Goretti fernandes,

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Para que possamos orientá-la melhor,
solicitamos que relate de modo detalhado
o erro encontrado, se possível com prints.

Agradecemos seu contato,

Agradecemos seu contato,

Base Nacional Comum Curricular

Base Nacional Comum Curricular

Como posso acessar a esse site:
elaboração de currículo
22

26/05/2018

02/06/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Criei os grupos de trabalho e não
consigo visualizar. Apenas dois
grupos aparecem.

23

28/05/2018

25/06/2018 Encerrado

Nenhum redator recebeu email
dos grupos criados. E quando
entram no site com a senha 123
não aprece disponível para
acesso.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Estou colocando minha senha de
forma correta e diz que está
incorreta.

24

28/05/2018

25/06/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

25

28/05/2018

25/06/2018 Encerrado

Gostaria de receber o acesso, e
receber o apoio para readequação
de currículo. Trabalho na
Secretaria Municipal de Educação
de Esperança do Sul - RS, como
Coordenação Pedagógica da
SMECD e estamos trabalhando na
readequação dos currículos
escolares.
------------------

26

28/05/2018

25/06/2018 Encerrado

28/05/2018

Olá Claudia Regina dos Santos Silva,

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Para que possamos orientá-lo melhor,
solicitamos que relate de modo detalhado
o erro encontrado, se possível com prints.

Agradecemos seu contato,

Agradecemos seu contato,

Base Nacional Comum Curricular

Base Nacional Comum Curricular

Bom dia, Maria Goretti, como vai?
Para que possamos auxiliá-la, nos passe
por gentileza o e-mail com o qual está
tentando acessar, a rede a qual pertence
e sua atuação no projeto (coordenador
estadual, coordenador de etapa ou
redator).
Obrigada.

Eu sou Maria Goretti Fernandes, trabalho
na Secretaria de Educação de Juazeiro
Gustavo, bom dia.
do Norte. Sou assessora pedagógica do
fundamental. Meu e mail: gorettiVocê consegue verificar se esse e-mail
fernandes@hotmail com
está cadastrado como assessor
pedagógico ou redator e, se sim, se
conseguimos resetar a senha? Obrigada.
Livre de vírus.
www.avast com.

O acesso a Plataforma Digital, nessa
fase, está restrito aos participantes da
Comissão Estadual de Currículo,
composta pelos Coordenadores
Estaduais,Coordenadores de Etapa e
Redatores. Indicamos entrar em contato
com a Coordenadora Estadual da
Undime da Seccional do Rio Grande do
Sul.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Quem pode ter acesso a
fase atual está permitindo o acesso para
(re)elaboração de currículo?
a Comissão Estadual de (re)elaboração
do Currículo, mas entraremos em outras
-----------------fases como Consulta Pública,
Seminários, Encontros, que possibilitarão
Enviado de:
a participação mais ampla da
http //basenacionalcomum.mec.gov comunidade escolar e da sociedade civil
.br/documento-curricular
como um todo.
Preencho todas os itens
solicitados mas a plataforma não
salva. Já pedi orientação e não
tenho repostas. Estou
aguardando.

27

Olá Claudia Regina dos Santos Silva,

25/06/2018 Encerrado

Olá Ana Lúcia Lopes Sarmento,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Olá Ana Lúcia Lopes Sarmento,
Para que possamos orientá-lo melhor,
solicitamos que relate de modo detalhado
o erro encontrado, se possível com prints.

-----------------Agradecemos seu contato,
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Base Nacional Comum Curricular
.br/documento-curricular

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3
Antonio, boa tarde! Tudo bem?

os e-mails das pessoas indicadas
para os grupos de trabalhos não
estão chegando
28

28/05/2018

02/07/2018 Encerrado

------------------

Olá Antonio Menezes da Costa,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Enviado de:
Agradecemos seu contato,
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Base Nacional Comum Curricular

Gustavo,
Podemos dizer que o problema foi
solucionado?
Entendo que foi!!
Vc fecha o chamado, por favor?
Obrigada
Renata

Para que possamos avaliar melhor o
caso, por favor, poderia nos encaminhar
a lista de pessoas que foram convidadas
e que não receberam os convites?
• Nome Completo:
• E-mail cadastrado:
Qualquer outra dificuldade, por favor,
entre em contato conosco.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC.

No material da Apresentação da
Atividade Extra no passo 2 pede
para assistir o vídeo explicativo.
Mas onde posso encontrar esse
vídeo?
29

28/05/2018

01/06/2018 Encerrado

Maria do Carmo, bom dia!
Para acessar os vídeos explicativos de
apoio à implementação da BNCC, acesse
o site abaixo e clique em
"Implementação".

------------------

30

28/05/2018

25/06/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/materiais-de-apoio
Na inserção dos GTs, consegui
apenas fazer o de Língua Inglesa,
aí pergunto: O fato de não
consegui inserir os demais tem
alguma relação com a inserção
deles pela coordenação da etapa
Anos Iniciais, visto que todos os
redatores trabalharam do 1º ao 9º
ano?
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

http //basenacionalcomum.mec.gov.br/mat
eriais-de-apoio
Atenciosamente.
Olá Marlúcia Fernandes,
Olá Marlúcia Fernandes,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Inicialmente em nosso sistema não era
possível adicionar redatores em mais de
um grupo, porém atendendo aos pedidos
dos usuários habilitamos essa opção.
Favor verificar e qualquer dúvida nos
informe.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Boa tarde,
Segue os nomes os bolsistas de SC que
não conseguem acessar a plataforma

Boa tarde, Suzy, como vai?

Boa tarde!
Não consigo inserir os bolsistas.
Alguns consegui e outros não
31

28/05/2018

25/06/2018 Encerrado

Fico aguardando

O sistema possui uma regra que impede
a inclusão de um mesmo bolsista em
múltiplos grupos de trabalho e, talvez,
esta seja a dificuldade encontrada.
Para que possamos avaliar melhor o
caso, por favor, responda a este
chamado informando os dados abaixo:

-----------------Nome completo do bolsista (sem
Enviado de:
abreviação)
http //basenacionalcomum.mec.gov CPF
.br/documento-curricular
E-mail

Atenciosamente.

Componente
Matemática
Jovino
Luiz Aragão
CPF 67862780949
jovinoluiz@blumenau sc gov.br
jovinoaragao@gmail.com
Componente
Geografia
Mari
Celma Matos Martins Alves
CPF:
79187366991
mari.alves@joinville sc gov.br
maricelmaalves2014@gmail.com

32

28/05/2018

25/06/2018 Encerrado

Componente

Fui cadastrado pela coordenadora
na plataforma, porém não estou
conseguindo acessar a mesma.

Bom dia, Andre, como vai?

------------------

Nos passe seu e-mail e sua função na
plataforma para que possamos verificar
seu cadastro, tudo bem?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/documento-curricular
Quando tento acessar, a
plataforma identifica que o email
não está cadastrado. Gostaria de
Bom dia, Hebert, como vai?
auxílio para obter o acesso.
33

28/05/2018

02/06/2018 Encerrado

Obrigado
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

Por gentileza, nos passe seu e-mail e sua
função na plataforma para que possamos
verificar.
Atenciosamente.

Bom dia, Cândida, como vai?
Não estou conseguindo imprimir
Para baixar o documento para impressão,
acesse o link abaixo e escolha a versão
para impressão:
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/ahttp //basenacionalcomum.mec.gov base
.br/download-da-bncc
Atenciosamente.
------------------

34

28/05/2018

02/06/2018 Encerrado

Prezado Andre,
Considerando que não tivemos retorno
sobre seus dados, estamos concluindo
este chamado.
Caso tenha novas dúvidas ou
necessidade de apoio, por favor, entre
em contato novamente.
Atenciosamente,

Olá Suzy de Castro Alves,
Olá Suzy de Castro Alves,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Inicialmente em nosso sistema não era
possível adicionar redatores em mais de
um grupo, porém atendendo aos pedidos
dos usuários habilitamos essa opção.
Favor verificar e qualquer dúvida nos
informe.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Gostaria de apagar o grupo que
existe dentro da minha plataforma
pois foi apenas criado para teste e
agora não consigo mais editar.
Att.,

35

28/05/2018

02/07/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 3
Francimeire, boa tarde! Tudo bem?

Olá Francimeire Souza Almeida,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Francimeire
------------------

ITERAÇÃO 2

Agradecemos seu contato,

Conforme solicitado, realizamos a
exclusão do grupo que havia criado para
Gustavo.
teste.
Você conseguiu identificar qual é o grupo
que ela quer excluir? Foi excluído?
Caso tenha alguma outra dificuldade no
Obrigada
uso do sistema, por favor, entre em
Renata
contato conosco.

Base Nacional Comum Curricular
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

Att.
Equipe de atendimento - BNCC
Olá John,

Não estou conseguindo adicionar
redatores em mais de um grupo,
mesmo em etapas diferentes
37

28/05/2018

25/06/2018 Encerrado

------------------

Olá John,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Enviado de:
Agradecemos seu contato,
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Base Nacional Comum Curricular

Inicialmente em nosso sistema não era
possível adicionar redatores em mais de
um grupo, porém atendendo aos pedidos
dos usuários habilitamos essa opção.
Favor verificar e qualquer dúvida nos
informe.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular
Oi Gustavo, depois de 22 dias, essas
situações já não estão mais
acontecendo.
Precisamos que as adequações do
suporte aconteçam com maior velocidade
para que consigamos atender aos prazos
que nos estão sendo impostos pelo MEC.

38

29/05/2018

25/06/2018 Encerrado

Estou auxiliando a coordenadora
de etapa dos anos iniciais, e
quando tentamos criar grupos de
Olá Stael Campos,
trabalho, a plataforma faz o log out
do perfil dela.
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
Uma redatora tentou fazer upload
em breve.
de documentos e a plataforma
também desloga do perfil.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Olá Stael Campos,
Para que possamos orientá-la melhor,
solicitamos que relate de modo detalhado
o erro encontrado, se possível com prints.

Ainda não é possível utilizar a plataforma
de consulta pública. Estou abrindo mais
chamados, aguardo para qu possamos
disponibilizar os documentos online.

Obrigada
Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Stael Borges Campos
Analista de Gestão
Programa de Apoio à Implementação da
BNCC
Secretaria de Estado de Educação do
Paraná
Em 21/06/2018 às 13 08 horas,
suporte+id38@bncc zendesk com
escreveu:

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Solicito login e senha de acesso
para Documento Curricular
Elabore ou reelabore o seu
curriculo.

39

29/05/2018

02/06/2018 Encerrado

Assessor Técnico da Secretaria
Municipal de Baturité - Ceará
------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, José.
Entre em contato com o Coordenador
Estadual deste projeto e/ou como
Coordenador de Etapa, pois eles que são
responsáveis pelo convite a assessores
para (re)elaboração do documento
curricular.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Bom dia!
Estou com dúvidas. Segundo o
artigo 3° § Único da Resolução
CNE/CP n°2/2017, que define a
Base Nacional Comum Curricular,
como caráter normativo, a
expressão “competências e
habilidades” deve ser considerada
como equivalente a expressão
“direitos e objetivos de
aprendizagem”.
40

29/05/2018

26/10/2018 Encerrado

Seria válido afirmar que na
Educação Infantil expressão
“direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento”
pode ser equivalente a expressão
“competência e habilidades”?
Gostaria de esclarecimentos
quanto a isso, por favor.

Boa tarde! Sim, é possível, mas
acreditamos que o ideal seria seguir a
proposta. É importante ressaltar que
existem as 10 Competências Gerais para
todas as etapas da educação básica.
Atenciosamente
Apoio MEC

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/materiais-de-apoio
Como ter acesso.

41

29/05/2018

02/06/2018 Encerrado

Bom dia, Edvanir, como vai?

Para ter acesso à plataforma, vocês
Estamos elaborando nosso
precisam ser convidados pelo
Currículo da rede e estamos
Coordenador Estadual do projeto na sua
buscando material necessário para
rede ou pelo Coordenador de Etapa.
reelaboração.
Entrem em contato com eles para
solicitar o cadastro e acesso.
-----------------Em caso de novas dúvidas, ficamos à
Enviado de:
disposição.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Atenciosamente

Olá, Bom dia!
Muito obrigada pela devolutiva.
Atenciosamente, Tatiane.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Maria Goretti, bom dia!
Para acessar a BNCC do Ensino
Fundamental, basta acessar o link abaixo
e selecionar versão de navegação ou
versão para impressão:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

42

29/05/2018

02/06/2018 Encerrado

Quero acessar a BNCC.

Já a plataforma de apoio à
(re)elaboração de documento curricular é
fechada para grupos de trabalho das
redes de ensino. Para acessá-la, você
precisa entrar em contato com o
Coordenador Estadual deste projeto na
sua rede ou com o Coordenador de
Etapa. Eles, por sua vez, farão o convite
para que você possa acessar a
ferramenta.
Quando fizerem seu cadastro, então sua
senha será automaticamente 123, e você
poderá então alterá-la para uma senha
própria.
Espero ter esclarecido sua dúvida,
qualquer outra eventualidade conte
conosco.
Atenciosamente.

Não consigo entrar na plataforma
e tbem não consigo fazer uma
nova senha, o que faço?
43

29/05/2018

25/06/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Regina, como vai?
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

Crio o grupo; seleciono os
componentes, add os
coordenadores de etapa e ao final
não confirma.
44

29/05/2018

29/06/2018 Encerrado

Olá Marléa Ramos Alves,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

-----------------Enviado de:
Agradecemos seu contato,
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Base Nacional Comum Curricular

Prezada Regina,
Considerando que não recebemos as
informações solicitadas, estamos
concluindo este chamado.
Ainda assim, seguimos à disposição para
auxiliá-la.
Para isso, abra um novo chamado
explicitando seus dados.
Atenciosamente
Olá Marléa Ramos Alves,
A senhora Claudia Gewer Pinheiro já está
cadastrada em nosso sistema como
Coordenador de Grupo de Etapa &gt;
Ensino Fundamental - Anos iniciais vinculado ao Documento Curricular &gt;
"Rio Grande do Sul".
Só é possível ser coordenadora de
apenas uma etapa.
Qualquer dúvida favor nos informar.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Oi, Bárbara!
Preciso re-elaborar o meu
currículo,então é a ferramenta de apoio
que vai me ajudar né?
Como faço?

Como faco para ter
BCNN/Documento curricular?
45

29/05/2018

08/06/2018 Encerrado

Bom dia, Ana Maria, como vai?

-----------------Você gostaria de ter acesso ao
documento BNCC ou à ferramenta de
Enviado de:
apoio à (re)elaboração de documento
http //basenacionalcomum.mec.gov curricular?
.br/documento-curricular

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Ana Maria,
Sim, esta plataforma dá apoio a
(re)elaboração de currículo. No entanto,
ela é restrita para Coordenadores
Estaduais, Coordenadores de Etapa de
Ensino e Redatores previamente
cadastrados pela Secretaria Estadual de
Educação para trabalharem no projeto de
(re)elaboração do documento curricular
da rede de ensino.
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.

Livre de vírus.
www.avast com.

46

29/05/2018

02/06/2018 Encerrado

Como podemos fazer para
participar da proposta da BNCC do
Ensino Médio além de ir às
audiências públicas? Já fomos
informados que não receberemos
nenhum tipo de abono (falta dia
e/ou ajuda financeira) para pode ir
para SP ou outra capital. Onde
posso encontrar um link para
opinar e colocar sugestões como
professora/Educadora?
Agradeço pela atenção.
------------------

47

29/05/2018

02/06/2018 Encerrado

Boa tarde, Ana Cláudia, como vai?
Além das contribuições na audiência,
instituições e pessoas físicas podem
fazer suas contribuições ao texto
introdutório ou a cada uma das áreas que
compõem a etapa do Ensino Médio por
meio do envio de documento de
contribuições ou respostas aos
questionários disponibilizados pelo CNE.
Todos os links estão disponíveis no site
abaixo, na área de "Contribuições:
http //cnebncc.mec.gov br/

Aguardamos a participação de vocês!
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/bncc-ensino-medio
JÁ INSERI OS REDATORES NOS
GTS, COMO ELES TERÃO
Olá Ana Paula, como vai?
ACESSO? ESTÃO
PERGUNTANDO... O QUE
Eles deverão acessar a plataforma
RESPONDO?
usando o e-mail que foi cadastrado e a
senha 123.
ATT
Após o 1º acesso, poderão modificar a
senha clicando em "Meu Perfil".
-----------------Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
gostaria de receber informações/
sugestões de currículos. como me
cadastrar?

48

29/05/2018

25/06/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

Enviar um e-mail para
gabriela.queiroz@mec.gov br

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

acesso a plataforma.
-----------------49

29/05/2018

25/06/2018 Encerrado

Boa tarde, Márcia Helena, como vai?

Em que podemos auxiliá-la com relação
Enviado de:
ao acesso à plataforma?
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/alterarAtenciosamente.
senha html?chave=bWFyY2lhaGVs
ZW5hLmxpbWFAZ21haWwuY29t

ITERAÇÃO 2
Prezada Regina,
Considerando que não recebemos as
informações solicitadas, estamos
concluindo este chamado.
Ainda assim, seguimos à disposição para
auxiliá-la.
Para isso, abra um novo chamado
explicitando seus dados.
Atenciosamente

Boa tarde, Suzy, como vai?

Como coordenadora de etapa
não consigo visualizar a postagem
dos redatores
50

29/05/2018

02/06/2018 Encerrado

Para visualizar o trabalho dos redatores,
você deve:

1) Acessar a plataforma e, na seção de
"Consulta", clicar em "Documento
curricular";
-----------------2) Selecionar o Grupo de Trabalho que
deseja acompanhar e, então, clicar no
Enviado de:
ícone de visualização, representado por
http //basenacionalcomum.mec.gov
um "olho" na coluna de ações;
.br/documento-curricular
3) Selecionar a Aba que deseja
acompanhar do trabalho dos redatores.
Atenciosamente.
Boa noite!

51

29/05/2018

25/06/2018 Encerrado

Sou bolsista BNCC Ensino
Fundamental devidamente
cadastrada pelo MEC e por minha
coordenadora por Santa Catarina.
No entanto, não estou
conseguindo acessar a plataforma
com meu e-mail e senha 123. Vcs
podem verificar isso prá mim?
Preciso postar a primeira versão
do documento. Agradeço desde já
------------------

Boa noite, Mariana, como vai?
Verifique com o Coordenador se o e-mail
foi cadastrado corretamente e, caso
ainda assim não consiga acessar, por
gentileza nos passe o e-mail para que
consigamos averiguar e auxiliá-la.
Atenciosamente.

Boa tarde, Mariana, como vai?
Como não obtivemos resposta, não
podemos auxiliá-la. Entendemos que o
problema tenha sido resolvido mas,
qualquer outro problema técnico, fique à
vontade para abrir outro chamado que
auxiliaremos o mais breve possível.
Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Bom dia, Ivan!
Verificar o meu email cadastrado
no sistema.
52

29/05/2018

03/06/2018 Encerrado

------------------

O cadastro de redatores no sistema é
feito pelo Coordenador Estadual ou
Coordenador de Etapa de Ensino.

Para saber qual e-mail foi utilizado para
Enviado de:
cadastro, é necessário entrar em contato
http //basenacionalcomum.mec.gov
com um deles.
.br/documento-curricular
Atenciosamente.
Bom dia, Vânia!
Informe wual email que tenho
cadastrado
53

30/05/2018

09/06/2018 Encerrado

------------------

O cadastro de redatores no sistema é
feito pelo Coordenador Estadual ou
Coordenador de Etapa de Ensino.

Para saber qual e-mail foi utilizado para
Enviado de:
cadastro, é necessário entrar em contato
http //basenacionalcomum.mec.gov
com um deles.
.br/documento-curricular
Atenciosamente.

ok, obrigada
Att
Vânia

Em 30 de maio de 2018 09 05, Bárbara
(Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Bom dia, Ana Paula.

Após acesso dos redatores na
plataforma o que irão preencher?
Eles estão alegando que não
estão conseguindo inserir nada.
Alguma orientação?
54

30/05/2018

03/06/2018 Encerrado
------------------

Após acesso, eles deverão trabalhar no
espaço denominado "Documento
Curricular", dentro da seção "Edição".
Lá, há duas abas, sendo "Documentos
de Referência", onde podem inserir
documentos para auxiliar no trabalho a
ser desenvolvido, e a aba
"(Re)Elaboração", onde poderão colocar
as novas versões do documento
curricular nas quais estão trabalhando.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Em breve, haverá uma nova aba de
.br/documento-curricular
Análise, que poderão preencher com as
habilidades do currículo (re)elaborado da
rede.
Atenciosamente.
Olá,
Estou cadastrado na plataforma
mas com meu e-mail e login não
consigo ter acesso. Mensagem de
login e senha inválidos. Gostaria
que fosse solucionado este
problema. Aguardo pronto
atendimento. Grato.
Atenciosamente,
55

30/05/2018

30/06/2018 Encerrado

Olá André Fabiano Bertozzo,
Olá André Fabiano Bertozzo,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

André Fabiano Bertozzo
Login:
andrebertozzo@sed sc gov.br

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

senha: 123

Bom dia, Alilia

30/05/2018

08/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de trabalho,
Enviado de:
solicite à secretaria o convite para acesso
http //basenacionalcomum.mec.gov à plataforma. Caso esteja, utilize seu e.br/documento-curricular
mail cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.

Olá André Fabiano Bertozzo,
Olá André Fabiano Bertozzo,

Att.
André Bertozzo

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Em 21 de junho de 2018 13:52, Gustavo
Araujo (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

Agradecemos seu contato,

--

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

56

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

------------------

Bom dia. Sou Supervisora Escolar
e Professora de Escola Pública na
Paraíba. Gostaria de ter acesso a
área "Documento Curricular".
Como faço para conseguir me
cadastrar?

Na tela de login, favor clicar em "Esqueci
minha senha" e seguir os passos para a
geração de uma nova senha.
Favor verificar e qualquer dúvida nos
comunique.

Bom dia, Continuo sem conseguir
acesso, "Mensagem de e-mail inválido".
Solicito urgência na regularização.
e-mail- andrebertozzo@sed sc.gov br

O problema foi corrigido.
Favor verificar e qualquer dúvida nos
comunique.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular
Base Nacional Comum Curricular

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Reny

57

30/05/2018

08/06/2018 Encerrado

Como faço para me cadastrar em: Esta plataforma é restrita para
http //basenacionalcomum.mec.gov Coordenadores Estaduais,
.br/documento-curricular
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
sou supervisor da EMEI Profª Stela Secretaria Estadual de Educação para
Maria de Paiva Carrijo da
trabalharem no projeto de (re)elaboração
Prefeitura Municipal de Uberlândia - do documento curricular da rede de
MG
ensino.
------------------

Caso não esteja neste grupo de trabalho,
solicite à secretaria o convite para acesso
Enviado de:
à plataforma. Caso esteja, utilize seu ehttp //basenacionalcomum.mec.gov mail cadastrado e a senha 123; troque a
.br/documento-curricular
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.

58

30/05/2018

24/09/2018 Encerrado

Na definição dos objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento
para o preenchimento do último
par de números onde encontro a
listagem sequencial das
habilidades?

No RCNEI consta alguns objetivos e
conteúdos, esses, podem serem usados
como base para o preenchimento do
último para de números na definição dos
objetivos? ou a secretaria ou escola faz
essa definição em seu currículo? Grato,
Wander.

-----------------Enviado de:
Em 30 de maio de 2018 10:16,
http //basenacionalcomum.mec.gov Ferramentas BNCC
.br/a-base
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:
Bom dia, Maria Cristina,

quando tento acessar - login e
senha - mensagem de login ou
senha incorretos.
59

30/05/2018

08/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
http //basenacionalcomum.mec.gov
solicite à secretaria o convite para acesso
.br/documento-curricular
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Jovino, como vai?

Não consigo acessar.
-----------------60

30/05/2018

05/06/2018 Encerrado

Você foi cadastrado na plataforma por
algum Coordenador Estadual ou
Coordenador de Etapa? Se sim, por
gentileza peça a ele que lhe passe o email com o qual foi cadastrado e utilize a
senha 123 para acessar.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Caso ainda assim não consiga, entre
novamente em contato.
Atenciosamente.

Boa tarde, sim, pode ser utilizado e pode
também ser uma definição da Secretaria
Atenciosamente
Apoio MEC

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Aurea,

Não consigo acessar.
-----------------61

30/05/2018

08/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
.br/documento-curricular
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde

62

30/05/2018

25/06/2018 Encerrado

Olá Taciana Zardo Korossue,
Olá Taciana Zardo Korossue,

Recebemos sua solicitação, estamos
Não consigo entrar na plataforma,
avaliando o problema, responderemos
está dando usuário ou senha
em breve.
incorretas.
Podem em ajudar?

Na tela de login, favor clicar em "Esqueci
minha senha" e seguir os passos para a
geração de uma nova senha.
Favor verificar e qualquer dúvida nos
comunique.

Agradecemos seu contato,
Obrigada -Taciana Zardo Korossue
Necessito redefinir minha senha,
entretanto, com o link enviado, o
acesso à página de definição não
é possível, pois a página não é
encontrada.
63

30/05/2018

23/06/2018 Encerrado

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular
Base Nacional Comum Curricular
Prezado,
Olá Geniana dos Santos,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

-----------------Enviado de:
Agradecemos seu contato,
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/alterarBase Nacional Comum Curricular
senha html?

65

31/05/2018

08/06/2018 Encerrado

Bom dia, Libna,
Gostaria de obter somente a
BNCC da Educação Infantil e do
Para acessar o documento da BNCC por
Ensino Fundamental - anos iniciais
partes, acesse o link abaixo e selecione
em separado.
as etapas que deseja visualizar ou fazer
o download:
-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
Enviado de:
wnload-da-bncc
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
Atenciosamente.

Já foi resolvido, já acesso normalmente.
Muito obrigada.

Em 15 de junho de 2018 14:10, Gustavo
Araujo (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:
--

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO
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ITERAÇÃO 2

O Município de Arapiraca-AL não
realizou adesão a BNCC.
Como podemos proceder?

66

31/05/2018

24/09/2018 Encerrado

Somente agora ficamos sabemos
que seria preciso fazer adesão até
hoje 30/05/2018 e já são 22:27'.
Aguardo.

Olá, a adesão ao programa é junto com a
equipe estadual de currículos. Seguem
contatos da coordenadora responsável
por engajamento de municípios: Rosa
Maria Melo dos Santos rosameloatalaia@gmail com
Além disso, ressaltamos que a não
adesão não compromete a incorporação
do Documento ao sistema de ensino.

-----------------Atenciosamente
Enviado de:
Apoio MEC
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Bom dia, José

Gostaria de obter acesso ao
"Documento Curricular", mas não
sei se é necessário participar de
algum grupo especial.
67

31/05/2018

08/06/2018 Encerrado

onde posso me cadastrar?

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de trabalho,
Enviado de:
solicite à secretaria o convite para acesso
http //basenacionalcomum.mec.gov à plataforma. Caso esteja, utilize seu e.br/documento-curricular
mail cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Como devo citar em trabalho
científico a BNCC?
68

31/05/2018

26/10/2018 Encerrado

Obrigada.

Boa tarde, para citar a BNCCC em
trabalho cient fico, deve-se citar como
Documento Normativo do CNE por meio
-----------------da Resolução n02 de 2017.
Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Apoio MEC
.br/
Bom dia, Lidiane,
Bom dia!
Gostaria de saber como fazer o
cadastro para receber suporte.
Att
Lidiane

69

01/06/2018

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

08/06/2018 Encerrado
Secretaria de Educação de
Balneário Rincão
------------------

Caso não esteja neste grupo de trabalho,
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Para receber o suporte, basta abrir um
.br/documento-curricular
chamado clicando em "Suporte".
Atenciosamente.

Obter o Outlook para Android

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Eliane,

Gostaria de acessar.
-----------------70

01/06/2018

08/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
.br/documento-curricular
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Priscila,

Como faço para ter uma senha
que me permita acessar o
Documento Curricular? não
encontrei nenhum campo para me
cadastrar
71

01/06/2018

08/06/2018 Encerrado
------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de trabalho,
Enviado de:
solicite à secretaria o convite para acesso
http //basenacionalcomum.mec.gov
à plataforma. Caso esteja, utilize seu e.br/documento-curricular
mail cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Givonete,

Como faço para fazer o primeiro
acesso? como realizo o cadastro?
72

01/06/2018

08/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de trabalho,
.br/
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Olá LUCIANA V E RA,

não consigo acessar aparece
mensagem de senha ou login
incorreto
73

02/06/2018

30/06/2018 Encerrado

------------------

Olá LUCIANA V E RA,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Enviado de:
Agradecemos seu contato,
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Base Nacional Comum Curricular

Na tela de login, favor clicar em "Esqueci
minha senha" e seguir os passos para a
geração de uma nova senha.
Favor verificar e qualquer dúvida nos
comunique.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Olá Fábio Dias,
Não estou conseguindo
compartilhar documentos.
74

02/06/2018

25/06/2018 Encerrado

------------------

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Agradecemos seu contato,
.br/documento-curricular
Base Nacional Comum Curricular

Olá Fábio Dias,
Para que possamos orientá-lo melhor,
solicitamos que relate de modo detalhado
o erro encontrado, se possível com prints.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Bom dia, Cassia,
Me envie a BNCC da educação
infantil. Não estou conseguindo
fazer o download.
75

02/06/2018

08/06/2018 Encerrado

------------------

Para acessar o documento da BNCC,
acesse o link abaixo e selecione a versão
para navegação ou versão para
impressão, que é disponibilizada em
arquivo PDF:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/ahttp //basenacionalcomum.mec.gov
base
.br/download-da-bncc
Atenciosamente.
Olá vera machado,
n consigo cadastrar login e senha
-----------------76

03/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Agradecemos seu contato,
.br/materiais-de-apoio
Base Nacional Comum Curricular
O link enviado ao email para
mudar senha leva para uma págna
não encontrada.

Olá vera machado,
Para que possamos orientá-lo melhor,
solicitamos que relate de modo detalhado
o erro encontrado, se possível com prints.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Olá Luciana Santos Silva,
Olá Luciana Santos Silva,

77

03/06/2018

25/06/2018 Encerrado

http //basenacionalcomum.mec.gov Recebemos sua solicitação, estamos
.br/documento-curricular/alteraravaliando o problema, responderemos
senha html?chave=bXJzLmx1Y2lhb em breve.
mFkaW9kYXRvQGdtYWlsLmNvbQ
==
Agradecemos seu contato,
-----------------Base Nacional Comum Curricular
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

O problema foi corrigido.
Favor verificar e qualquer dúvida nos
comunique.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ITERAÇÃO 3
Já fiz esse processo, mas quando incluo
email cadastrado dá email inválido. Por
gentileza verifiquem com maior cautela,
eu preciso como redatora entrar na
plataforma

Em 21 de junho de 2018 13:43, Gustavo
Araujo (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 4

Olá LUCIANA V E RA,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ITERAÇÃO 5
Olá LUCIANA VIE RA,

O problema foi corrigido.
Favor verificar e qualquer dúvida nos
comunique.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ID
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DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Vera,
Preciso ver o documetno
-----------------78

04/06/2018

08/06/2018 Encerrado

Para acessar o documento da BNCC,
acesse o link abaixo e selecione a versão
para navegação ou versão para
impressão, que é disponibilizada em
arquivo PDF:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/a.br/download-da-bncc
base
Atenciosamente.
Bom dia, Elizabeth

Quero ter acesso a área de
reelaboração de currículo. Como
fazer para cadastrar meu e-mail?
79

04/06/2018

08/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
http //basenacionalcomum.mec.gov
solicite à secretaria o convite para acesso
.br/documento-curricular
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Elizabeth,
Gostaria de ter acesso a Base
para imprensão.
80

04/06/2018

08/06/2018 Encerrado

------------------

Para acessar o documento da BNCC,
acesse o link abaixo e selecione a versão
para navegação ou versão para
impressão, que é disponibilizada em
arquivo PDF:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov http //basenacionalcomum.mec.gov.br/a.br/download-da-bncc
base
Atenciosamente.
Bom dia, Adriana,

não consigo realiza MEU
CADASTRO PARA acessar o
documento curricular, aparece que
meu Email é invalido.
81

04/06/2018

08/06/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

solcito resposta o mais breve possível
obrigado.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
sou articuladora em regime de
colaboração(undimemt) e não
estou conseguindo acessar a
plataforma.

82

04/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Poderia verificar qual o problema?

ITERAÇÃO 1
Olá rosemai maria victorio,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

-----------------Agradecemos seu contato,
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Base Nacional Comum Curricular
.br/documento-curricular

ITERAÇÃO 2
Olá rosemai maria victorio,
Para que possamos orientá-la melhor,
solicitamos que relate de modo detalhado
o erro encontrado, se possível com prints.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Bom dia, Alessandra,

83

04/06/2018

08/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Quero entrar para saber o modelo Redatores previamente cadastrados pela
da capa do curriculo
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
-----------------do documento curricular da rede de
ensino.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de trabalho,
.br/documento-curricular
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Quero inserir os GT mas não
consigo salvar na plataforma. Só
estão salvos GT de História e GT
de Geofgrafia

84

04/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Olá Ana Lúcia Lopes Sarmento,

Olá Ana Lúcia Lopes Sarmento,

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Para que possamos orientá-la melhor,
solicitamos que relate de modo detalhado
o erro encontrado, se possível com prints.

-----------------Enviado de:
Agradecemos seu contato,
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Base Nacional Comum Curricular

85

04/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Não estou conseguindo adicionar
Olá John,
o meu analista e o outro
coordenador como assesores de
Recebemos sua solicitação, estamos
elaboração na plataforma. Ajudemavaliando o problema, responderemos
me
em breve.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular
Olá John,
Para que possamos orientá-lo melhor,
solicitamos que relate de modo detalhado
o erro encontrado, se possível com prints.

-----------------Agradecemos seu contato,
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Base Nacional Comum Curricular
.br/documento-curricular

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Fabrícia,
Boa tarde! para acessar a parte
sobre o documento curricular é
necessário uma nome de usuário e
senha. Como faço para solicitar a
senha e nome do usuário?
86

04/06/2018

08/06/2018 Encerrado

Att.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de trabalho,
solicite à secretaria o convite para acesso
Enviado de:
à plataforma. Caso esteja, utilize seu ehttp //basenacionalcomum.mec.gov
mail cadastrado e a senha 123; troque a
.br/documento-curricular
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Renata

Gostaria de acessar o material
para a elaboração do Currículo de
acordo com a BNCC.
87

04/06/2018

08/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
http //basenacionalcomum.mec.gov
solicite à secretaria o convite para acesso
.br/documento-curricular
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Não consigo salvar o Grupo de
Trabalho.Ao apertar não acontece
nada.
88

04/06/2018

25/06/2018 Encerrado

------------------

Olá Alessandro Cedrini,

Olá Alessandro Cedrini,

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Para que possamos orientá-lo melhor,
solicitamos que relate de modo detalhado
o erro encontrado, se possível com prints.

Enviado de:
Agradecemos seu contato,
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Base Nacional Comum Curricular
Bom dia, Cleusete

como fazer o login e a senha para
acessar o documento currucular
89

04/06/2018

09/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de trabalho,
.br/documento-curricular
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Mônica,

90

04/06/2018

09/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Quero saber com posso ter acesso Redatores previamente cadastrados pela
ao documento curricular
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
-----------------do documento curricular da rede de
ensino.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de trabalho,
.br/documento-curricular
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Olá, boa noite!

91

05/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Não estamos conseguindo
compartilhar os documentos de
referência mais extensos, existe
algum limite de tamanho para os
arquivos que pretendemos fazer o
upload? Se houver, seria possível
especificar o tamanho junto ao
ícone "escolher arquivo"?

Olá Fábio Dias,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Agradecemos seu contato,
------------------

92

93

05/06/2018

05/06/2018

24/09/2018 Encerrado

09/06/2018 Encerrado

Base Nacional Comum Curricular
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Gostaria saber como fica a
Boa tarde, a BNCC do Ensino Médio
questão do ensino religioso no
ainda não foi aprovada, está sob análise
ensino médio, obrigatório ou
do CNE. Não prevê obrigatoriedade do
facultativo?
Ensino Religioso
Ensino Religioso tem previsão legal
-----------------apenas no Ensino Fundamental.
Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
Apoio MEC
.br/
preciso mudar usuario e senha.
Bom dia, Jandira,
Ao acessar a plataforma, na seção
-----------------"Geral" você encontra um ícone para
acessar o "Meu Perfil". Lá, poderá alterar
Enviado de:
nome de usuário, e-mail e senha.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Atenciosamente.

Olá Fábio Dias,

Para melhor análise, favor nos enviar o
arquivo que está tentando fazer o upload.
Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Ana Cristina, como vai?

Gostaria de participar e opinar
para o crescimento da educação
nacional
94

05/06/2018

09/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de trabalho,
.br/
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma para poder colaborar com a
(re)elaboração do currículo da sua rede!
Atenciosamente.
Bom dia Equipe da BNCC.
Quero informar que não tenho
acesso a Plataforma, gostaria de
saber como faço pra ter aceeso a
Plataforma, pois quando abro o
site da BNCC não tem opção de
fazer cadastro pra o primeiro
acesso.
95

05/06/2018

09/06/2018 Encerrado

Att,

Bom dia, Valdir
Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Valdir Matias Maia
Sec. Municipal de Educação de
Guaribas - PI
------------------

Caso não esteja neste grupo de trabalho,
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Bom dia, Deborah,

Sou a responsável pelos estudos
sobre re elaboração do currículo
do meu município. Como posso
acessar essa plataforma? Como
faço para solucionar as dúvidas?
96

05/06/2018

09/06/2018 Encerrado
------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de trabalho,
Enviado de:
solicite à secretaria o convite para acesso
http //basenacionalcomum.mec.gov
à plataforma. Caso esteja, utilize seu e.br/documento-curricular
mail cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Fabiana,

Solicitação de acesso para aba do
Documento Curricular apoio a
(re)elaboração de currículo.
97

05/06/2018

09/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
http //basenacionalcomum.mec.gov
solicite à secretaria o convite para acesso
.br/documento-curricular
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde!

98

05/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Não estou conseguindo acessar a
plataforma. Sou redatora de
currículo do estado do Rio de
Janeiro, etapa: Educação Infantil.

Olá Cristiane Egidio,

Olá Cristiane Egidio,

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Verificamos na base de dados e não
encontramos o seu cadastro.
Favor entre em contato com sua rede.

-----------------Agradecemos seu contato,
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Base Nacional Comum Curricular
.br/documento-curricular
Bom dia, Sueli,

Gostaria de saber se posso
acessar o documento curricular (
apoio à elaboração de currículo)
99

05/06/2018

10/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
http //basenacionalcomum.mec.gov
solicite à secretaria o convite para acesso
.br/documento-curricular
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Carla,

Não consigo entrar na plataforma
-----------------100

05/06/2018

10/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/alterarCaso não esteja neste grupo de trabalho,
senha html?chave=Y2FybGFkdXJh
solicite à secretaria o convite para acesso
bnMzM0BnbWFpbC5jb20=
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Dircimar,

Não consigo acessar o sistema,
pois o login e senha que coloco
aparece inválido.
101

06/06/2018

10/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
http //basenacionalcomum.mec.gov
solicite à secretaria o convite para acesso
.br/documento-curricular
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Bom dia,

Não estou conseguindo ter
acesso.
102

06/06/2018

10/06/2018 Encerrado

------------------

A NOSSA UN DADE ESCOLA NÃO
ESTÁ TENDO ACESSO A BNCC PARA
FAZER A CONTR BUIÇÃO , TEMOS A
FASE I E II DO ENS NO
FUNDAMENTAL.

Enviado de:
Em 6 de junho de 2018 07 55,
http //basenacionalcomum.mec.gov
Ferramentas BNCC
.br/documento-curricular
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

Esta plataforma é para (Re)Elaboração
de currículos de redes estaduais e
municiapais, e é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.

Bom dia, Márcio,

Não consigo ter acesso a página
documento curricular e nem
consigo cadastrar-me. Por favor
me oriente. Obrigado.
103

06/06/2018

12/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
http //basenacionalcomum.mec.gov solicite à secretaria o convite para acesso
.br/documento-curricular
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.

Obrigado pela ajuda.

Em 6 de junho de 2018 12:39, Bárbara
(Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:
--

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Marco,

acessar o ambiente
-----------------104

06/06/2018

10/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
.br/documento-curricular
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.

Bom dia, Orniane,

como faço para ter acesso e
realizar o login?
105

06/06/2018

29/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

boa tarde Bárbara.
sou Orniane Bahia, coordenadora de
educação infantil do município de
Jacundá-PA.
QUAL SECRETARIA PROCURO
PARA TED ACESSO?

Bom dia, Orniane,
Para solicitar acesso, você deve entrar
com contato com o grupo de trabalho do
estado responsável por (re)elaborar o
documento curricular.

Enviado via BOL Mail
No site abaixo, há notícias sobre a
comissão do Pará responsável por esse
projeto, caso queira ver:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de trabalho,
Assunto: [Base Nacional Comum
.br/
solicite à secretaria o convite para acesso Curricular] Re: como faço para ter acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu ee realizar o login?
mail cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
De: suporte@bncc.zendesk.com
Atenciosamente.

http://agenciapara com.br/Noticia/161389/
para-ganha-comissao-para-trabalhar-abncc-no-estado
No mais, sugerimos que entre em contato
com a secretaria de educação para mais
informações e solicitação de acesso.
Atenciosamente.

Enviado em: 6 de junho de 2018 13:41

Para: ornipinheiro@bol com br
Não estou conseguindo acessar a
plataforma conforme o video
enviado, sou redator de
matemática do Estado do
Amazonas.
106

06/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Olá Nilo da Silva Sena Filho,

Olá Nilo da Silva Sena Filho,

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Verificamos na base de dados e não
encontramos o seu cadastro
Favor entre em contato com sua rede.

-----------------Agradecemos seu contato,
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Base Nacional Comum Curricular
.br/documento-curricular

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Sônia,

Não consigo acessar aparece
senha ou usuário incorretos
107

06/06/2018

10/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de trabalho,
.br/documento-curricular
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Fiz minha inscrição para participar
da audiência em SP dia 08/06.
Inscrição na condição de jornalista,
representando jornal Interior, que
circula na região de Penápolis.
Duas dúvidas:
1. Minha inscrição está garantida?

108

06/06/2018

11/06/2018 Encerrado

Bom dia, João, como vai?

2. Há necessidade, garantida
Respondendo suas dúvidas:
minha participação, de levar algum
tipo de documento para apresentar 1. Se você realizou no site, ela está sim
na audiência?
garantida.
2. Sim, como veículo de imprensa, você
Aguardo instruções.
deverá apresentar alguma credencial que
confirme sua atuação na audiência.
João Luis dos Santos
Atenciosamente.
cpf 064 946 978-01
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/bncc-ensino-medio

109

06/06/2018

Não consigo realizar acesso pelo
computador.

Olá Ronilda Rodrigues,

Olá Ronilda Rodrigues,

Os redatores cadastrados não
conseguem acessar.

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

O problema do seu login foi corrigido.
Favor verificar e qualquer dúvida nos
comunique.

25/06/2018 Encerrado
------------------

Agradecemos seu contato,
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Base Nacional Comum Curricular
.br/documento-curricular

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Boa tarde!
Estou como Redatora do Currículo de
Geografia do Estado do Amazonas.

Entro com meu e-mail e senha
informada (123) e não acessa.
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06/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Olá Maria das Graças Medeiros Borges,

Recebemos sua solicitação, estamos
Aparece uma mensagem: Login ou
avaliando o problema, responderemos
senha incorreto.
em breve.

Olá Maria das Graças Medeiros Borges,
Para que possamos orientá-la melhor,
favor informar o e-mail cadastrado.

Até o momento, não consigo acessar a
plataforma.

-----------------Agradecemos seu contato,
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Base Nacional Comum Curricular
.br/documento-curricular

E-mail:
mariadas borges@semed.manaus am.gov
Olá Maria das Graças Medeiros Borges,
br

Agradecemos seu contato,

Agradecemos seu contato,
Atenciosamente,

Base Nacional Comum Curricular

Base Nacional Comum Curricular
Maria das Graças Medeiros Borges

Em qui, 21 de jun de 2018 12 58,
Gustavo Araujo (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:
Bom dia, Adriana,

Eu posso acessar o site do MEC
que fala sobre elaboração de
currículo.?
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06/06/2018

11/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
http //basenacionalcomum.mec.gov
solicite à secretaria o convite para acesso
.br/documento-curricular
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Jorgiane,

Como poderei ter acesso a aba de
apoio a elaboração de currículo?
Onde tenho q me cadastrar.
obrigada
112

06/06/2018

11/06/2018 Encerrado
------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de trabalho,
Enviado de:
solicite à secretaria o convite para acesso
http //basenacionalcomum.mec.gov
à plataforma. Caso esteja, utilize seu e.br/documento-curricular
mail cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.

Verificamos na base de dados e não
encontramos o seu cadastro.
Favor entre em contato com sua rede.

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Isabel,

Não sei onde consigo senha e
login para acesso.Sou dirigente
municipal na Secretaria de
Educação de Piúma-ES.
113

06/06/2018

11/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
http //basenacionalcomum.mec.gov solicite à secretaria o convite para acesso
.br/documento-curricular
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Rita, como vai?
Para acessar o documento da BNCC,
você poderá acessar o site abaixo e
selecionar as etapas e componentes que
deseja ver:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Quero acessar as informações da
Base Nacional Comum. Sou
técnica pedagógica da Secretaria
Municipal de Educação de piúma
es, necessito de login e senha.
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06/06/2018

11/06/2018 Encerrado

Ou acessar o link abaixo e baixar o
documento inteiro ou fazer uma
navegação:

http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Já a plataforma é restrita para
-----------------Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Enviado de:
Redatores previamente cadastrados pela
http //basenacionalcomum.mec.gov
Secretaria Estadual de Educação para
.br/documento-curricular
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Maria, como vai?

115

06/06/2018

11/06/2018 Encerrado

Para acessar e fazer download de partes
do documento da BNCC, você poderá
acessar o site abaixo e selecionar as
Não conseguir baixar o material do etapas e componentes que deseja ver:
2° ano. Como eu faço?
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
-----------------wnload-da-bncc
Enviado de:
Ou acessar o link abaixo e baixar o
http //basenacionalcomum.mec.gov documento inteiro ou fazer uma
.br/download-da-bncc
navegação:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Atenciosamente.
Bom dia, Ellís,

Não consigo fazer acessar
informando o login e a senha
informada no tutorial...
116

06/06/2018

11/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
http //basenacionalcomum.mec.gov
solicite à secretaria o convite para acesso
.br/documento-curricular
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Eide, como vai?

preciso acessar o bncc online
educacao fundamental
117

07/06/2018

11/06/2018 Encerrado

------------------

Para acessar o documento da BNCC,
você poderá acessar o site abaixo e
selecionar as etapas e componentes que
deseja ver:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc

Enviado de:
Ou acessar o link abaixo e baixar o
http //basenacionalcomum.mec.gov documento inteiro ou fazer uma
.br/download-da-bncc
navegação:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Carlota,

Quero participar da plataforma,
com faço?
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07/06/2018

11/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de trabalho,
.br/documento-curricular
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, José,

Como faço para acessarm
-----------------119

07/06/2018

11/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
.br/documento-curricular
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Andreia,

Olá!
Gostaria de entrar para receber
apoio quanto a reelaboração do
currículo,, como faço para logar?
120

07/06/2018

12/06/2018 Encerrado
------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de trabalho,
Enviado de:
solicite à secretaria o convite para acesso
http //basenacionalcomum.mec.gov
à plataforma. Caso esteja, utilize seu e.br/documento-curricular
mail cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

121

DATA DA
SOLICITAÇÃO

08/06/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

25/06/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

Queria saber mais sobre as
implantacoe da BNCC. E tambem
estar mais atualizada com a
educacao no momento. Como
poderia receber sempre as
notificacoes?
------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Luciane, para saber mais
sobre as novidades da BNCC, fique
atenta aos sites abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/
http //cnebncc.mec.gov br/
Além, é claro, do site do MEC e canal no
Youtube, que transmite ao vivo as
audiências da BNCC do Ensino Médio.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Qualquer outra dúvida, fique à vontade
.br/materiais-de-apoio
para abrir novos chamados.
Atenciosamente.
bom dia!
estou inserindo os assessores de
elaboração na plataforma, mas ao
salvar a tela fica cinza e o status
continua dendo "aguardando"...
122

08/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Olá Maridalva,

Olá Maridalva,

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Para que possamos orientá-lo melhor,
solicitamos que relate de modo detalhado
o erro encontrado, se possível com prints.

Agradecemos seu contato,

Agradecemos seu contato,

isso é assim mesmo?
------------------

Base Nacional Comum Curricular
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
material para estudo
Boa tarde, Sara, como vai?
-----------------123

08/06/2018

12/06/2018 Encerrado

Você gostaria de auxilia para encontrar
os materiais de apoio? A qual material de
estudos se refere?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/a-base
Atenciosamente.

Boa tarde, Silvia,

como posso fazer login para
acessar o documento curricular
124

08/06/2018

12/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de trabalho,
Enviado de:
solicite à secretaria o convite para acesso
http //basenacionalcomum.mec.gov à plataforma. Caso esteja, utilize seu e.br/
mail cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Caso queria apenas acessar o download
da base, na mesma página clique em "A
Base".
Atenciosamente.

Base Nacional Comum Curricular

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Olá, Carlos, como vai?
não consigo assistir a transmissão
no you tube conforme foi
anunciado...o que devo fazer?
125

08/06/2018

12/06/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //cnebncc.mec.gov br/

A transmissão não ocorreu pois a
audiência foi cancelada devido a
manifestações.
Para mais informações, acesse:
cnebncc.mec.gov br
Atenciosamente.
Boa tarde, Joaquim,
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08/06/2018

12/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Como faço para ter acesso a parte
Redatores previamente cadastrados pela
do documento curricular neste
Secretaria Estadual de Educação para
site?
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
-----------------ensino.
Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
http //basenacionalcomum.mec.gov
solicite à secretaria o convite para acesso
.br/documento-curricular
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Não consigo incluir a professora
de Geografia (Anos Finais)

128

08/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Mari Celma Matos Martins Alves

Olá Suzy de Castro Alves,

CPF: 79187366991

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

mari alves@joinville sc.gov br

Olá Suzy de Castro Alves,
Para que possamos orientá-la melhor,
solicitamos que relate de modo detalhado
o erro encontrado, se possível com prints.

maricelmaalves2014@gmail com
Agradecemos seu contato,
-----------------Base Nacional Comum Curricular
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Suzy, boa tarde! Tudo bem?
Não consigo inserir o Componente
Matemática

129

08/06/2018

02/07/2018 Encerrado

Não foi possível identificarmos o
problema com os dados enviados.

Jovino Luiz Aragão

Olá Suzy de Castro Alves,

CPF:67862780949

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

jovinoluiz@blumenau sc gov.br
jovinoaragao@gmail com

Agradecemos seu contato,
-----------------Base Nacional Comum Curricular
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

Para que possamos ajudá-la, precisamos
que detalhe um pouco mais as
dificuldades que está encontrando? Não
está conseguindo cadastrar o "Jovino
Luiz Aragão" como Redator no Grupo de
Trabalho do Componente "Matemática"?
Sistema exibe algum erro?
Por favor, se possível, descreva o passoa-passo que está realizando e enviei
prints das telas.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Não consigo inserir o Componente
História
Denize Aparecia da Silva
CPF: 421695509-68
130

08/06/2018

25/06/2018 Encerrado

denize@joinville.sc.gov br
denize@terra.com.br

Olá, Suzy de Castro Alves. Nosso agente
Gustavo Araujo tentou entrar em contato
com você sobre essa solicitação, mas
ainda não obteve resposta. Nos informe
se você precisar de mais assistência.
Obrigado.

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Boa tarde, Lindinalva,

Não estou conseguindo entrar.
-----------------131

08/06/2018

12/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
.br/documento-curricular
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Renata,
Na pagina do vídeo sobre a Base
nacional comum, a pagina do
arquivo não esta abrindo
acusando Página não encontrada.
132

133

09/06/2018

09/06/2018

18/06/2018 Encerrado

25/06/2018 Encerrado

------------------

Para ter acesso aos videos relacionados
Base Nacional Comum Curricular, acesse
o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/mat
eriais-de-apoio

Enviado de:
Caso não consiga acessar, abra um novo
http //basenacionalcomum.mec.gov chamado.
.br/images/BNCC_20dez_site pdf
Atenciosamente.
boa noite! minha senha foi
alterada com sucesso, porém não Olá claudia,
Olá claudia,
me levou para pagina inicial para
navegação aparecendo na tela
Recebemos sua solicitação, estamos
uma imagem com 404 not found... avaliando o problema, responderemos
O problema foi corrigido.
fico no aguardo. grata.
em breve.
Favor verificar e qualquer dúvida nos
comunique.
-----------------Agradecemos seu contato,
Enviado de:
Agradecemos seu contato,
http //basenacionalcomum.mec.gov Base Nacional Comum Curricular
Base Nacional Comum Curricular
.br/documento-curricular

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Preciso refazer minha senha, e
não consigo porque o site diz
'página não encontrada'.

134

09/06/2018

25/06/2018 Encerrado

http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/alterarOlá Ligia Rubim,
senha html?chave=bGlnaWFydWJ
pbUBnbWFpbC5jb20=
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
Como devo proceder?
em breve.
Obrigada,
Ligia.
------------------

Olá Ligia Rubim,

O problema foi corrigido.
Favor verificar e qualquer dúvida nos
comunique.

Agradecemos seu contato,
Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular
Base Nacional Comum Curricular

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/alterarsenha html?chave=bGlnaWFydWJ
pbUBnbWFpbC5jb20=
Maria de Loudes, boa tarde.
fazendo uma pesquisa estudar
competências específicas de
historia para o ensino fundamental
135

10/06/2018

25/06/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Maria de Lourdes.
Precisamos de mais informações sobre a
sua duvida, para poder auxiliar.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, José,
Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/a-----------------base
Para ter acesso a Download da Base
Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
http //basenacionalcomum.mec.gov
abaixo:
.br/documento-curricular
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
quero acessar os materiais da
BNCC
136

11/06/2018

18/06/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Maria,
Gostaria de saber as datas e como
Todas as informações sobre as
posso participar do seminário
audiências públicas são disponibilizadas
sobre a Base que a acontecerá em
no site abaixo:
Fortaleza Ceará?
137

11/06/2018

15/06/2018 Encerrado

------------------

http //cnebncc.mec.gov br/

Fique atenta ao edital que tratá o local de
Enviado de:
realização exato e as datas de inscrição
http //basenacionalcomum.mec.gov
para público geral.
.br/
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Por gentileza, qual o endereço do
local onde acontecerá a audiêcia
publica para a BNCC do Ensino
Médio em Fortaleza?

138

11/06/2018

15/06/2018 Encerrado

Está marcada para o dia 05/07...
Quero comparecer. Preciso desta
informação para que possa
verificar em qual aeroporto devo
aterrizar. Poderia me orientar a
respeito?
-----------------Enviado de:
http //cnebncc.mec.gov br/

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Vanuza
O endereço ainda não foi definido, assim
que o edital da audiência for
disponibilizado, o endereço será
confirmado. Para ter acesso a essa e
outras informações, consulte:
http //cnebncc.mec.gov br/
Fique atenta também aos períodos de
inscrição.
Atenciosamente.
Boa tarde, Luis,

139

11/06/2018

15/06/2018 Encerrado

Por favor, somente profissionais
ligados à rede pública de ensino
pode acessar o documento
Curricular? Se não, como faço
para ter acesso? att, Luis , Diretor
de Escola Privada

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de trabalho,
Enviado de:
solicite à secretaria o convite para acesso
http //basenacionalcomum.mec.gov à plataforma. Caso esteja, utilize seu e.br/documento-curricular
mail cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Lenyana,

como ter acesso as orientações do
documento curricular, sou técnica
do Conselho Municipal de
Educação do Crato Ceará.
140

11/06/2018

15/06/2018 Encerrado

Aguardo orientações.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de trabalho,
Enviado de:
solicite à secretaria o convite para acesso
http //basenacionalcomum.mec.gov à plataforma. Caso esteja, utilize seu e.br/download-da-bncc
mail cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Boa tarde, Lidia,

Bom dia sou professora
coordenadora e preciso ter senha
para acessar o documento
curricular como posso fazer por
favor, obrigada
141

11/06/2018

15/06/2018 Encerrado
------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de trabalho,
Enviado de:
solicite à secretaria o convite para acesso
http //basenacionalcomum.mec.gov
à plataforma. Caso esteja, utilize seu e.br/documento-curricular
mail cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Maria do Carmo,
O email cadastrado :
luciscostalfi@gmail.com
Olá. Nao consigo acessar com
esse email. Dz que é inválido,
entretanto é o único que possuo
142

11/06/2018

25/06/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Lucia,
Olá pessoal da tecnologia.
Para que possamos auxiliar, precisamos
que nos diga qual o e-mail cadastrado.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

Att,

Bom dia, Jaimilton,

12/06/2018

18/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
sou tecnico da secretaria de
Redatores previamente cadastrados pela
Educação do município de Lajedão
Secretaria Estadual de Educação para
- Bahia, gostaria de acessar a área
trabalharem no projeto de (re)elaboração
restrita
do documento curricular da rede de
ensino.
-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Podem verificar o caso abaixo, por
gentileza? Grata.
Lúcia Soares

Na tela de login, favor clicar em "Esqueci
minha senha" e seguir os passos para a
geração de uma nova senha.
Favor verificar e qualquer dúvida nos
comunique.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Em 14 de junho de 2018 10:52, Maria do
Carmo (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

143

Olá Lucia Soares,
Olá Lucia Soares,

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Bom dia, Eryka,

a area de documento curricular
pode ser acessada por todas as
escolas?
144

12/06/2018

18/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Minha dúvida é com relação a um
item da BNCC, que está na página
90.
Tenho uma dúvida com relação à
ortografia regular direta, pois
sempre pensei que fossem
somente as letras P, B, D, T, F, V
(seis letras apenas). Uma dúvida
surgiu com a publicação da BNCC
(pág 90), a qual diz:

145

12/06/2018

24/09/2018 Encerrado

"Dos 26 grafemas de nosso
alfabeto, apenas sete – p, b, t40,
d36, f, v, k – apresentam uma
relação regular direta entre fonema
e grafema e essas são justamente
as consoantes bilabiais,
linguodentais e labiodentais surdas
e sonoras. Essas são as regulares
diretas."

Bom dia, Fábio, como vai?
Bom dia, Fábio,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Vocês nem leram o que eu escrevi. Esse
problema não está resolvido pois eu me
referi a um erro conceitual da BNCC e
não obtive resposta.

Verificaremos internamente se há algum
canal para esclarecer tal dúvida e
retornaremos seu contato.

Atenciosamente.
Não consigo ver o K como regular
direta. Se pudesse me explicar.
Desde já agradeço.

Atenciosamente

Obrigado
Att. Fábio Henrique
(18) 991659088
Maria Cristina, boa tarde.

Dowload da Base Nacional
Comum
146

12/06/2018

25/06/2018 Encerrado

------------------

Lemos sua dúvida, mas não podemos
respondê-la pois esta área de suporte é
destinada a dúvidas e problemas quanto
à funcionalidade do site e ferramentas,
como ressaltado na mensagem anterior,
e não temos autonomia para responder
questões conceituais sobre a base.

Bom dia, Maria Cristina,
Precisamos de mais informações sobre a
sua duvida, para poder auxiliar.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/download-da-bncc

Não recebemos retorno seu para poder
auxiliá-la mais, mas caso queira fazer o
download da base, utilize um dos sites
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov br/abase
http //basenacionalcomum.mec.gov br/do
wnload-da-bncc
Qualquer outra dúvida, fique à vontade
para abrir novos chamados.
Atenciosamente.

Prezado Fábio
A questão está sob análise da equipe
MEC e, caso seja necessário, será
publicada uma errata.
Atenciosamente
Apoio MEC

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Carla,

Não consigo acessar, como faço?
-----------------147

12/06/2018

17/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
.br/documento-curricular
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Cristian,
Atualmente não há versões impressas
do documento da BNCC.
gostaria de receber um exemplar
impresso da base nacional e das
diretrizes. Seria possivel?
148

12/06/2018

18/06/2018 Encerrado

------------------

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Para ter acesso a Download da Base
.br/
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Bom dia, Elane,

Gostaríamos de saber como
receberemos os dados para
acesso. Quem fará esse envio?
149

12/06/2018

18/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Jones,

150

12/06/2018

18/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Olá!
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
O acesso a area de elaboração do Secretaria Estadual de Educação para
currículo é exclusivo para gestores trabalharem no projeto de (re)elaboração
da escola pública?
do documento curricular da rede de
ensino.
-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Mirta,

Para quem serve esta plataforma?
-----------------151

12/06/2018

19/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Sueli,

Como redator de currículo ,
gostaria de acessar o documento
curricular para ter apoio na
elaboração do currículo.
152

13/06/2018

18/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Boa tarde! Obrigada pelo esclarecimento.
Mirta

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Mirian,

solicitar cadastro na plataforma
-----------------153

13/06/2018

18/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Janete,

154

13/06/2018

18/06/2018 Encerrado

Sou do setor pedagógico da
Secretaria de Educação do
município de Farroupilha RS e
gostaria de saber se há
possibilidade de termos acesso ao
"Documento Curricular" a fim de
auxiliar na (re)elaboração de
currículo?

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Enviado de:
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
http //basenacionalcomum.mec.gov
123; troque a senha já no primeiro
.br/documento-curricular
acesso.
------------------

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Boa tarde
Sou coordenadora pedagógica e
estamos realizando o estudo da
BNCC.
Na pag129 (EF04LP24) pula para
pag.133 (EF04LP26),

155

13/06/2018

23/06/2018 Encerrado

e na pag 131 temos os seguintes
objetivos que me deixaram
confusa pois tem (EF04LP27) no
espaço do 3º ano sendo que a
referencia das siglas diz que é
referente ao 4º ano. e (EF05LP25)
esta no espaço do 4º ano, sendo
as siglas fazem referencia ao 5º
ano.
Gostaria de saber se houve erro
de digitação e qual seria a forma
correta a ser considerada esse
conteúdo.
Fico no aguardo com orientações
Obrigada
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Boa tarde
Sou coordenadora pedagógica e
estamos realizando o estudo da
BNCC.
Na pag129 (EF04LP24) pula para
pag.133 (EF04LP26),

156

13/06/2018

23/06/2018 Encerrado

e na pag 131 temos os seguintes
objetivos que me deixaram
confusa pois tem (EF04LP27) no
espaço do 3º ano sendo que a
referencia das siglas diz que é
referente ao 4º ano. e (EF05LP25)
esta no espaço do 4º ano, sendo
as siglas fazem referencia ao 5º
ano.
Gostaria de saber se houve erro
de digitação e qual seria a forma
correta a ser considerada esse
conteúdo.
Fico no aguardo com orientações
Obrigada
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov

Bom dia, Daniela, como vai?
Para sanar os problemas com a
paginação da BNCC com recortes por
anos e componentes, sugerimos que
acessem o documento em versão para
impressão, disponível no site:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

157

DATA DA
SOLICITAÇÃO

13/06/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

teste

Olá Bruno Gomes de Souza,

------------------

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema e responderemos
em breve.

25/06/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Agradecemos seu contato,

Boa tarde,

Boa tarde, Jose,

Como posso ter acesso ao
sistema?
Login e Senha.
158

14/06/2018

25/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

159

14/06/2018

24/06/2018 Encerrado

Obrigado
------------------

160

14/06/2018

24/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Boa tarde! Sou professora da rede
municipal de ensino de Vargem
Bonita,SC e fui convidada para ser
articuladora do Programa
Educação Conectada Atualmente
sou coordenadora local do Pnaic
,programa este que encerrou-se
dia 31/05, porém ainda tenho uma
bolsa a receber.Quero saber se já
posso preencher o cadastro de
articuladora, sem ter problemas
com a questão do futuro
recebimento de bolsas deste novo
programa?
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

Att.

José
Cavalcante ARNAUD
Prof. Me. em Planejamento e Políticas
Públicas - UECE
Doutorando em Pol ticas Públicas UECE
(85) 9 9991-2050 e (85) 9 8665-0250
Obrigado

Boa tarde!
Estou com o perfil de redator e
gostaria de adicionar
colaboradores ao grupo de
trabalho. Como posso fazer isso/

Como faço para entrar em contato com a
Coordenação Estadual.

Bom dia, Abimael,
A função de adicionar colaboradores é
exclusiva do Coordenador de Etapa. Fala
com seu coordenador e solicite o convite
a colaboradores para o Grupo de
Trabalho.
Atenciosamente

boa tarde, você faz parte do ProBNCC no
estado de SC? Peço que entre em
contato com as coordenadoras estaduais
do estado para te auxiliarem com essa
questão.
Atenciosamente
Apoio MEC

Abimael Fernando Moreira
Técnico Pedagógico de Matemática
DEB/SEED - (41) - 3340-1714

Em 19/06/2018 às 11:47 horas,
suporte+id159@bncc.zendesk.com
escreveu:

Prezado José,
Por favor, entre em contato com a
Secretaria de Educação de seu Estado
para solicitar informações sobre o
coordenador estadual.
A Portaria nº 0148/2018 – GAB. instituiu
a comissão estadual de implementação
da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) no âmbito da educação básica
no Estado do Ceará.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Eurilene,
Atualmente não há versões impressas do
documento da BNCC.
Como posso adquirir a BNCC
impressa?
161

14/06/2018

19/06/2018 Encerrado

------------------

Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Para ter acesso a Download da Base
.br/download-da-bncc
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Cadastro como assessor, mas recebe email como coordenador de etapa e na
ferramenta fica como coordenador de
etapa automaticamente.

realizo o cadastro do assessor,
mas quando recebem o e-mail de
convite, aparecem como
coordenadores de etapa. como
corrigir o erro?
162

14/06/2018

02/07/2018 Encerrado

O Eduardo Andrade foi um teste, pode
ser excluído.

A Marlise é a articuladora Undime, tem
que permanecer

Heloisa, boa noite! Tudo bem?

Olá Heloisa Magalhães Goulart de
Andrade,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando e responderemos em breve.

-----------------Agradecemos seu contato,

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

Base Nacional Comum Curricular
Atenciosamente,

No sistema, a função de Assessor tem os
mesmos privilégios que o Coordenador
de Etapa, podendo criar os Grupos de
Trabalho, além de convidar e
acompanhar as produções dos
Redatores.
Desta forma, é utilizado o mesmo formato
de convite para os dois perfis
(Coordenador de Grupo de Etapa e
Assessor). Porém, como notado, o
assessor é exibido em área específica
dentro do grupo de Etapa.
Conforme solicitado, o "Eduardo
Andrade" foi removido e a "Marlise" foi
mantida.
Caso tenha alguma outra dificuldade, por
favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC

Heloísa Andrade
Bom dia, Silvanio,

não estou tendo acesso
-----------------163

15/06/2018

19/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/download-da-bncc
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom da, Maria Rita, como vai?

164

15/06/2018

19/06/2018 Encerrado

gostaria de parar de receber cópia
dos e-mails que encaminham para
vcs, todos os dias são diversos emails de
solicitação/duvida/reclamação, o
que dificulta meu controle de emails.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc

com ter acesso ao documento
curricular do ensino fundamental
165

15/06/2018

19/06/2018 Encerrado

------------------

Fizemos uma alteração no Zendesk,
programando para que você receba
apenas os tickets que forem atribuídos ao
MEC. De qualquer forma, sugiro que, no
seu próprio e-mail, marque as
mensagens vindas do Zendesk como
Spam, isso impedirá que os tickets
encham a sua caixa.
Atenciosamente,
Bárbara Szuparits Silva
Gestão de Tecnologias em Educação
Unidade de Gestão de Projetos
Tel. (11)3868-0100 ramal 142
bsilva@vanzolini-ead.org br

De: Maria Rita Labanca (Ferramentas
BNCC)
[mailto suporte@bncc.zendesk com]
Enviada em: sexta-feira, 15 de junho de
2018 09 24
Para: Wilder Rogerio de Oliveira
&lt;woliveira@vanzolini-ead.org br&gt;;
Maria do Carmo Alves de Brito
&lt;mbrito@vanzolini-ead.org br&gt;;
Gustavo Sester Araujo
&lt garaujo@vanzolini-ead.org.br&gt
Bom dia, Wilson,
Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Olá Ana Lúcia Lopes Sarmento,
Não consigp excluir o grupo que
ficou duplicado na plataforma Artes
166

15/06/2018

25/06/2018 Encerrado

------------------

Olá Ana Lúcia Lopes Sarmento,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Enviado de:
Agradecemos seu contato,
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Base Nacional Comum Curricular

Não encontramos no sistema o grupo em
duplicidade:

Caso a duplicidade ainda persista, favor
enviar o nome completo do grupo em
duplicidade.
Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Já consegui. Obrigada.
-----------------167

15/06/2018

23/06/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Boa tarde, Raimundo

Solicito por gentileza acesso a
plataforma.
168

15/06/2018

19/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

169

15/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Boa tarde! Como descrito, meu
nome é Samara Abrahão.
Trabalho como Assessora Técnica
Pedagógica da Educação Infantil
na Secretaria Municipal de
Educação de tararé-SP. Gostaria
de receber mais informações
sobre o Coordenador do Estado
de São Paulo, sobre o
Coordenador de Etapa e sobre os
Redatores na área a Educação
Infantil. Visto que estamos nesse
processo de estudos,
capacitações, pesquisas para
reelaboração do currículo e
estamos com algumas dúvidas.
Gostaria de participar de alguma
forma desses estudos, existe essa
possibilidade? Ou a possibilidade
de retirar algumas dúvidas com
essa equipe?
Desde já agradeço,
Atenciosamente,
Samara Abrahão
Assessora Técnica Pedagógica da
Educação Infantil
Secretaria Municipal de Educação

Boa tarde, Samara, como vai?
Para saber mais sobre a comissão
organizada para o processo de
implementação da BNCC no Estado de
São Paulo, acesse o site abaixo com a
resolução SE-55, de 23-11-2017
http //siau edunet.sp gov.br/ItemLise/arqui
vos/55_17.HTM?Time=21/06/2018%2014:
32 02
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Não consigo baixar as
apresentações (ppt) do material de
Boa tarde, Márcio,
apoio da Base. Não há link.

170

15/06/2018

19/06/2018 Encerrado

A opção para baixar está ao lado,
http //basenacionalcomum.mec.gov juntamente com a opção de pdf. Clicando
em pdf abrirá um link, e clicando na
.br/materiais-de-apoio
opção ppt será feito o download
automaticamente.
-----------------Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/materiais-de-apoio
Não estou conseguindo criar
novos GTs para o Ensino
Fundamental Anos Finais a partir
do perfil do coordenador.

171

15/06/2018

30/06/2018 Encerrado

Abro a caixa de criação mas o
botão salvar não faz nada.
------------------

Olá Rafael,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Agradecemos seu contato,

Enviado de:
Base Nacional Comum Curricular
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Olá Farley Correia Sardinha,

172

15/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Boa tarde! O envio dos
documentos não está funcionando. Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
-----------------em breve.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Agradecemos seu contato,
.br/documento-curricular
Base Nacional Comum Curricular
Bom dia, Sônia,
Gostaria de receber a BNCC por
ano de escolaridade com
competência

173

15/06/2018

23/06/2018 Encerrado

------------------

Para fazer download da BNCC por ano e
componente, acesse o site abaixo,
selecione: Etapa, Componente Curricular
e Anos. Em seguida, clique em
"download", você acessará o documento
da BNCC dentro do recorte selecionado.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
.br/download-da-bncc
wnload-da-bncc
Atenciosamente.

Rafael, boa tarde! Tudo bem?
O sistema de Documento Curricular tem
recebido diversas atualizações (ajustes e
melhorias) que visam melhorar a
experiência dos usuários.
Desta forma, o problema relatado já foi
solucionado. Esperamos que consiga
cadastrar os seus GTs e dar continuidade
aos trabalhos.
Caso tenha alguma outra dificuldade, por
favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC
Olá Farley Correia Sardinha,

Para melhor análise, favor nos enviar o
arquivo que está tentando fazer o upload.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Jackeline,

gostaria de me inscrever para ter
acesso, porém não consigo
174

15/06/2018

25/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Silvia,

gostaria de ter acesso a esse
apoio para elaboração do
documento curicular
175

15/06/2018

22/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Sônia,

não consigo acesso, senha ou
usuário inválido
176

15/06/2018

23/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, sou Coordenadora Municipal
de Currículo e por isso gostaria de me
inscrever, mas se o meu perfil não se
adequar à proposta do site, entenderei.
Att,
Jackeline Barbosa
Prezada Jackeline,
Este suporte é destinado ao apoio às
equipes já cadastradas.
De: Maria do Carmo (Ferramentas BNCC) Para que faça parte do grupo de
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
(re)elaboração de currículo local,
sugerimos que entre em contato com os
Enviado: sexta-feira, 15 de junho de 2018 representantes da Undime local.
16:36:32
Atenciosamente,
Para: jack_29soares@hotmail.com
Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: gostaria de me inscrever
para ter acesso, porém nã...

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Boa tarde, Rosane,

não consigo navegar

Boa tarde, Rosane,

------------------

177

16/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Precisamos de mais informações para
que possamos ajuda-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/a-base

Não recebemos sua resposta para poder
auxiliá-la, de qualquer forma, para
navegar pelo documento da BNCC, você
pode utilizar algum dos sites abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov br/do
wnload-da-bncc
http //basenacionalcomum.mec.gov br/abase
Qualquer outra dúvida, fique à vontade
para abrir novos chamados.

178

16/06/2018

02/07/2018 Encerrado

Não consigo enviar minha versão
de escrita curricular. o servidor fica
sem resposta e quando atualizo a
pagina ela faz log off da minha
conta. Gostaria de uma solução,
Olá Izabelly Dutra Fernandes,
pois preciso fazer meu check point.
Recebemos sua solicitação, estamos
Em anexo o documento que estou avaliando o problema, responderemos
tentando postar na aba
em breve.
Reelaboração.
Att. Izabelly

Agradecemos seu contato,

------------------

Base Nacional Comum Curricular

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

Atenciosamente.
Isabelly, boa tarde! Tudo bem?
No intuito de diagnosticar o problema,
simulamos no sistema, através das áreas
de "(Re)elaboração" e "Arquivos de
referência", o upload do arquivo
encaminado.
Como não identificamos problemas em
realizar esta operação, pedimos que
sejam observados os pontos abaixo
abaixo, uma vez que estes podem
influenciar negativamente na realização
de upload em sistemas web:
PROBLEMAS
1. Conectividade com a internet (baixa
frequência de roteador do usuário,
obstrução do sinal, distância entre
roteador e computador, banda
insuficiente, interferência de sinal por
meios externos, indisponibilidade e/ou
latência na internet do usuário, bem
como outras possíveis causas).
Aparelho utilizado (computador ou outro
dispositivo antigo, com baixa capacidade
de processamento, sem as atualizações
necessárias do sistema operacional, que
apresente problemas de conectividade
com a rede, navegador desatualizado
e/ou não configurado adequadamente,
entre outras possibilidades).

Boa noite,

Izabelly, Boa tarde.
O sistema de Documento Curricular tem
recebido diversas atualizações (ajustes e
melhorias) que visam melhorar a
experiência dos usuários.

mas o problema não está em nenhum
desses tópicos citados. Tenho uma
conexão individual de internet muito boa
de 25mb da GVT/Vivo sem
sombreamento, já que meu prédio é novo
e só tem dois apartamentos ocupados
em meu bloco. Consigo fazer downloads
pesados usando
minha conexão sem problemas. Meu
esposo é analista de sistemas e o mesmo
tentou fazer o envio pra mim, sem
sucesso. De ontem pra hoje nem acesso
eu consigo, só aparece usuário invalido.
Solicitei redefinição de senha 3 vezes,
mas me enviaram um link que não
permitia click e quando copiava e colava
no navegador volta pra pagina de login
sem redefinir.

Desta forma, o recurso de "esqueci
minha senha" tem passando por
atualizações e está indisponível no
momento. Pedimos desculpas pelo
eventuais transtornos e agradecemos a
compreensão.
Para que consiga acessar o sistema,
retornamos sua senha para a padrão
"123".
Login: izabellydutr@hotmail com
Senha: 123
Após autenticado no sistema,
recomendamos que acesse a área "Meu
perfil" e altere sua senha.
Quanto a dificuldade em realizar o
Upload, por favor, certifique-se de estar
executando os passos abaixo:
1. Autenticar no sistema

Desta forma é impossível trabalhar na
plataforma, sem sequer ter acesso.


2. Clique sobre o Grupo de Etapa e em

Bom dia, José Roberto
como relacionar as competências
gerias da BNCC com as de área
de Língua Portuguesa
179

17/06/2018

23/06/2018 Encerrado

------------------

Para saber mais sobre as competências
gerais da BNCC e as competências de
Áreas, você pode acessar os materiais de
apoio disponíveis no site abaixo:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/mat
http //basenacionalcomum.mec.gov eriais-de-apoio
.br/
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

Olá, sou coordenadora de etapa e
por engano cadastrei os redatores
no grupo coordenadores. Como
faço para excluir os nomes?
180

17/06/2018

01/07/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 1

Olá Neide,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

-----------------Enviado de:
Agradecemos seu contato,
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Base Nacional Comum Curricular

A página não desce, não desliza.
Não é possível visualizar o
comentário do campos de
experiência.
181

17/06/2018

30/06/2018 Encerrado

Olá Juliana,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

-----------------Enviado de:
Agradecemos seu contato,
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Base Nacional Comum Curricular
quero receber maiores
informações por email

182

18/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Boa tarde, Grace,

-----------------Com quais informações poderíamos
auxiliá-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/download-da-bncc

ITERAÇÃO 2

Neide, boa tarde! Tudo bem?
Para que possamos ajudá-la, por favor,
poderia nos passar o nome dos
Redatores que foram cadastrados
equivocadamente?
Muito obrigado!
Att.
Equipe Atendimento - BNCC

Olá Juliana,

O problema foi corrigido.
Favor verificar e qualquer dúvida nos
comunique.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular
Prezada Grace,
Considerando que não foi possível
identificar quais são as informações
solicitadas, estamos encerrando este
chamado.
Caso tenha mais alguma dúvida
solicitamos que nos contato conosco
novamente.
Atenciosamente

Bom dia, Maria,

183

18/06/2018

23/06/2018 Encerrado

Gostaria de solicitar o acesso
como coordenador de etapa para
utilização das informações no
grupo de estudos do município do
Novo Gama Goiás e assim
repassar para os nossos relatores.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/documento-curricular
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

184

18/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, ao solicitar a alteração de
senha, o botão "alterar" não aceita
Olá Ligia Rubim,
o comando, como se estivesse
inativo.
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
-----------------em breve.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Agradecemos seu contato,
.br/documentocurricular?chave=bGlnaWFydWJpb
Base Nacional Comum Curricular
UBnbWFpbC5jb20=&amp;senha=tr
ue

Olá Ligia Rubim,

O problema foi corrigido.
Favor verificar e qualquer dúvida nos
comunique.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Olá Gustavo, a coordenadora estadual
conseguiu resolver o problema. Agradeço
a atenção.
Atenciosamente,
Neide Beatriz Rodrigues Vargas
D RETORA DE EDUCAÇÃO
(51) 35949947 ramal 9945
neidevargas@novohamburgo rs.gov br
educacao.novohamburgo rs gov.br

Em 27/06/2018 às 14:49 horas,
suporte+id180@bncc zendesk.com
escreveu:

Neide, boa tarde.
Sem problemas!
Qualquer coisa, estaremos à disposição.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Ana Maria,

185

18/06/2018

22/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Quero poder acessar essa
Redatores previamente cadastrados pela
plataforma para orientar a minha
Secretaria Estadual de Educação para
equipe na elaboração do Currículo. trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
-----------------ensino.
Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Lidiane,

como faço o pedido para a
inclusão na Plataforma?
Obrigada
186

18/06/2018

22/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Vanessa,
COMO REFERENCIAR EM
MONOGRAFIA A BASE
NACIONAL COMUM
CURRICULAR ?
188

18/06/2018

23/06/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov documento curricular.
.br/a-base
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Boa noite! A base Nacional BNCC,
não consta no currículo o tema
diversidade e identidade de
gênero. Assunto esse que o aluno
implora por entender e aceitar sua
própria natureza.

189

18/06/2018

24/09/2018 Encerrado

19/06/2018

30/06/2018 Encerrado

Vejo que se não partir de uma
Bom dia, Cristiane,
base curricular a escola continuará
reproduzindo os papéis de
Este suporte é dedicado às
esteriótipos culturais que não
funcionalidades do site
condiz com o contemporâneo.
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
Por favor preciso entender.
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Att,
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Cristiane Régia Silva de Pádua
Assis
Atenciosamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
A página BNCC comentada está
Olá Juliana,
com problema. Clicando em alguns
campos não é possível visualizar
Recebemos sua solicitação, estamos
os objetivos, pois a página não
avaliando o problema, responderemos
rola pra baixo.
em breve.
-----------------Agradecemos seu contato,
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Base Nacional Comum Curricular
.br/documento-curricular
Bom dia. Gostaria de saber se há
algum site com as referências para
a elaboração do documento sobre
Boa tarde, André,
o ensino de Matemática.

191

19/06/2018

23/06/2018 Encerrado

Preciso e quero estudar as
referências teóricas para entender
melhor o processo descrito no
documento.

Estamos trabalhando em um site com
referências para elaboração de
documento curricular. Em breve estará
disponível, solicitamos que aguarde e
agradecemos a compreensão.

-----------------Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
Boa tarde, Julle Anne,
A Audiência será liberada em
forma de link para os inscritos
referente transmissão ao vivo?
192

19/06/2018

23/06/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //cnebncc.mec.gov br/

ITERAÇÃO 3

Boa noite! Daria para ser objetiva na
resposta. Apenas fiz uma pergunta e
ainda continuo em espera.

------------------

190

ITERAÇÃO 2

O link das audiências publicas é
disponibilizado para o público por meio
do site:
http //cnebncc.mec.gov br/
Além disso, elas são transmitidas ao vivo
por meio do Canal do MEC no Youtube e
do Canal Futura.
Atenciosamente

Att,

Cristiane

Boa tarde
Essa temática está presente na BNCC
por meio de dispostos legais e
transpassa todas as competências e
habilidades, os currículos estaduais
devem trazer abordagens espec ficas,
contemplando as possíveis lacunas e
contextualizando com aspectos
regionais/locais.
Ateniciosamente
Apoio MEC

Em 19 de junho de 2018 13:54, Bárbara
(Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Olá Juliana,
Gustavo,
Com a mudança que fizemos hj o
problema está resolvido, certo?
Podemos fechar o chamado?
Obrigada
Renata

O problema foi corrigido.
Favor verificar e qualquer dúvida nos
comunique.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Bom dia, Julle Anne,
Ainda não há definições a esse respeito.
De qualquer forma, sugerimos que fique
atenta ao site: http //cnebncc mec gov.br/

Gostaria de saber se a Audiência
Pública que seria realizada em SP
e foi cancelada, será reposta.
Obrigada
193

19/06/2018

Nele são publicadas todas as novidades
sobre audiências públicas da base, além
das outras formas de contribuição, como
por formulários eletrônicos (clique em
"contribuições" nesse site para ler mais
sobre as opções online).

29/06/2018 Encerrado
-----------------Enviado de:
http //cnebncc.mec.gov br/

Seguimos à disposição e, caso possamos
ajudar em algo mais, por favor abra um
novo chamado.
Atenciosamente

194

19/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Olá Alessandro Cedrini,
Não,conseguimos enviar nenhum
material na plataforma,ao clicar em
Recebemos sua solicitação, estamos
"enviar" nada acontece.
avaliando o problema, responderemos
em breve.
-----------------Enviado de:
Agradecemos seu contato,
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Base Nacional Comum Curricular

Olá Alessandro Cedrini,

Para melhor análise, favor nos enviar o
arquivo que está tentando fazer o upload.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Boa tarde, Edna,
esqueci minha senha

Para recuperar sua senha, retorne à
página inicial da ferramenta
(http //basenacionalcomum.mec.gov br/do
cumento-curricular) e clique em "Esqueci
minha senha".

-----------------195

19/06/2018

23/06/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular


Atenciosamente
Lilian, boa noite! Tudo bem?
Analisando os dados fornecidos no
preenchimento deste chamado, não
conseguimos encontrar o seu cadastro
no sistema.
• Nome: Lilian Vieira
• E-mail: liliansilvasan@gmail com

Boa tarde, Lilian,

196

19/06/2018

02/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Não consigo acessar a plataforma,
Redatores previamente cadastrados pela
pois, o sistema informa que o
Secretaria Estadual de Educação para
usuário está incorreto ou não
trabalharem no projeto de (re)elaboração
existe
do documento curricular da rede de
ensino.
-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Boa Tarde! Sou uma das redatoras de
Olá Lilian Vieira,
Educação Infantil do Estado de RR,
porém, não estou conseguindo acessar o
Recebemos sua solicitação, estamos
email
avaliando o problema, responderemos
em breve.
Em 19 de junho de 2018 13:02, Bárbara
(Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Para que possamos avaliar melhor o
caso, por favor, poderia nos informar:
• Nome completo:
• E-mail que foi cadastrada e recebeu o
convite:
Em tempo, sugerimos que entre em
contato com a Secretaria para sanar
eventuais dúvidas quanto a realização do
seu cadastro pelos Coordenadores de
Grupo de Trabalho em sua região.
Qualquer outra dificuldade que tiver, por
favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC

ITERAÇÃO 5

ID

197

DATA DA
SOLICITAÇÃO

19/06/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

30/06/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Estamos tentando acessar a
BNCC comentada, porém só
aparece o texto que cabe na
página, Não conseguimos acessar
outras unidades temáticas, pois
para isso seria necessário uma
barra de rolagem na página .
------------------

ITERAÇÃO 1

Olá Sandra Pereira Mendes,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Agradecemos seu contato,

Enviado de:
Base Nacional Comum Curricular
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Gostaria que verificasse o meu
acesso pois não estou
conseguindo.
199

19/06/2018

25/06/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Betânia, como vai?
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

ITERAÇÃO 2

não consigo acessar
-----------------200

19/06/2018

24/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Simara,

Solicito a senha para acessar a
plataforma como redatora do
Amazonas.
201

19/06/2018

29/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular
para acesso à plataforma como redatora.
Caso esteja, utilize seu e-mail cadastrado
e a senha 123; troque a senha já no
primeiro acesso.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

Olá Sandra Pereira Mendes,

O problema foi corrigido.
Favor verificar e qualquer dúvida nos
comunique.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular
Meu email é
betania correa@semed.manaus.am gov.b
r sou Redatora de Ciências.
Gustavo, segue mais um caso de pessoa
que está cadastrada mas não consegue
Em 20 de junho de 2018 10:41, Maria do entrar
Carmo (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
Bjos
escreveu:
--

Bom dia, Eneida,

ITERAÇÃO 3

Olá Betânia Corrêa,
O e-mail cadastrado por sua
coordenadora é:
betaniamgr@seduc ce.gov br
Favor verificar e qualquer dúvida nos
informe.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

mn
-----------------202

19/06/2018

24/06/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

Bom dia, Rosivaldo,

só da login e se senha incorretos
-----------------203

20/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Boa dia, sou redator de História, meus
coordenadores me informaram que ja fui
cadastrado por eles, pelo email
rosivaldo.moreira@semed manaus.am.go
v.br. só que, como relatei no email
anterior, não consigo acessar, pois
da a seguinte mensagem "usuário ou
senha incorretos" relatei o fato pra eles
(coordenadores) e disseram que teriam
Prezado Rosivaldo.
que mandar email pro suporte, (o que
Fizemos os testes e estamos acessando
estou fazendo pela segunda vez)
normalmente com o seu usuário.
Entre em:
http://basenacionalcomum mec gov.br/doc
umento-curricular
Usuário:
ROSIVALDO DA FONSECA MORE RA
rosivaldo.moreira@semed manaus am.go
v
https://www.facebook.com/rosivaldofmorei
Senha: 123
ra
Sugerimos que troque a senha no
primeiro acesso.
https://www.facebook.com/escolamunicipa
Atenciosamente
ldepulyssesguimaraes
http //www.rosivaldohistoria blogspot.com.
br/
rosivaldofmoreira@hotmail.com
Fones: 99616-3412 (OI) - 99169-8211
(VIVO)

Boa tarde, Rodrigo,

204

20/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Gostaria de poder me cadastrar no
BNCC...sou Geólogo com
Mestrado em Geociências e
gostaria de poder lecionar! Eu
consigo alguma sugestão por esse
canal? Moro em Recife
atualmente!
------------------

Agradecemos o seu envio. No entanto,
este suporte é exclusivo para dúvidas e
problemas técnicos sobre a plataforma
da BNCC e suas ferramentas.
Para lecionar, sugerimos que entre em
contato com a sua Rede de Ensino e/ou
que fique atento às chamas de concurso
para professores.

Enviado de:
Qualquer outra dúvida, fique à vontade
http //basenacionalcomum.mec.gov
para abrir novos chamados.
.br/
Atenciosamente.

205

20/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Sou Secretário de Educação do
Município de Itaguari GO e
gostaria de ter acesso aos
documentos curriculares e às
contribuições dos outros
municípios e estados. Aguardo
login e senha.
------------------

Boa tarde, Nadilson,
Nesta ferramenta, os Grupos de Trabalho
podem apenas acessar seus próprios
documentos curriculares.
Qualquer outra dúvida, fique à vontade
para abrir novos chamados.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Cristiane,
Gostaria que fosse disponibilizado
uma planilha com os objetos de
conhecimento do ensino
fundamental anos iniciais
206

21/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Para acessas o documento com os
objetos de conhecimento filtrados por
etapa de ensino, acesse o site abaixo e
selecione quais anos deseja consultar:

-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Qualquer outra dúvida, fique à vontade
.br/download-da-bncc
para abrir novos chamados.
Atenciosamente.
Boa tarde, Márcia
Onde encontro os vídeos das
Todos os vídeos podem ser encontrados
apresentações das atividades e da
no link abaixo:
atividade extra?

207

21/06/2018

25/06/2018 Encerrado

------------------

http //basenacionalcomum.mec.gov.br/mat
eriais-de-apoio

Enviado de:
Qualquer outra dúvida, fique à vontade
http //basenacionalcomum.mec.gov
para abrir novos chamados.
.br/materiais-de-apoio
Atenciosamente.
Olá Lucia Soares,
Necessito URGENTE que vocês
permitam o Logiin do email acima.
208

21/06/2018

25/06/2018 Encerrado

------------------

Na tela de login, favor clicar em "Esqueci
minha senha" e seguir os passos para a
Gustavo, ela está na nossa base mas
geração de uma nova senha.
não consegue acessar. Pode ver pra nós, Favor verificar e qualquer dúvida nos
por gentileza?
comunique.

Enviado de:
Obrigada.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Na tela 3, a barra de rolagem não
chega ao final da tela
209

21/06/2018

25/06/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica
Não consigo salva arquivos que fiz
upload na tela 3

210

21/06/2018

25/06/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica
Não consigo anexar arquivos em
nenhum formato

211

21/06/2018

25/06/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica

Boa tarde, Stael, como vai?
Este problema foi identificado na manhã
de hoje e solucionado agora no início da
tarde. Por gentileza, tente novamente e,
qualquer outro problema, não hesite em
abrir um novo chamado.
Atenciosamente.
Boa tarde, Stael, como vai?
Este problema foi identificado na manhã
de hoje e solucionado agora no início da
tarde. Por gentileza, tente novamente e,
qualquer outro problema, não hesite em
abrir um novo chamado.
Atenciosamente.
Boa tarde, Vinicius, como vai?
Este problema foi identificado na manhã
de hoje e solucionado agora no início da
tarde. Por gentileza, tente novamente e,
qualquer outro problema, não hesite em
abrir um novo chamado.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

212

DATA DA
SOLICITAÇÃO

21/06/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

25/06/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Quando tento acessar Plataforma
com o e-mail
juliana.32jn@hotmail.com , com a
senha 123 aparece a informação:
"Usuário ou senha incorretos".
Preciso saber como proceder
nesta situação.

ITERAÇÃO 1

Olá Juliana Gomes Chagas,

Mais um que não consegue acessar

------------------

Base Nacional Comum Curricular

Boa tarde, Stael,

213

21/06/2018

25/06/2018 Encerrado

Esse botão abrirá ao respondente a
possibilidade de responder sobre o texto
que está para consulta. A janela que será
aberta pra ele será igual à que envio em
print anexo.

-----------------Ele não fica disponível para clicar no
modo "visualização prévia", mas funciona
Enviado de:
normalmente para os respondentes.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica?preview=13
Qualquer outra dúvida, fique à vontade
para abrir novos chamados.
Atenciosamente.
Boa tarde, Luciana, como vai?

215

21/06/2018

29/06/2018 Encerrado

Recebi um e-mail hoje de vocês
dizendo que o problema de acesso
tinha sido resolvido, no entanto
não consigo a página está em
branco, conforme vocês podem
observar no print em anexo.
------------------

Ao entrar na página inicial, antes de
colocar seu login e senha, no site abaixo,
clique em Ctrl e F5 ao mesmo tempo,
veja se isso soluciona e permite a
abertura da página.
Hoje estamos fazendo plantão de
respostas e estarei aqui para auxiliá-la
caso, ainda assim, não consiga acessar,
tudo bem?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Obrigada!

Não consigo alterar os arquivos
que realizei o upload
216

21/06/2018

25/06/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica

O problema foi corrigido.
Favor verificar e qualquer dúvida nos
comunique.

Agradecemos seu contato,

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

Na tela de visualização prévia, o
que o botão azul com balões
deveria fazer? Ele não funciona.

ITERAÇÃO 2

Atenciosamente
Boa tarde, Vinícios,
Depois de realizar o upload, não é
possível alterar os arquivos. Para alterálo, você deve excluir o arquivo, modificálo na sua própria máquina e, então,
realizar um novo upload.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3
Já estou com o acesso! Obrigada!

Prezados;
Estou como redatora da etapa da
educação infantil - Estado do Rio
Grande do Sul - porém não tenho
acesso (login e senha).
Aguardo orientações
217

21/06/2018

02/07/2018 Encerrado

Att;
Elsa
------------------

Elsa M. Gass
Mestre em Educação

Boa tarde, Selmar,

Boa tarde, Selmar,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Você poderia, por gentileza, nos passar o
e-mail com o qual foi cadastrada pelo seu Caso ainda tenha alguma dúvida e
Coordenador de Etapa para que
possamos auxiliá-la em algo, por
possamos verificar?
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

Coordenadora da Educação EspecialSMEC -São Sepé-RS
smec pedagogico@gmail com

Coordenadora do Polo UAB
São Sepé-RS

uab saosepe@gmail.com

Quando clico no link gerada pela
plataforma para a consulta,
aparece consulta pública
encerrada
218

21/06/2018

30/06/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Stael, como vai?

Oi boa tarde,
Já tinha ficado combinado para as 15h,
não era isso?
Já passei meu número de telefone,
inclusive.
Vocês precisam de mais alguma coisa?

Gostaria de fazer uma navegação guiada
hoje, conforme proposto?
Se sim, me diga os horários que tem
disponíveis!

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica?cd=13

Stael Borges Campos
Analista de Gestão
Programa de Apoio à Implementação da
BNCC
Secretaria de Estado de Educação do
Paraná
Em 22/06/2018 às 12:59 horas,
suporte+id218@bncc.zendesk.com
escreveu:

Oi
Boa tarde, Hellen,
-----------------219

21/06/2018

30/06/2018 Encerrado

No que podemos auxiliá-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/

Boa tarde, Hellen,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Raffaela, como vai?

conseguimos só fazer o login mas
a tela dá erro, não conseguimos
usar
220

221

21/06/2018

22/06/2018

26/06/2018 Encerrado

26/06/2018 Encerrado

Ontem pela tarde a ferramenta
apresentou instabilidades que já foram
solucionadas. Peço que, por gentileza,
-----------------tentem novamente e, caso tenham
qualquer problema técnico, retornem o
Enviado de:
contato que ficaremos felizes em poder
http //basenacionalcomum.mec.gov auxiliar a usarem.
.br/consultapublica
Atenciosamente.
Boa tarde, Stael,
O gestor que criar uma consulta pública
poderá extrair as contribuições em
formato de planilha (xlx). Nesta planilha,
Como vai ser a visualização das
haverá todas as questões que foram
contribuições que vieram através
colocadas para consulta e as
da consulta pública?
contribuições organizadas de forma a
copilar a identificação de quem fez a
-----------------contribuição, suas respostas fechadas
para cada pergunta (sim, não ou
Enviado de:
parcialmente) e sua contribuição por
http //basenacionalcomum.mec.gov escrito (se houver).
.br/consultapublica?cd=22
Com os dados em planilha, o gestor
poderá criar filtros e cruzamentos que
auxiliem a análise das informações.
Atenciosamente.

222

23/06/2018

29/06/2018 Encerrado

Na pagina inicial da plataforma,
mas especificamente no site
Plataforma Freire passo a passo,
orienta que Para aproveitar todas
as informações disponíveis da
Plataforma Freire, o professor
precisa fazer um cadastro. Entra
na plataforma e clica em primeiro
acesso, preenche dados, como o
CPF e nome completo, cadastra
uma senha (com quatro letras e
dois números) e informa o e-mail
(se não tiver e-mail, a plataforma
tem um campo para criá-lo). Mas
não existe o ícone primeiro
acesso. Preciso fazer meu
currículo. Vc pode ajudar?. Att.
Lêda

Bom dia, Lêda, como vai?
Neste suporte, respondemos pelo site da
Base e ferramentas nele contidas
(Documento Curricular e Consulta
Pública).
A qual delas você se refere? Não consta
em nosso site a Plataforma Freire para
que possamos auxiliá-la com ela.
Aguardamos mais informações para que
possamos auxiliá-la.
Atenciosamente

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Adriana,
Por gentileza, a qual planilha você se
refere?
Gostaria de saber como faço para
ter acesso a planilha para os
professores preencher sobre a
base nacional comum.
223

24/06/2018

30/06/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma (Documento Curricular) é
restrita para Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Caso não esteja neste grupo de
.br/download-da-bncc
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente
Bom dia, Eliane,
Para acessar a Base Nacional Comum
Curricular, acesse:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/

Para acessar os documentos curriculares
da sua rede, você precisa estar em grupo
de Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
-----------------Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
Enviado de:
trabalharem no projeto de (re)elaboração
http //basenacionalcomum.mec.gov
do documento curricular.
.br/documento-curricular
preciso acessar os documentos
curriculares
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24/06/2018

29/06/2018 Encerrado

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Claudia,
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24/06/2018

29/06/2018 Encerrado

O acesso como coordenador de etapa
Preciso acesso como coordenador
deve ser criado pelo Coordenador
de etapa.
Estadual do projeto de (re)elaboração do
documento curricular da sua rede de
-----------------ensino. Entre em contato com ele ou com
o grupo de trabalho para solicitar acesso
Enviado de:
e, caso precise de qualquer auxílio para
http //basenacionalcomum.mec.gov
entrar na plataforma, entre em contato
.br/documento-curricular
novamente conosco.
Atenciosamente.

Boa tarde, Adriana,

Bom dia!! Estou sim incluinda no grupo
de trabalho, sou coordenadora de uma
escola pública.
Em 25 de jun de 2018 8:50 AM, "Suporte
(Ferramentas BNCC)"
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Para acessar a planilha basta acessar a
página “Download da BNCC”, realizar os
filtros que deseja:
Educação Infantil ou Ensino Fundamental
Campo de Experiência ou Componente
Curricular
Grupos por faixas etárias ou Ano
E clicar em Download.
O sistema irá gerar uma planilha com as
informações selecionadas.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

226

DATA DA
SOLICITAÇÃO

24/06/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

30/06/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Os últimos campos de experiência
da BNCC comentada ( tarja roxa)
não aparece na tela. Clico em
cima, mas não consigo subir o
Gustavo, o problema com a rolagem já foi
texto. Acho que precisa ser revisto.
resolvido? Me avise para que possa
retornar esse contato.
-----------------Obrigada

ITERAÇÃO 2

Olá Viviane,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Agradecemos seu contato,

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

Base Nacional Comum Curricular

ITERAÇÃO 3
Viviane, boa noite! Tudo bem?
O sistema de Documento Curricular tem
recebido diversas atualizações (ajustes e
melhorias) que visam melhorar a
experiência dos usuários.
Desta forma, o problema relatado já foi
solucionado. Esperamos que consiga
realizar a navegação desejada nos
conteúdos disponíveis das abas de
"Análise" e "BNCC Comentada", de modo
a dar continuidade aos trabalhos.
Caso tenha alguma outra dificuldade, por
favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC

Boa tarde!
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24/06/2018

30/06/2018 Encerrado

Para as crianças bem pequenas, é
possível construir objetivos
específicos relacionados ao uso de
palavras ou construções de frases
simples, como, por exemplo,
combinar palavras para se
expressar, usar verbos e objetivos,
ampliar o vocabulário utilizado
para se expressar, formular
Bom dia, Viviane,
perguntas, iniciar diálogos
estruturados e ter atenção ao
Em que podemos auxiliá-la com relação
escutar o outro.
ao comentário enviado?
Acho que é "usar verbos e
adjetivos". Campo de experiência:
Escuta....

Atenciosamente

É que o texto da BNCC comentada diz

"Para as crianças bem pequenas, é
possível construir objetivos
espec ficos relacionados ao uso de
palavras ou construções de frases
simples, como, por exemplo, combinar
palavras para se expressar, usar
verbos e objetivos, ampliar o vocabulário
utilizado para se expressar,
formular perguntas, iniciar diálogos
estruturados e ter atenção ao
escutar o outro.

Boa tarde, Viviane,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http://basenacionalcomum mec gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente

------------------

Achei estranho a palavra "objetivos". É
isso mesmo? Está no Campo de
experiência: Escuta....

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular

Se for, desconsidera.
Att,
Viviane
Bom dia, Edilson, como vai?

Fiz um teste de consulta. Ao clicar
no link gerado, a informação é de
que a consulta estava encerrada.
Não pude visualizar meu teste.
228

25/06/2018

29/06/2018 Encerrado

------------------

Para deixar sua consulta visível,
sugerimos que insira uma data de
disponibilização e uma data de
encerramento. É preciso que o intervalo
de abertura e fechamento da consulta
seja grande para que haja tempo dos
respondentes concluírem suas
contribuições.

Enviado de:
Hoje estaremos auxiliando os usuários ao
http //basenacionalcomum.mec.gov longo do dia. Por tanto, caso tenha algum
.br/consultapublica?cd=32
outro problema técnico, por gentileza nos
acione novamente que daremos breve
retorno.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Leno,

229

25/06/2018

30/06/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Como posso ter acesso ao sistema Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
-----------------do documento curricular da rede de
ensino.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Muito obrigado!

Em seg, 25 de jun de 2018 às 11:15,
Maria do Carmo (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

--

Atenciosamente.
Boa tarde, Marcia,
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25/06/2018

29/06/2018 Encerrado

Sou Educadora de Trânsito,
trabalho no DEER/MG, gostaria de
participar das consultas que irão
discutir sobre a BNCC, para
entender melhor como os temas
especiais devem ser trabalhados
nas escolas à partir da
implementação da Nova Base
Nacional Comum Curricular. Como
faço para participar?

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
Enviado de:
123; troque a senha já no primeiro
http //basenacionalcomum.mec.gov
acesso.
.br/consultapublica
------------------

Atenciosamente.
Não consigo usar a plataforma,
pelo usuário da minha
coordenadora estadual. a tela só
fica branca, não tem nada quando
clicamos em consulta pública.
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25/06/2018

29/06/2018 Encerrado

pat.regio@gmail.com

Olá raffaela norcia,

Gustavo, consegue dar uma olhada?
Obrigada.

------------------

Agradecemos seu contato,

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica
No campo CORPO, GESTOS E
MOV MENTOS (CRIANÇAS BEM
PEQUENAS). COMEÇA PELO
OBJETIVO 5.
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25/06/2018

30/06/2018 Encerrado

Para que possamos orientá-lo melhor,
solicitamos que relate de modo detalhado
o erro encontrado, se possível com prints.

Base Nacional Comum Curricular

Boa tarde, Viviane,

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
Sugiro colocar na ordem numérica. http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
Viviane
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
-----------------ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/documento-curricular

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Olá,
Estou com problemas de login
para os emails:
johnpaulomrbarros@gmail com
233
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25/06/2018

25/06/2018

30/06/2018 Encerrado

30/06/2018 Encerrado

Olá John,
Para que possamos orientá-lo melhor,
solicitamos que relate de modo detalhado
o erro encontrado, se possível com prints.

francimeire1977@hotmail com
------------------

Agradecemos seu contato,

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Boa tarde, como posso saber se
uma pessoa já está cadastrada? é
só conferir se ela está no grupo de
etapa?

Base Nacional Comum Curricular

------------------

Prezada Raffaela Norcia,
Caso você seja Coordenadora Estadual,
basta conferir se o seu convidado esta no
grupo de etapa. Caso você seja
Coordenadora de Etapa, basta conferir
se o seu convidado esta em grupos de
trabalho criados por você.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular
Atenciosamente.
obrigada!

236

25/06/2018

30/06/2018 Encerrado

Por que a video aula estápreta não
aparece o palestrante? Eu estava
em outro computador estava
normal , vim para outro notebok
ficou assim. fico no aguardo,
obrigada
De: "Ferramentas BNCC"
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
-----------------Enviada: 2018/06/25 18 23:46
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Para: sandradecastropontes@uol com br
.br/download-da-bncc
Assunto: [Solicitação recebida] Por que a
video aula estápreta não aparece o
pales...
Bom dia, Rosa,

como imprimir o documento
curricular
237

26/06/2018

30/06/2018 Encerrado

------------------

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Enviado de:
Para ter acesso a Download da Base
http //basenacionalcomum.mec.gov Nacional Comum Curricular, acesse o site
.br/documento-curricular/
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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boa tarde,
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26/06/2018

01/07/2018 Encerrado

Ao entrar no log in dos
coordenadores de etapa tento criar
grupos de trabalho, mas a
plataforma não permite, uma vez
que é obrigatório preencher o
componente curricular e anos. mas
acho que está com problema, pois
estes campos não são editáveis,
vide anexo.

Rafaella, boa tarde! Tudo bem?
Olá raffaela norcia,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Por favor, poderia nos informar os dados
abaixo para que possamos avaliar melhor
o caso?
• Nome completo:
• E-mail utilizado para autenticar no
sistema:

obrigada!
Agradecemos seu contato,

Muito obrigado!

Base Nacional Comum Curricular

Att.
Equipe atendimento - BNCC

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentocurricular/coordenador_gt/subgrupo
s-coordenacao-gt html
Boa tarde,
Temos uma empresa de edução,
gostaríamos de saber se é
possível conseguir os vínculos das
Bom dia, Jason,
competências com a habilidade.
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26/06/2018

01/07/2018 Encerrado

A planilha baixada da BNCC
apenas mostra a competência de
cada componente, mas não existe
o vínculo.
Obrigado.
Jason Lopes
------------------

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Boa tarde, meu e-mail cadastrado é
soniamaria.silva@semed.manaus.am gov.
br
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26/06/2018

06/07/2018 Encerrado

Sou redatora de Língua
Bom dia, Sonia,
Portuguesa e nao consigo acessar
a plataforma.
Você poderia, por gentileza, nos passar o
e-mail com o qual foi cadastrada pelo seu
-----------------Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Sonia, boa tarde! Tudo bem?

Olá SONIA MARIA SILVA R BE RO,

Grata

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Agradecemos seu contato,
S??nia Maria de O. Silva

Base Nacional Comum Curricular

Para que consiga acessar o sistema,
retornamos sua senha ao padrão "123".
Login:
soniamaria silva@semed.manaus am.gov.
br
Senha: 123
Caso tenha alguma outra dificuldade, por
favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC

Assessora Interdisciplinar - DDZ Rural
98119-9763/ 99294-0570
soniamsr123@hotmail.com

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO
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SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Farei algumas capacitações na
região sul sobre Bncc, preciso de
acesso ao sistema para maiores
detalhes.

242

26/06/2018

01/07/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Danieli,
Você pode acessar no site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/
materiais de apoio e fazer download de
trechos da base para apoiar o seu
planejamento.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/
Bom dia, Penha,

Como posso entrar como
Coordenador se não me
cadastrei?
243

26/06/2018

01/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

244

27/06/2018

01/07/2018 Encerrado

Sou pedagoga e estou
trabalhando com a turma da Sala
de Recursos Multifuncional da
Escola Estadual Ewaldo Meyer
Roderjan no municipio de
Brasnorte - MT. Quero e preciso
receber informaçãoes que
enfatizem a Educação Especial na
BNCC. Abraços à toda equipe.
------------------

245

27/06/2018

06/07/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/materiais-de-apoio
Sou pedagoga e estou
trabalhando com a turma da Sala
de Recursos Multifuncional da
Escola Estadual Ewaldo Meyer
Roderjan no município de
Brasnorte - MT. Quero e preciso
receber informações que
enfatizem a Educação Especial na
BNCC. Abraços a toda equipe.

Bom dia, Roseli,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.

Boa tarde, Roseli,
Solicito maiores informações sobre como
visualizar conteúdos da Educação
Especial.

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Obter o Outlook para Android
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Não consigo fazer nova senha. Ao
clicar no link que é enviado para
meu email, abre a tela de login do
sistema, e não da troca de senha.
------------------

246

27/06/2018

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Olá Ligia Rubim,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

28/06/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Agradecemos seu contato,
.br/documentocurricular/?chave=bGlnaWFydWJp
bUBnbWFpbC5jb20=&amp;senha= Base Nacional Comum Curricular
true

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #247 "Recebemos sua
solicitação".

Ligia, boa noite! Tudo bem?
Este é um acompanhamento da
sua solicitação anterior #184
"Recebemos sua solicitação"
247

27/06/2018

02/07/2018 Encerrado

Olá, continuo com o mesmo
problema. Agora o link enviado
para o e-mail leva à página
principal de login, e não à página
de refazer senha.

Olá Ligia Rubim,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular
Bom dia, Rosemary,

Prezados,
Sou redatora da area de Arte do
curriculo Bahia.
Gostaria de saber quais
procedimentos para acesos ao
sistema.
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27/06/2018

02/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Grata
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Enviado de:
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
http //basenacionalcomum.mec.gov 123; troque a senha já no primeiro
.br/documento-curricular/esqueciacesso.
senha html
Atenciosamente.
Bom dia, Adriana,
------------------

251

27/06/2018

02/07/2018 Encerrado

Gostaria de mais sugestoe de
Este suporte é dedicado às
como estar colocando em pratica a
funcionalidades do site
nova base nacional
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov
documento curricular.
.br/download-da-bncc
Atenciosamente.

A solicitação #246 "Recebemos sua
solicitação" foi fechada e fundida com
esta solicitação. Último comentário na
solicitação #246:
Olá Ligia Rubim,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.
Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Para que consiga acessar o sistema,
retornamos sua senha ao padrão "123".
Login: ligiarubim@gmail.com
Senha: 123
Caso tenha alguma outra dificuldade, por
favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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ITERAÇÃO 1
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Wanda, Boa tarde. Tudo bem?
Bom dia

252

28/06/2018

02/07/2018 Encerrado

Abri a plataforma para realizar a
análise no documento da Ciencias
da Natureza reelaborado aqui em
Rondonia. Porém, qdo coloco para
salvar documento, ocorre que o
sistema indica uma frase " Há
Código de Habilidade que não
foram informados, informe para
continuar!" , nesse caso, as
habilidades que foram
acrescentadas ou criadas fizemos
a inserção sim na plataforma. O
que posso fazer agora? pois não
esta salvando o documento
inserido na plataforma.
Att
Wanda Senatore
------------------

Ao acessar a tela de "Análise", as
colunas "CÓDIGO DA HAB LIDADE..." e
"DESCRIÇÃO DA HABIL DADE..." são
exibidas vazias. O Redator deve
selecionar uma opção da acoluna
"CONTEMPLADA"
(Sim/Não/Parcialmente) para que seja
habilitado o preenchimento destas
colunas.
Uma vez selecionado algo em
"CONTEMPLADA", o preenchimento das
colunas "CÓDIGO DA HAB LIDADE..." e
"DESCRIÇÃO DA HABIL DADE..." passa
a ser obrigatório.
Conforme indicado na mensagem do
Sistema, algum campo da Coluna
"CÓDIGO DA HAB LIDADE DO
DOCUMENTO CURRICULAR" não foi
preenchido gerando o comportamento
ilustrado abaixo.

Por favor, certifique-se de que todas as
Enviado de:
linhas estão com a coluna "CÓDIGO DA
http //basenacionalcomum.mec.gov
HAB LIDADE..." preenchida antes de
.br/documentoclicar no botão "salvar".
curricular/redator/propostacurricular-redatores.html
Ex. de todos os campos não preenchidos.

Sou arquiteto e professor de pósgraduação de arquitetura escolar.
Prezados Srs.
Na BNCC, no ensino fundamental
nas 8a e 9a séries, não haverá
ensino profissionalizante?

Agradeço o retorno.

E no ensino médio?
A arte poderá ser também voltada
à comunidade, como escola
aberta?
Tem algum telefone para onde eu
poderia ligar para tirar dúvidas?
254
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03/07/2018 Encerrado

Estou mudando a estrutura do
curso em função da BNCC e
gostaria de tirar dúvidas.
Ou o meio de comunidação é
apenas por email?

Boa tarde, Sigfrido,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Gostaria que me informasse um email ou
telefone para tratar a respeito da
arquitetura das novas escolas,
funcionalidades, etc.
Prezado Sr. Sigfrido,
Att

Sigfrido F. C. G. Graziano Junior
(48) 99983-6143 VIVO + WhatsApp
(48) 99669-0142 TIM

Atenciosamente.
arqsig@terra com br

Aguardo retorno e agradeço a
atenção, parabenizando pelo
trabalho.
Sigfrido Graziano Junior
(48) 99983-6143
arqsig@terra com br

Em hoje 15:44 Suporte Técnico
(Ferramentas BNCC) escreveu:

Infelizmente não temos contato com a
equipe do MEC referente a estas
questões. Nossa atuação se limita ao
suporte técnico da ferramenta.
Att.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
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SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
não salva nada

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Cristiane,

------------------
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29/06/2018

07/07/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
Enviado de:
conseguir seguindo de print da tela. Para
http //basenacionalcomum.mec.gov
que assim possamos auxilia-la.
.br/documentocurricular/redator/propostaAtenciosamente
curricular-redatores.html

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Cristiane,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

bom dia, está acontecendo algum
problema com os log ins.
nós registramos senhas, e elas
não funcionam no dia seguinte.
muito estranho isso, parece que
tem alguem de fora mexendo nisso.
me refiro aos usuarios
gleicesouzadias2@gmail com
meirysz@yahoo.com.br
258
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03/07/2018 Encerrado

Olá raffaela norcia,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

expedita teles@hotmail.com
vcs conseguem ver alguma
alteração? e me passar uma
senha padrão para eu conseguir
assessar?
------------------

Agradecemos seu contato,

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #281 "bom dia! o
usuário de coordenado...".

Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentocurricular/?chave=Z2xlaWNlc291e
mFkaWFzMkBnbWFpbC5jb20=&a
mp;senha=true
Valéria, boa noite! Tudo bem?

Olá Valéria Cristina Ferreira da Silva,
Não consigo salvar as inserções.
Salvo e elas somem. Ciências da
Natureza

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

-----------------260
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07/07/2018 Encerrado

Agradecemos seu contato,

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Base Nacional Comum Curricular
.br/documentocurricular/redator/propostacurricular-redatores.html
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

O problema relatado foi solucionado.
Pedimos desculpas pelo eventuais
transtornos e agradecemos a
compreensão.

Por favor, tente cadastrar novamente os
dados na Aba “Análise” do sistema
Documento Curricular.
Caso o problema persista ou encontre
alguma outra dificuldade, entre em
contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4
André, boa noite! Tudo bem?

Boa tarde,
E-mail andrebertozzo@sed sc gov.br
Redator de Língua Portuguesa
Mensagem erro de usuário ou
senha
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06/07/2018 Encerrado

Boa tarde, André,

Obrigado
André Bertozzo

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/documento-curricular/

O sistema de Documento Curricular tem
recebido diversas atualizações (ajustes e
melhorias) que visam melhorar a
experiência dos usuários. Pedimos
desculpas pelo eventuais transtornos e
agradecemos a compreensão.
Para que consiga acessar o sistema,
retornamos sua senha para a padrão
Boa tarde, por gentileza verificar esse
"123".
problema de Acesso. O e-mail
Usuário: andrebertozzo@sed sc.gov.br
cadastrado está na base de SC. Estamos
Senha: 123
a disposição para qualquer ajuda.
Após autenticar no sistema,
recomendamos que acesse a área "Meu
perfil" e altere a senha.

Em sex, 29 de jun de 2018 13:56,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Att.
Equipe de atendimento - BNCC.

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Célia, boa noite! Tudo bem?

Olá Célia Maria Vieira Ávalos,
Não consigo salvar as inserções
na plataforma. Acusa erro interno/
tente mais tarde

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

-----------------262

29/06/2018

07/07/2018 Encerrado
Enviado de:
Agradecemos seu contato,
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentoBase Nacional Comum Curricular
curricular/redator/propostacurricular-redatores.html
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

A solicitação #274 "Após preencher e
salvar as infor..." foi fechada e fundida
com esta solicitação. Último comentário
na solicitação #274:
Após preencher e salvar as informações,
elas somem. Fiz várias tentativas em vão,
mesmo aparecendo o sinal verde, não
obtive sucesso.
Preciso de ajuda. Grata

O problema relatado foi solucionado.
Pedimos desculpas pelo eventuais
transtornos e agradecemos a
compreensão.

Por favor, tente cadastrar novamente os
dados na Aba “Análise” do sistema
Documento Curricular.
Caso o problema persista ou encontre
alguma outra dificuldade, entre em
contato conosco.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov br/doc
umento-curricular/redator/propostaAtt.
curricular-redatores.html
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Débora, boa noite! Tudo bem?
Olá Débora,
Há dias fiz os grupos, porém os
redatores não receberam o email.

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

-----------------263

29/06/2018

14/07/2018 Encerrado

Enviado de:
Agradecemos seu contato,
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentoBase Nacional Comum Curricular
curricular/coordenador_gt/subgrupo
s-coordenacao-gt html

Débora, boa tarde! Tudo bem?
Para que possamos avaliar melhor o
caso, por favor, poderia nos encaminhar
a lista de pessoas que foram convidadas
e que não receberam os convites?
• Nome Completo:
• E-mail cadastrado:
Qualquer outra dificuldade, por favor,
entre em contato conosco.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Como não recebemos retorno, daremos
este chamado como concluído.
Porém, caso ainda tenha alguma dúvida
e/ou possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza, abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC.

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
BNCC - Suporte Técnico Nível 2
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Fabiano, boa noite! Tudo bem?

Olá Fabiano Soares,
Não consigo salvar alterações,
aparece um a mensagem em
vermelho ERRO INTERNO.

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

-----------------264
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07/07/2018 Encerrado

Agradecemos seu contato,
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Base Nacional Comum Curricular
.br/documentocurricular/redator/propostacurricular-redatores.html
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

O problema relatado foi solucionado.
Pedimos desculpas pelo eventuais
transtornos e agradecemos a
compreensão.

Por favor, tente cadastrar novamente os
dados na Aba “Análise” do sistema
Documento Curricular.
Caso o problema persista ou encontre
alguma outra dificuldade, entre em
contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
José, boa noite! Tudo bem?
Continuo com erro, vide anexo
Olá José Flávio Rodrigues Siqueira,
Não consigo salvar as alterações,
vide anexo.
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29/06/2018

07/07/2018 Encerrado

Este é mais um bug relatado sobre a aba
analise no ambiente do documento
-----------------curricular. As pessoas não estão
conseguindo salvar aquilo que estão
Enviado de:
escrevendo nas colunas da aba. É um
http //basenacionalcomum.mec.gov
problema grave e precisa ser solucionado
.br/documentorapidamente.
curricular/redator/propostacurricular-redatores.html

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

os redatores estão fazendo e dá esse
erro:
Aparentemente ele salva, porém, ao sair
e entrar de novo não tem nenhuma
informação.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

A solicitação #64 "Recebemos sua
solicitação" foi fechada e fundida com
esta solicitação. Último comentário na
solicitação #64:
Gustavo,

Em 29 de junho de 2018 14:42, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:
--

Em 28 de junho de 2018 19:12, Gustavo
Araujo (Ferramentas BNCC)
suporte@bncc.zendesk com escreveu:
--

O problema relatado foi solucionado.
Pedimos desculpas pelo eventuais
transtornos e agradecemos a
compreensão.

Por favor, tente cadastrar novamente os
dados na Aba “Análise” do sistema
Documento Curricular.
Caso o problema persista ou encontre
alguma outra dificuldade, entre em
contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Jaqueline, boa noite! Tudo bem?
Boa tarde
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06/07/2018 Encerrado

O sistema de Documento Curricular tem
recebido diversas atualizações (ajustes e
melhorias) que visam melhorar a
experiência dos usuários.

Não lembro minha senha e qd
solicito mudança de senha a
página apresentada é a mesma de
acesso e não uma de
O mecanismo de "esqueci a senha"
reconfiguração.
acabou de passar por modificações e
deve funcionar como esperado.
-----------------Tente novamente e, caso o problema
Enviado de:
persista, por favor, entre em contato
http //basenacionalcomum.mec.gov conosco.
.br/documentocurricular/?chave=amFxdWVsaW5l Att.
LmxpbWFAdWVjZS5icg==&amp;se Equipe de atendimento - BNCC
nha=true
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ID
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DATA DA
SOLICITAÇÃO

30/06/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

06/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

A analista de gestão colocou na
plataforma algumas partes do
documento de Pernambuco. Ela
Bom dia, Ana,
acessou com o login dela. Quando
eu entro com meu login não
Para ter acesso aos documentos criados
consigo ver o que ela fez, os links
pela analista de gestão, ela deve te
criados.
enviar os links de cada documentos, pois
na aba "minhas consultas" só pode-se
-----------------acessar seus próprios documentos.
Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/minhas-consultas
Marcos, boa noite! Tudo bem?
O problema relatado foi solucionado.
Pedimos desculpas pelo eventuais
transtornos e agradecemos a
compreensão.
Eu não consigo salvar as análises
já realizadas.
Por favor, tente cadastrar novamente os
Bom dia, pode por gentileza nos enviar
dados na Aba “Análise” do sistema
um exemplo a que você tentou salvar e
Documento Curricular.
Enviado de:
não conseguiu? Pode nos enviar também
http //basenacionalcomum.mec.gov os "prints" da tela quando ocorre o erro? Caso o problema persista ou encontre
.br/documentoalguma outra dificuldade, entre em
curricular/redator/propostacontato conosco.
curricular-redatores.html
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
------------------
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30/06/2018

07/07/2018 Encerrado

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Adayani, boa noite! Tudo bem?

Bom dia, ao tentar salvar as
alterações para a construção do
curriculo de de Ciências / MS, não
estou conseguindo concluir o
salvamento aparecendo
mensagem de erro.
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07/07/2018 Encerrado

O problema relatado foi solucionado.
Pedimos desculpas pelo eventuais
transtornos e agradecemos a
compreensão.

Por favor, tente cadastrar novamente os
Bom dia, pode por gentileza nos enviar
dados na Aba “Análise” do sistema
um exemplo a que você tentou salvar e
Documento Curricular.
-----------------não conseguiu? Pode nos enviar também
os "prints" da tela quando ocorre o erro?
Caso o problema persista ou encontre
Enviado de:
alguma outra dificuldade, entre em
http //basenacionalcomum.mec.gov
contato conosco.
.br/documentocurricular/redator/propostaAtt.
curricular-redatores.html
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4
Ana, boa noite! Tudo bem?
Analisando os dados fornecidos neste
chamado, não conseguimos encontrar o
seu cadastro no sistema.
• Nome: Ana Santana Saldanha Maia
Reis
• E-mail: assmaiareis@hotmail.com

Bom dia, meu e-mail é
assmaiareis@hotmail.com

270

30/06/2018

06/07/2018 Encerrado

não consigo acessar meu login, na
recuperaçãoõ de senha ele não
Bom dia, Ana,
reconhece meu email
Você poderia, por gentileza, nos passar
-----------------o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
Enviado de:
possamos verificar?
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/esqueciAtenciosamente
senha html

Att.

Ana Santana

Em 2 de jul de 2018 7:33 AM, "Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)"
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Bom dia, por gentileza verificar esse login

Sugerimos que entre em contato com a
Secretaria para sanar eventuais dúvidas
quanto a realização do seu cadastro
pelos responsáveis de sua região.
Qualquer outra dificuldade que tiver, por
favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Flavia, boa noite! Tudo bem?
O problema relatado foi solucionado.
Pedimos desculpas pelo eventuais
transtornos e agradecemos a
compreensão.

Bom dia,
aparece uma mensagem (erro
interno, tente mais tarde) na hora
de salvar.
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01/07/2018

07/07/2018 Encerrado

Por favor, tente cadastrar novamente os
Bom dia, pode por gentileza nos enviar
dados na Aba “Análise” do sistema
um exemplo a que você tentou salvar e
Documento Curricular.
não conseguiu? Pode nos enviar também
os "prints" da tela quando ocorre o erro?
Enviado de:
Caso o problema persista ou encontre
http //basenacionalcomum.mec.gov
alguma outra dificuldade, entre em
.br/documentocontato conosco.
curricular/redator/propostacurricular-redatores.html
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
------------------

Quando digito meu e-mail, aparece
Bom dia, Rozilene,
que ele está incorreto
-----------------272

01/07/2018

09/07/2018 Encerrado

Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/esqueciAtenciosamente
senha html

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Rozilene,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Adriana, boa noite! Tudo bem?
O problema relatado foi solucionado.
Pedimos desculpas pelo eventuais
transtornos e agradecemos a
compreensão.

Preenchi a aba análise Matemática
1º, 2º e 3º anos e não salvou.

Por favor, tente cadastrar novamente os
Bom dia, pode por gentileza nos enviar
dados na Aba “Análise” do sistema
um exemplo a que você tentou salvar e
Documento Curricular.
Enviado de:
não conseguiu? Pode nos enviar também
http //basenacionalcomum.mec.gov os "prints" da tela quando ocorre o erro?
Caso o problema persista ou encontre
.br/documentoalguma outra dificuldade, entre em
curricular/redator/propostacontato conosco.
curricular-redatores.html
------------------
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01/07/2018

07/07/2018 Encerrado

Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Após preencher e salvar as
informações, elas somem. Fiz
várias tentativas em vão, mesmo
aparecendo o sinal verde, não
obtive sucesso.
Preciso de ajuda. Grata
274

01/07/2018

02/07/2018 Encerrado
------------------

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #262 "Recebemos sua
solicitação".

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentocurricular/redator/propostacurricular-redatores.html
Não consigo entra no meu login.
-----------------275

02/07/2018

09/07/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Boa tarde, Márcia,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Bom dia, Márcia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente
Atenciosamente

Gostaria de saber:
1. Somente esses três setores
(coord. est., coord. etapa e
redatores) terão acesso à esta
aba, ou se teremos também
(articuladores do PRO - BNCC e
professores)?
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02/07/2018

06/07/2018 Encerrado

2. Onde serão inseridas as
contribuições dos professores?
eles farão direto no portal?
------------------

Prezada Mirta, boa tarde!
Os Coordenadores Estaduais podem
convidar Assessores(as) de elaboração
do documento curricular em
"Características do documento".
Os Coordenadores de Etapa podem
convidar os redatores, bem como outros
professores que considerarem importante
no processo.
O modulo de consulta pública, que já
está disponível, tem como objetivo
receber as contribuições dos professores.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

Obrigada já consegui inserir na
plataforma.
Em dom, 1 de jul de 2018 17:21,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

Por nada!
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
BNCC - Suporte Técnico Nível 2
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Cristiane, boa noite! Tudo bem?
O problema relatado foi solucionado.
Pedimos desculpas pelo eventuais
transtornos e agradecemos a
compreensão.

Estou tentando inserir a
orientações de MS. Não salva.
Aceita que eu copie a habilidade
na integra, não faz sentido copiar.
Se coloco a orientação nova,
proposta pelo estado, não aceita
278

02/07/2018

07/07/2018 Encerrado

Por favor, tente cadastrar novamente os
Bom dia, pode por gentileza nos enviar
dados na Aba “Análise” do sistema
um exemplo a que você tentou salvar e
Documento Curricular.
-----------------não conseguiu? Pode nos enviar também
os "prints" da tela quando ocorre o erro?
Caso o problema persista ou encontre
Enviado de:
alguma outra dificuldade, entre em
http //basenacionalcomum.mec.gov
contato conosco.
.br/documentocurricular/redator/propostaAtt.
curricular-redatores.html
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia,

Estou tentando cadastrar os
grupos de trabalho, mas quando
clico em salvar. não acontece
nada, Não aparece a caixa de
texto escrito: "Dados cadastrados
com sucesso".; e não está
salvando. Como proceder neste
caso?
279

03/07/2018

15/07/2018 Encerrado

Segue anexo, planilha com o
nome e e-mail das pessoas que
preciso cadastrar.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentocurricular/coordenador_gt/subgrupo
s-coordenacao-gt html

Prezados (as),
Juliana, bom dia! Tudo bem?
Estamos com dificuldades em reproduzir
o caso relatado e, por sua vez, repassar
uma solução efetiva. Por favor, poderia
responder a este chamado colocando
prints das telas/pontos do sistema onde
estão ocorrendo o problema?
Desta forma, poderemos avaliar melhor
o ocorrido.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Juliana, boa tarde! tudo bem?
Para que possamos simular o caso
reportado e identificar o problema, por
favor, poderia nos passar as informações
que não está conseguindo gravar?
Ontem à noite consegui cadastrar o
grupo de redatores de Língua Portuguesa • Nome:
• Data Inicial das Atividades:
pelo Navegador Firefox.
• Data Final das Atividades:
• Nome + E-mail dos redatores
Mas só consegui salvar este grupo. Fiz
• Componente Curricular + Anos
esta experiência mas não deu certo,
• Orientações
usando tanto o Firefox quanto o Google
Chrome.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
Quando insiro todas as informações e
clico no botão salvar. Não acontece
BNCC - Suporte Técnico Nível 2
nada. Não aparece a caixa escrita dados
salvos com sucesso ou cadastro
realizado com sucesso, e o grupo não
fica salvo.

Boa tarde, Juliana,
Como não recebemos retorno, daremos
este chamado como concluído.
Porém, caso ainda tenha alguma dúvida
e/ou possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza, abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Bom dia!
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03/07/2018

07/07/2018 Encerrado

Sou editorial da Editora Neriah em
Campinas e estamos elaborando o
currículo para a nova coleção de
acordo com a nova BNCC.
Estamos com algumas dúvidas
específicas e gostaria de saber se
existe alguma forma de nos
Boa tarde, Juliana,
reunirmos com os redatores dos
currículos para saná-las.
Este suporte é exclusivo para questões
de natureza técnica e de uso das
Baixamos os novos arquivos com
ferramentas disponíveis no site
os comentários, mas, ainda assim,
http //basenacionalcomum.mec.gov.br
temos muitas dúvidas.
Desde já agradeço.

Atenciosamente.

Juliana Paganelli
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/materiais-de-apoio
Bom dia, Marinalva,

quero contribuir e não sou gestora
-----------------282

03/07/2018

07/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Marisa,

Bom dia!
Preciso acessar a plataforma.
Att,
283

03/07/2018

07/07/2018 Encerrado

Marisa

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

------------------

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/consultapublica/
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 1
Claudete, boa noite! Tudo bem?

Ao tentar salvar a produção,
aparece a mensagem "Erro
interno" .
-----------------284

03/07/2018

O problema relatado foi solucionado.
Pedimos desculpas pelo eventuais
transtornos e agradecemos a
compreensão.
Por favor, tente cadastrar novamente os
dados na Aba “Análise” do sistema
Documento Curricular.

07/07/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentocurricular/redator/propostacurricular-redatores.html

Caso o problema persista ou encontre
alguma outra dificuldade, entre em
contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Boa tarde, Elcilene,
não consigo abrir os arquivos
apresentação de atividades PPT
285

03/07/2018

07/07/2018 Encerrado

------------------

o material de apoio se encontra no link a
seguir:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/mat
eriais-de-apoio

Enviado de:
E clicando na opção ppt, o download é
http //basenacionalcomum.mec.gov
feito automaticamente em seu
.br/materiais-de-apoio
computador.
Atenciosamente.
Daniele, boa noite! Tudo bem?

Não estou conseguindo salvar as
inserções na aba análise.
-----------------286

03/07/2018

07/07/2018 Encerrado

O problema relatado foi solucionado.
Pedimos desculpas pelo eventuais
transtornos e agradecemos a
compreensão.
Por favor, tente cadastrar novamente os
dados na Aba “Análise” do sistema
Documento Curricular.

Enviado de:
Caso o problema persista ou encontre
http //basenacionalcomum.mec.gov
alguma outra dificuldade, entre em
.br/documentocontato conosco.
curricular/redator/propostacurricular-redatores.html
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3
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ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia Neice,

Preciso de senha de acesso
-----------------287

03/07/2018

08/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Não consigo salvar as
informações.
-----------------288

289

03/07/2018

03/07/2018

08/07/2018 Encerrado

08/07/2018 Encerrado

Bom dia, José,

O problema já foi solucionado.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documentocurricular/redator/propostacurricular-redatores.html
Elásio, boa tarde! Tudo bem?
O sistema de Documento Curricular tem
recebido diversas atualizações (ajustes e
melhorias) que visam melhorar a
A plataforma acusa que meu email experiência dos usuários.
não está registrado, mas está
conforme podem conferir no
Para que consiga acessar o sistema,
anexo.
retornamos sua senha para a padrão
"123".
-----------------Login: elasioso.oliveira@gmail.com
Senha: 123
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Após autenticado no sistema,
.br/documentorecomendamos que acesse a área "Meu
curricular/coordenador_gt/subgrupo perfil" e altere sua senha.
s-coordenacao-gt html
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Educação Infantil - crianças
pequenas 4 e 5 anos
Campos de Experiência

290

03/07/2018

08/07/2018 Encerrado

ao acessar a planilha ela se
mostra pela metade, sendo
necessário descer a linha do
Excell dificultando o controle da
mesma
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc

Bom dia, Maria Cristina.
A instabilidade no sistema foi resolvida e
agora a planilha deve ser possível de
visualizar completa. Retorne à plataforma
e atualize a página. Caso o problema não
tenha sido resolvido, por gentileza abra
um novo chamado e verificaremos o mais
rápido possível.
Atenciosamente.
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Bom dia, Lilian,

quero fazer o cadastro para
acessar apoio à rede para
elaboração de currículo
291

04/07/2018

08/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Em Língua Portuguesa existem
muitas habilidades que se repetem
para vários anos. Mesmo tudo
certo, aparece o erro na imagem
em anexo.
292

293

04/07/2018

04/07/2018

16/07/2018 Encerrado

08/07/2018 Encerrado

Segundo a BNCC, o fato de algumas
-----------------habilidades se repetirem nos anos dos
componentes.
Enviado de:
O preenchimento da aba "Análise", até
http //basenacionalcomum.mec.gov então, obrigatório.
.br/documentocurricular/redator/propostacurricular-redatores.html
Att.
Gustavo
Não consigo abrir a planilha
Boa tarde, Cistaarmelia,
crianças pequenas (4 anos a 5
anos e 11 meses)
Após selecionar o grupo por faixa etária,
caso não queira especificar os campos
-----------------de experiência, é só clicar no botão de
download abaixo, assim gerará um
Enviado de:
arquivo excel em seu computador.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
Atenciosamente.
Boa tarde, Marisa,
Bom dia!
Sou articuladora do Nre de Irati,
gostaria do acesso da consulta
Att,

294

04/07/2018

08/07/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Conforme alinhado com a Bárbara,
estamos reencaminhando este chamado
pois não trata de questões técnicas, e
sim, possui duas naturezas distintas à
serem definidas:

Marisa

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Enviado de:
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
http //basenacionalcomum.mec.gov
123; troque a senha já no primeiro
.br/consultapublica/
acesso.
------------------

Atenciosamente.

Boa tarde, Flávio,
Identificamos o erro e estamos
trabalhando para retirar as duplicidades,
em breve este problema estará sanado!
Pedimos desculpas pelo inconveniente e
ficamos à disposição pro caso de dúvidas
ou novos problemas desta natureza.
Atenciosamente
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ITERAÇÃO 4

Boa tarde, Joelma,
Gostaria de receber o link para
cosullta pública.
295

04/07/2018

08/07/2018 Encerrado

------------------

A consulta pública sera elaborada pelos
Estados e disponibilizada pelas Redes de
Ensino.

Enviado de:
Entre em contato com a Rede de Ensino
http //basenacionalcomum.mec.gov de seu estado para solicitar o link.
.br/
Atenciosamente.
Bom dia!
Obrigada pelo retorno. O e-mail é:
andrea bandeira@seduc.net
Andréa, boa tarde! Tudo bem?
🌷

296

04/07/2018

09/07/2018 Encerrado

Sou Redatora do Amazonas de
Língua Portuguesa dos Anos
Finais do Ensino Fundamental e
não consigo acessar. ao tentar
fazer o LOG N, recebo a
mensagem: SENHA ou E-MAIL
inválidos.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Bom dia, Andréa,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Cordialmente,

Atenciosamente

Analisando os dados fornecidos no
preenchimento deste chamado, não
conseguimos encontrar o seu cadastro
no sistema.
• Nome: Andréa Pachêco Bandeira
• E-mail: andrea bandeira@seduc.net
Em tempo, sugerimos que entre em
contato com a Secretaria para sanar
Bom dia, por gentileza verificar este login.
eventuais dúvidas quanto a realização do
Estamos a disposição para ajudar.
seu cadastro pelos responsáveis de sua
região.
Qualquer outra dificuldade que tiver, por
favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

Lattes:
http //lattes cnpq.br/0691773976530296

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
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Suzy, boa tarde! Tudo bem?
Estamos com dificuldades em reproduzir
o caso relatado e, por sua vez, repassar
uma solução efetiva. Por favor, poderia
responder a este chamado colocando
prints das telas/pontos do sistema onde
estão ocorrendo o problema?

297

04/07/2018

09/07/2018 Encerrado

Não consigo incluir nome de 2
redatores da Língua Portuguesa
Desta forma, poderemos avaliar melhor o
Silvana Maria da Silva Ravache
ocorrido.
(email:
silvana ravache@joinville sc gov.br) Em tempo, informo que o sistema
recebeu uma atualização que restringe o
e Isaac Ferreira (email:
cadastro de e-mails com formatos
if@sed sc.gov br)
inválidos, por exemplo: sem uso do
caractere "@"(arroba), sem a utilização
-----------------de ao menos um "."(ponto) após o @ e a
utilização de espaços em qualquer parte
Enviado de:
do e-mail.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentoPor favor, tente incluir novamente e
curricular/coordenador_gt/subgrupo certifique-se de que não haja espaços no
s-coordenacao-gt html
começo ou final.
Se o problema persistir ou tiver alguma
outra dificuldade, entre em contato
conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
Bom dia, Eliana,

298

05/07/2018

09/07/2018 Encerrado

preciso acessar a consulta pública
do referencial curricular do Estado
do Paraná, porém não tenho os
dados do usuário e nem a senha,
como posso fazer isso? Sou
articuladora do processo de
implementação da BNCC, do
Núcleo Regional de Educação de
Irati, Paraná

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
-----------------trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Enviado de:
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
http //basenacionalcomum.mec.gov 123; troque a senha já no primeiro
.br/consultapublica/
acesso.
Atenciosamente.
Sandra, boa tarde! Tudo bem?

Não acessa os links do material
-----------------299

05/07/2018

Estamos com dificuldades em reproduzir
o caso relatado e, por sua vez, repassar
uma solução efetiva. Por favor, poderia
responder a este chamado colocando
prints das telas/pontos do sistema onde
estão ocorrendo o problema?

09/07/2018 Encerrado
Enviado de:
Desta forma, poderemos avaliar melhor
http //basenacionalcomum.mec.gov o ocorrido.
.br/consultapublica/
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Ok Obrigada

Em 5 de julho de 2018 10:07, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:
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Bom dia, Marisa,

Bom dia!

300

05/07/2018

09/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Estou com problema no acesso no
Coordenadores de Etapa de Ensino e
documento referencial do PR, sou
Redatores previamente cadastrados pela
articuladora do NRE e gostaria do
Secretaria Estadual de Educação para
acesso.
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
att,
ensino.
Marisa

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
Enviado de:
123; troque a senha já no primeiro
http //basenacionalcomum.mec.gov
acesso.
.br/consultapublica/
------------------

Atenciosamente.
Sonia, boa tarde! Tudo bem?
A princípio, os usuários que tem acesso
ao sistema de Documento Curricular
poderão acessar ao Sistema de Consulta
Pública com os mesmos dados de login.

fiz o passo a passo da cadastro,
diz que meu email já está
cadastrado, porém não consigo
acessar a plataforma.
301

05/07/2018

09/07/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Simulamos o seu acesso através da
senha padrão 123 e conseguimos entrar
normalmente no sistema de Consulta
Pública, conforme print abaixo.

Usuário: educacaoventurosa@ig.com.br
Senha: 123
MPORTANTE: Após autenticado no
sistema Documento Curricular, por
medida de segurança, recomendamos
que acesse a área "Meu perfil" e altere
sua senha.
Qualquer outra dificuldade, por favor,
entre em contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
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Bom dia, Marilete,

Bom dia. Gostaria de saber como
fazer para ter cadastro de acesso.
Sou assessora pedagogica
responsavel pelo trabalho no
municipio. Obrigada
302

05/07/2018

09/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Olá Stael, como vai?
Na aba de acesse, a última frase
diz: "Apenas as redes de ensino
estaduais e municipais podem
enviar esses links", dá a ideia que
as redes particulares não
participarão da consulta.
303

05/07/2018

09/07/2018 Encerrado

Sugiro retirar essa frase para não
causar confusão, afinal a consulta
é para todos.
------------------

304

05/07/2018

14/07/2018 Encerrado

Todas as redes podem participar da
consulta, inclusive as particulares, mas
apenas as redes estaduais e municipais
poderão criar consultas públicas e gerar
os links, sendo então as únicas que
poderão enviá-los, por isso a frase da
orientação.
De qualquer forma, passaremos por uma
nova revisão geral dos textos da
plataforma e repassaremos a sua
sugestão para repensarmos a frase.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Agradecemos pela contribuição!
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Boa tarde, Luciane,
sugestões de como organizar o
currículo escolar, como montar um
Todos os materiais de apoio que
documento orientador curricular
possuímos para auxilia-la pode ser
encontrados no link abaixo.
-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/mat
Enviado de:
eriais-de-apoio
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.
Boa tarde, Luiz
esqueci minha senha
------------------

305

05/07/2018

14/07/2018 Encerrado

Bom dia, Luiz,

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

306

DATA DA
SOLICITAÇÃO

05/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

06/08/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Não estou conseguindo salvar as
habilidades do 4º ano, porque há
duplicidade da habilidade de
número 27; também, no 5º ano,
porque há duplicidade da
habilidade de número 25. A
plataforma acusa assim: há código
de habilidade que não foram
informados, informe para continuar
Conforme alinhado com a Bárbara,
!
estamos reencaminhando este chamado
pois não trata de questões técnicas, e
Embora no 6º ano não haja
sim, possui duas naturezas distintas à
duplicidade, talvez, por isso,
serem definidas:
também, a plataforma não deixa
eu prosseguir o trabalho,
Segundo a BNCC, o fato de algumas
retornando a mesma informação
habilidades se repetirem nos anos dos
de que há código de habilidade
componentes.
que não foram informados.
O preenchimento da aba "Análise", até
então, obrigatório.
Deixo registrado que esse
problema já foi enviado aos
Senhores pelo meu coordenador,
Att.
na terça-feira(3/7), reenvio-o
Gustavo

ITERAÇÃO 2

O sistema de Documento Curricular tem
recebido diversas atualizações (ajustes e
melhorias) que visam melhorar a
experiência dos usuários.

Gustavo, esse é o problema que
identificamos ontem, certo?
Estamos aguardando deliberações para
seguir na correção.
Abs

Essas experiências foram desenvolvidas
em sala de aula com autismo de níveis
diferentes como autismo comprometido
autismo leve e todas essas experiências
foram através de observação do
comportamento do autista e através da
diagramação e impressão do livro observação foram desenvolvidas as
Relatos de experiências de música aulas de música com música adaptadas
e autismo público alvo autismo
no teclado pq adaptadas porque
severo e asperge envolvendo
trabalhamos cores e som os que não
todas as idades
verbaliza mas tem percepção auditiva
bem desenvolvida trabalha música corpo
-----------------e movimento abraços.
Enviado de:
Enviado do Email para Windows 10
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
De: Ferramentas BNCC
Enviado quinta-feira, 5 de julho de 2018
17:10
Para: maria do céu carvalho
Assunto: [Solicitação recebida]
diagramação e impressão do livro
Relatos de experi...

Não consigo entrar
------------------

308

06/07/2018

16/07/2018 Encerrado

Gustavo, me avise por favor quando o
problema for resolvido para que eu possa
Com essa atualização, esperamos que
repassar a resposta! Grata
consiga gravar os conteúdos de Análise e
assim, dar continuidade aos trabalhos.
Caso o problema persista de alguma
maneira, por favor, responda a este email reportando o que houve.

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

------------------

14/07/2018 Encerrado

Com isso, realizamos a correção na
duplicidade das habilidades. Pedimos
desculpas pelo eventuais transtornos e
agradecemos a compreensão.

Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-

05/07/2018

ITERAÇÃO 4

Célia, bom dia! Tudo bem?

para socializar o meu email.
Aguardo resposta. Grata

307

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Antonio,

Por gentileza, você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Boa tarde, Maria,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.

Bom dia, Antonio,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Juliana, boa tarde! Tudo bem?

Perdi minha senha para fazer a
consulta pública e gostaria de um
link para redefinição de senha. O
site não tem "botão" que permita
isso.
E-mail
309

06/07/2018

14/07/2018 Encerrado

juliana.barreto@educacao.mg gov.
br
------------------

Analisando os dados fornecidos no
preenchimento deste chamado, não
conseguimos encontrar o seu cadastro
no sistema.
• Nome: Juliana
• E-mail:
juliana barreto@educacao mg gov.br
Para que possamos avaliar melhor o
caso, por favor, poderia nos informar:
• Nome completo:
• E-mail que foi cadastrada e recebeu o
convite:
Em tempo, sugerimos que entre em
contato com a Secretaria para sanar
eventuais dúvidas quanto a realização do
seu cadastro pelos Coordenadores de
Grupo de Trabalho em sua região.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Qualquer outra dificuldade que tiver, por
favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Fania,

Gostaria de fazer meu cadastro na
plataforma e não estou
conseguindo. Sou da rede publica
estadual de Pernambuco.
310

06/07/2018

14/07/2018 Encerrado

Atenciosamente, Fânia.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de trabalho,
Enviado de:
solicite à secretaria o convite para acesso
http //basenacionalcomum.mec.gov à plataforma. Caso esteja, utilize seu e.br/consultapublica/
mail cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.

311

06/07/2018

não consigo minha senha

Bom dia, Graciela,

------------------

No primeiro acesso, a senha será 123 e
logo após a entrada, nós sugerimos que
troque a senha por uma pessoal.

14/07/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/materiais-de-apoio
Não estou conseguindo realizar o
dowload da base em educação
infantil Fala que tenho que instalar
um programa.

312

08/07/2018

16/07/2018 Encerrado

------------------

Atenciosamente.
Bom dia, Ana Elisa,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/

Bom dia, Elisa,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

me ajudando a acessar

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, XXXXXX,

------------------

313

09/07/2018

16/07/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/documento-curricular/

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Eva,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Kelly, boa tarde! Tudo bem?

Não aparece o botão de
CADASTRO no aba ao lado do
botão ACESSE, impossibilitando a
continuidade no processo
314

09/07/2018

14/07/2018 Encerrado

------------------

Encontramos o seu registro de cadastro
no sistema de Consulta Pública.
Portanto, acreditamos que essa
dificuldade foi superada, certo?
Ainda possui alguma dificuldade no
acesso? Em caso positivo, por favor,
entre em contato conosco novamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Att.
.br/consultapublica/
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Vinicius, bom dia! Tudo bem?

Olá Vinicius,
No componente de Língua
Portuguesa, a habilidade
EF69LP31 está duplicada, não
permitindo a seleção.
315

09/07/2018

06/08/2018 Encerrado

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

-----------------Agradecemos seu contato,
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Base Nacional Comum Curricular
.br/documentocurricular/local/proposta-curricularcoordenacao-gt-consulta html
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

O sistema de Documento Curricular tem
recebido diversas atualizações (ajustes e
melhorias) que visam melhorar a
experiência dos usuários.
Com isso, realizamos a correção na
duplicidade das habilidades. Pedimos
desculpas pelo eventuais transtornos e
agradecemos a compreensão.
Caso o problema persista de alguma
maneira, por favor, responda a este email reportando o que houve.
Att.
Equipe de Atendimento - VNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

AGRADEC DA!
ok obrigada
Bom dia, Ana Célia,

SOU REDATORA E QUERO ME
CADASTRAR
316

09/07/2018

15/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

SOU DA EQU PE MUNIC PAL DE
ELABORAÇÃO DA PROPOSTO
CURRICULAR DA C DADE DE
PRESIDENTE DUTRA MARANHÃO.
QUERIA APENAS ACOMPANHAR O
PROCESSO E ACHEI QUE ESTA
PLATAFORMA FORNECIA MATERIAS
DE AUX LIO.

De: Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
Enviado: terça-feira, 10 de julho de 2018
10:14:05

Atenciosamente.
Para: Ana Célia
Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: SOU REDATORA E
QUERO ME CADASTRAR
Bom dia, Cibele,

como acessar
-----------------317

09/07/2018

14/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Marcelo,

Sou Técnico da Secretaria de
Educação de Glória - BA; como
posso acessar o sistema: usuário
e senha?
318

09/07/2018

14/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Bom dia, Ana,
Você pode usar com material de apoio a
BNCC disponível nos sites abaixo:
Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http://basenacionalcomum mec gov.br/abase
Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http://basenacionalcomum mec gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.

Enviado do Outlook

De: Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
Enviado: quarta-feira, 11 de julho de
2018 12:11 08
Para: Ana Célia
Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: SOU REDATORA E
QUERO ME CADASTRAR

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Não estou conseguindo acessar
diz que e-mail já cadastrado.

ITERAÇÃO 1

Bom dia, Frank,

------------------

319

09/07/2018

16/07/2018 Encerrado

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Frank,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde, Maria

Esqueci minha senha e usuário

Bom dia, Maria,

------------------

320

09/07/2018

14/07/2018 Encerrado

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Seu usuário é o e-mail cadastrado pelo
Coordenador de Etapa.
Atenciosamente

meu usuário não tem mais acesso.
usuário (email) está invalido
Bom dia, Vanessa,
322

09/07/2018

16/07/2018 Encerrado

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Bom dia, Vanessa,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde, Helena,

Esqueciminha senha

323

09/07/2018

14/07/2018 Encerrado

Bom dia, Helena,

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Boa tarde, Lyssa

Não lembro minha senha

324

09/07/2018

14/07/2018 Encerrado

Bom dia, Lyssa,

Se caso for seu primeiro acesso, sugiro
-----------------que use a senha 123; caso já tenho
utilizado a plataforma e tenha mudado a
Enviado de:
senha, por gentileza mandar o e-mail
http //basenacionalcomum.mec.gov
cadastrado e sua função na plataforma.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Atenciosamente.

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Cleia,

Sou Técnica da Secretaria de
Educação de Lucas do Rio Verde
e gostaria de contribuir.
325

09/07/2018

14/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Como cadastrar o articulador de
regime de colaboração para que
consiga acompanhar todas
etapas?
326

09/07/2018

16/07/2018 Encerrado

Para cadastrar articulador de regime de
colaboração, sugerimos que o
Coordenador Estadual o cadastre como
-----------------Assessor de Coordenador Estadual, para
isso, é necessário fazer o login, clicar em
Enviado de:
"Características do Documento
http //basenacionalcomum.mec.gov Curricular" e adicionar assessores
.br/documentoinserindo nome e e-mail.
curricular/local/home-coordenacaoestadual html
Atenciosamente.
Bom dia, Josmael,

cadastrar usuário
-----------------327

10/07/2018

Atenciosamente.
Boa tarde, Luana,

14/07/2018 Encerrado

Obrigada deu certo.

Em 9 de julho de 2018 17:07,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Maria
Esqueci minha senha de acesso,
preciso redefinir uma nova senha
328

10/07/2018

14/07/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Maria,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Bom dia!
Boa tarde, Reinacy,

329

10/07/2018

14/07/2018 Encerrado

Gostaria de saber se os
municípios já tem acesso a este
sistema e como podemos ter este
acesso. Sou diretora Pedagógica
do município de Bonito, no estado
da Bahia.
------------------

Apenas a equipe de trabalho ProBNCC
tem acesso ao sistema.
Para que o seu Município trabalhe em
articulação com o Estado na
(re)elaboração curricular, procure a
secretária estadual da educação e a
equipe ProBNCC.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/documento-curricular/
Bom dia, Profº Fredyatual,

quero ter acesso
-----------------330

10/07/2018

14/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Sonia, boa tarde! Tudo bem?

NÃO CONSIGO ACESSAR O
PORTAL, SENHA OU LOG N
INVÁLIDOS
331

10/07/2018

14/07/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Sonia,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Bom dia, o email cadastrado foi
soniamaria.silva@semed.manaus.am gov.
br

Em ter, 10 de jul de 2018 10:32,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Boa tarde, por gentileza verificar este
login?
abs

Para que consiga acessar o sistema,
retornamos sua senha para a padrão
"123".
Login:
soniamaria silva@semed.manaus am.gov.
br
Senha: 123
Após autenticado no sistema, por
medida de segurança, recomendamos
que acesse a área "Meu perfil" e altere
sua senha.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Quirlândia, boa tarde! Tudo bem?

332

10/07/2018

14/07/2018 Encerrado

Fiz o cadsstro , mas não consigo
acesso. Diz aue meu email ja esta
cadastrado. Meu nome é
Quirlândia Paulino de Sousa Reis,
CPF 034.550.787-88; email
quirlandia@gmail.com. obrigada.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login

Por gentileza, verificar esse login.
Abs

Para que consiga acessar o sistema,
retornamos sua senha para a padrão
"123".
Login: quirlandia@gmail.com
Senha: 123
Qualquer outra dificuldade, por favor,
entre em contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
preciso de um link para contribuir
com bnc

333
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14/07/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Clovis,
Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:

Enviado de:
http //cnebncc.mec.gov br/
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Olá,
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Terá um passo a passo para
como inserir a consulta pública no
sistema e um ouro passo a passo
para explicar como o professor
realiza a contribuição na
plataforma?

Muito obrigada.
Boa tarde, Luana,
Sim, tão logo haja tutoriais sobre inserir
consulta pública e como fazer
contribuições, eles serão disponibilizados
na plataforma.

-----------------Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Em 10 de julho de 2018 12:24,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Bom dia!
Vi que o relatório de respostas já
está disponível! Obrigada!
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Gostaria de saber se também será
disponibilizada uma análise
estatística das consultas,
avaliando o número de consultas
recebidas por município, rede, etc.
Utilizando os dados solicitados no
cadastro dos participantes?
Obrigada
------------------

Bom dia, Stael, como vai?
As análises estatísticas poderão ser
realizadas e disponibilizadas pelas redes
a partir das contribuições recebidas e dos
relatórios que poderão ser gerados na
plataforma, mas não são parte de uma
ação prevista pelas ferramentas.
Atenciosamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/minhas-consultas
Boa tarde, Socorro
esqueci minha senha
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Boa tarde, Socorro,

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

337

DATA DA
SOLICITAÇÃO

10/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

14/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Eu baixei uma versão "final" da
BNCC, com a exclusão do
componente Ensino Religioso. "O
ensino religioso foi excluído da
presente versão em atenção ao
disposto na LDB Art 33, § 1º". E
nesta versão consta como Área.
Como está na versão final esta
Área do conhecimento?

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Delmar,
A versão homologada da BNCC
contempla o Ensino Religioso como Área
de Conhecimento para a etapa Ensino
Fundamental, conforme pode ser
verificado na versão final que pode ser
baixada no site abaixo:

http //basenacionalcomum.mec.gov.br/a-----------------base
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/a-base
Boa tarde, Pedro,

como obter senha para participar
da consulta pública
338
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14/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Janaína
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci minha senha
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14/07/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Sonia, boa tarde! Tudo bem?
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15/07/2018 Encerrado

Continuo sem acesso, Email
cadastrado
soniamaria silva@semed.manaus a
m.gov br com senha 123.
Por gentileza, verificar esse login, com
urgência.
-----------------abs
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Identificamos que o seu e-mail havia sido
cadastrado sem o "br" no final. Ajustamos
o registro e o seu acesso ficou assim:
Login:
soniamaria.silva@semed.manaus.am gov.
br
Senha: 123
Após autenticado no sistema, por
medida de segurança, recomendamos
que acesse a área "Meu perfil" e altere
sua senha.
Para certificar que o seu acesso esteja
correto, simulamos conforme indicação
do Print abaixo:

Qualquer outra dificuldade que tiver, por
favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Geisyane,

Gostaria de ter acesso ao material
para reelaboração de currículo.
341

10/07/2018

15/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
fiz meu cadastro tenho senha mas
não me dão acesso
342

10/07/2018

20/07/2018 Encerrado

Bom dia, Maria,

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Bom dia, Maria,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Maria,

343

11/07/2018

16/07/2018 Encerrado

gostaria de saber se nós técnicos,
teremos acesso a esta plataforma
ou não. No caso esse
coordenador de etapas são
pessoas coordenadores do termo
de colaboração, ou somos nós
técnicos municipais.

Os coordenadores estaduais,
coordenadores de etapa e redatores
compõem a equipe ProBNCC da rede de
ensino. Quem estiver neste grupo de
trabalho terá acesso à plataforma e
poderá inserir técnicos se julgar
necessário.

-----------------Para solicitar esse acesso, entre em
Enviado de:
contato com a equipe ProBNCC da sua
http //basenacionalcomum.mec.gov rede.
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.
Maria, boa tarde! Tudo bem?

Não estou conseguindo acesso,
pois não lembro o usuário e a
senha.
Não consigo recuperar a senha
pelo caminho "esqueci minha
senha", pois o e-mail cadastrado
está desativado.
344
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Peço que envie os dados (login e
senha) para esse novo email
pactojosenilda@gmail com
Grata
------------------

Analisando os dados fornecidos no
preenchimento deste chamado, não
conseguimos encontrar o seu cadastro
no sistema.
• Nome: Maria Josenilda do Nascimento
de Souza
• E-mail: pactojosenilda@gmail com
Para que possamos avaliar melhor o
caso, por favor, poderia nos informar:
• E-mail que foi cadastrada e recebeu o
convite:
Em tempo, sugerimos que entre em
contato com a Secretaria para sanar
eventuais dúvidas quanto a realização do
seu cadastro pelos Coordenadores de
Grupo de Trabalho em sua região.

Qualquer outra dificuldade que tiver, por
Enviado de:
favor, entre em contato conosco.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
não consigo acesso....consta
senha e login errado ou invalido
345
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20/07/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Graciela,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Bom dia, Graciela,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Equipe de sistemas, verificar o ocorrido.

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Rosilene,
Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/a-----------------base
Para ter acesso a Download da Base
Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
http //basenacionalcomum.mec.gov
abaixo:
.br/documento-curricular/
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Como faço para acessar o
Documento Curricular?
346
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15/07/2018 Encerrado

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

347

DATA DA
SOLICITAÇÃO

11/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

15/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Gostaria de saber como vai ficar a
vida dos professores de educação
física já que vocês estão tirando a
obrigatoriedade da educação física
no ensino médio e essa
obrigatoriedade já não existe no
infantil o professor só vai trabalhar
no ensino fundamental é? Pois
estou, se deus quiser me
formando em licenciatura em
educação física agora no final do
ano e já vou entrar no mercado de
trabalho limitado a uma area do
ensino também tem a questao já
que vocês já dividiram a educação
fisica em duas agora só faltava
essa mesmo

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Antonio
Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:
http //cnebncc.mec.gov br/
Atenciosamente.

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Bom dia, Raquel,

SOU PEDAGOGA DE UMA
ESCOLA E PRECISO CRIAR
LOGIN E SENHA PARA ACESSO
348
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------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

349
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17/07/2018 Encerrado

Porque a consulta pública não
está aberta aos estudantes
universitários principalmente aos
da área da educação física que
estão sendo mais prejudicados
com essa nova base que retira a
obrigatoriedade das aulas de
educação física no ensino médio e
como vai ficar a situação dos
professores de educação física
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

Boa tarde, Antônio Carlos.
A consulta pública da BNCC do Ensino
Médio está aberta a todos por meio dos
formulários online disponibilizados no site:

onde esta ? porque eu ja tentei dar a
minha opinião e não esta mais aberta e
voces estao mais uma vez acabando com
a educação fisica e vao deixar milhares
de professores desempregados
Prezado Antônio, bom dia.

http //cnebncc.mec.gov br/

No site enviado você encontrará todos os
formulários de contribuição para a BNCC
do Ensino Médio clicando em
"Contribuições"
(http://cnebncc.mec.gov br/).

As demais Consultas Públicas, referentes
aos Documentos Curriculares de cada
estado, são das redes de ensino, que
podem ou não liberar para público em
geral. Para saber mais sobre a consulta
pública do seu estado, consulte sua rede
de ensino.
Atenciosamente.

Atenciosamente.

Livre de vírus.
www.avast com.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Roselaine,

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/a-----------------base
Para ter acesso a Download da Base
Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
http //basenacionalcomum.mec.gov
abaixo:
.br/download-da-bncc
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
não consigo fazer o dowlnload da
BNCC
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15/07/2018 Encerrado

não estamos encontrando local
para cadastrar professores nas
disciplinas para compor
documento curricular
351

11/07/2018

15/07/2018 Encerrado

------------------

Atenciosamente.
Bom dia, Alessandra,
Para cadastrar Redatores, para compor o
documento curricular. Deve ser através
do site abaixo, onde o Coordenador deve
cadastrar devidamente com nome e email.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
.br/consultapublica/
umento-curricular/
Bom dia, Vania,

eu gostaria de ter acesso a
plataforma, porem aparece que o
usuário e senha incorreto. como
fazer para ter acesso?
352
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15/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Lucimar.
O que seriam os códigos T1.a,
T1 b, etc. na planilha de Excel que
está disponível para download da
consulta?
Obrigada
353

11/07/2018

16/07/2018 Encerrado
------------------

Os códigos são uma referência à
pergunta criada na consulta.
Para saber a qual pergunta cada um se
refere, baixe também o PDF da consulta
(ao lado do ícone que você usou para
baixar a planilha de Excel) e faça a
comparação dos códigos.

Enviado de:
Veja se consegue visualizar essa relação
http //basenacionalcomum.mec.gov
e, caso tenha qualquer problema, retorne
.br/consultapublica/consultacom outro chamado que a auxiliaremos.
publica/minhas-consultas
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Márcia, boa tarde! Tudo bem?

Este é um acompanhamento da
sua solicitação anterior #275 "Não
consigo entra no meu lo..."

Identificamos que você ainda está com a
senha padrão gerada pelo sistema após
realização do convite e as duas contas
informadas estão ativas.
• Usuário: marcia_crispt@hotmail.com
• Senha: 123

BOM DIA,
Meu e-mail foi cadastrado nas
séries iniciais, lembrando que sou
redatora das sérias finais.

• Usuário: marciagalindo798@gmail com
• Senha: 123

1 primeiro email cadastrado foi
marcia_crispt@hotmail com;

354
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15/07/2018 Encerrado

2 segundo e-mail cadastrado e
não consigo entrar no login marciagalindo798@gmail.com.

Após autenticado no sistema, por medida
de segurança, recomendamos que
acesse a área "Meu perfil" e altere sua
senha.

Por gentileza, verificar este login, pois a
mesma já havia entrado em contato
anteriormente.

Acesso simulado com:
marcia_crispt@hotmail com

abs
Aguardo a Ajuda para poder
visualizar e inserir o nosso material.


Obrigada desde Já!

Acesso simulado com:
marciagalindo798@gmail com

Márcia Cristiane da Silva Galindo


Qualquer outra dificuldade que tiver, por
favor, entre em contato conosco.

Em 2 de julho de 2018 12 57,
Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
escreveu:

Mari Celma Matos Martins Alves
(email:
maricelmaalves@uol com br) não
consegue acessar nos anos finais
355

11/07/2018

20/07/2018 Encerrado

------------------

Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

Bom dia, Suzy,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentoAtenciosamente
curricular/local/subgruposcoordenacao-estadual html

Boa tarde, Dione
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
recuperar senha

356
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15/07/2018 Encerrado

Atenciosamente

Bom dia, Suzy,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa Tarde!
Ao elaborar o gpo de trabalho
(acredito que pela velocidade da
internet) salvei varias vezes a
informação do grupo de trabalho.
Fui tentar excluir e não consigo
realizar a ação.

Boa tarde, Vanessa.
Uma vez que há trabalhos dentro de um
grupo, ele não pode ser excluído.

Conseguem me ajudar?
357
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16/07/2018 Encerrado

Att, Vanessa Cristina Melo Randig
Coordenadora da Etapa de
Educação Infantil - SC

Estamos trabalhando para reverter essa
situação e, em breve, você conseguirá
excluir os grupos criados. No entanto,
sugerimos que verifique os trabalhos
realizados no grupo antes de deletá-lo, a
fim de não perder tudo o que foi feito.

-----------------Atenciosamente;
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentocurricular/coordenador_gt/subgrupo
s-coordenacao-gt html
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11/07/2018

16/07/2018 Encerrado

359

11/07/2018

20/07/2018 Encerrado

360

11/07/2018

17/07/2018 Encerrado

Retirar o botão de excluir (delete)
daquela posição, pois, às vezes,
Boa tarde, Lucimar,
na correria podemos deletar toda a
consulta.
Obrigada pela sua sugestão.
Repassaremos à equipe responsável
-----------------pelo design da plataforma e analisaremos
essa possibilidade.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/minhas-consultas
já cadastrei o grupo, no entanto
Bom dia, Eline,
Bom dia, Eline,
não consigo visualizar
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Por gentileza você poderia nos informar
-----------------com mais detalhes o ocorrido? E se
Caso ainda tenha alguma dúvida e
conseguir seguindo de print da tela. Para possamos auxiliá-la em algo, por
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov que assim possamos auxilia-la.
gentileza abra um novo chamado e
.br/documentoficaremos felizes em ajudá-la.
curricular/coordenador_gt/subgrupo Atenciosamente
s-coordenacao-gt html
Atenciosamente
Não está sendo possível fazer o
Bom Dia Agradeço a atenção!
Bom dia, Luciana,
cadastro seguindo o Tutorial de
Agora está sendo possível acessar o
redatores.
cadastro, percebi que abriu somente dia
Por gentileza você poderia nos informar
12.
com mais detalhes o ocorrido? E se
-----------------Obrigada!
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Enviado de:
Em 12/07/2018 às 10:05 horas,
http //basenacionalcomum.mec.gov
suporte+id360@bncc.zendesk.com
Atenciosamente
.br/documento-curricular/
escreveu:
Bom dia, Patricia,
Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/a-----------------base
Para ter acesso a Download da Base
Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
http //basenacionalcomum.mec.gov
abaixo:
.br/documento-curricular/
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Gostaria de ter a bncc integral por
remail

361

11/07/2018

16/07/2018 Encerrado

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

não consigo acessar
-----------------362

12/07/2018

20/07/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Rita,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Bom dia, Rita,

Por gentileza você poderia nos informar
Enviado de:
com mais detalhes o ocorrido?
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Apenas escolas municipais tem
acesso a Consulta publica e aos
documentos curriculares?
Bom dia, Camilla,

363

12/07/2018

16/07/2018 Encerrado

Estou desenvolvendo um projeto
de pesquisa e gostaria de ter
acesso aos mesmos.

A área de Consulta Pública e
Documentos Curriculares é exclusiva
para equipe participante do ProBNCC.

-----------------Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
olá, tudo bem?
Gostaria de receber informação
sobre como fazer o cadastro do
professor, com login e senha,
para contribuir com a consulta
pública sobre a versão preliminar
da BNCC.
364

12/07/2018

16/07/2018 Encerrado

aguardo retorno.
salette

Bom dia, Salette,
Ao receber o link da Consulta Pública, o
professor será encaminhado a uma área
que poderá fazer seu próprio cadastro.
Atenciosamente.

------------------

365

12/07/2018

16/07/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Bom dia, sou professora
universitária e estamos realizando
formação nas escolas para
elaboração dos currículos e
gostaria de ter acesso ao
documento curricular - com a
finalidade de alinhamento.
Obrigada
------------------

Bom dia, Silvia,
Para ter acesso a BNCC:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Para ter acesso ao Documento Curricular
da sua rede de ensino entre em contato
diretamente com a rede.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Adenir,

Preciso orientações de como
acessar.
366

12/07/2018

16/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Bernadete,

Permitindo o acesso, para
insercão dos dados na plataforma
da BNCC
-----------------367

12/07/2018

16/07/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentocurricular/?chave=Y2Nscm9jaEBnb
WFpbC5jb20=

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

368

12/07/2018

16/07/2018 Encerrado

Prezados, bom dia. Estamos
trabalhando para readequar o
currículo e material escolar de uma
rede de ensino. No caso,
gostaríamos que o nosso material
escolar que já estivesse adequado
à Base Nacional Curricular
possuísse o selo da referida
qualificação, para passar uma
maior segurança aos pais e
alunos. Existe alguma forma de
obter este selo com a marca da
Base? Caso sim, qual o
procedimento indicado para obter
a autorização para utilizá-lo?
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Boa tarde, Victor,
Este suporte é dedicado a sanar dúvidas
e problemas técnicos relacionados à
plataforma da BNCC e suas ferramentas.
Não possuímos selos com esta marca.
Para qualquer outra dúvida, por gentileza
nos contate.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Socorro
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci minha senha

369

12/07/2018

16/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Neri
Esqueci senha

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov
para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/
e login

370

12/07/2018

17/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia! Não encontro um link
para cadastro de professor para
contribuir com a consulta pública
da BNCC. Podem me ajudar, por
gentileza?
371

13/07/2018

20/07/2018 Encerrado

Para cadastrar Redatores, para compor o Muito obrigada!
documento curricular. Deve ser através
do site abaixo, onde o Coordenador deve
Em sex, 13 de jul de 2018 10:16,
cadastrar devidamente com nome e eSuporte Técnico (Ferramentas BNCC)
-----------------mail.
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
http //basenacionalcomum.mec.gov
umento-curricular/
.br/documento-curricular/
Tentei acessar consulta pública
Bom dia, Delmar,
BNCC em Ensino Religioso hoje,
13/07/18 e aparece consulta
pública encerrada???

372

13/07/2018

17/07/2018 Encerrado

Não poderemos contribuir nesta
disciplina?
------------------

373

13/07/2018

17/07/2018 Encerrado

Bom dia, Bénie,

As contribuições para a BNCC do Ensino
Médio podem ser feitas nos formulários
disponíveis no site abaixo:
http //cnebncc.mec.gov br/

As contribuições para a BNCC do Ensino
Fundamental estão encerradas já que o
Enviado de:
documento foi homologado em Dez 2017
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/responder/99
As alterações solicitadas é para
Bom dia, Francisca,
serem feitas em todo o
documento?
Você estava participando de uma
consulta pública. Nela, você pode deixar
-----------------contribuições pontuais nas questões que
quiser ou no documento como um todo.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/83

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Algemira

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci a minha senha

374

13/07/2018

17/07/2018 Encerrado

Atenciosamente

375

13/07/2018

Agora só dá e-mail inválido.

Bom dia, Algemira,

------------------

Verifique se o e-mail utilizado é o mesmo
que foi cadastrado por seu Coordenador
de Etapa.

17/07/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.
Boa tarde, Eraclides,

Sou articuladora Municipal da
BNCC, quando terei acesso a
Plataforma?
376

13/07/2018

17/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Angela,

377

13/07/2018

17/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Com qual senha eu posso acessar Redatores previamente cadastrados pela
a plataforma para fazer a consulta Secretaria Estadual de Educação para
pública ou como fazer a mesma?
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
-----------------ensino.
Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Ellís, boa tarde! Tudo bem?
Identificamos que o e-mail cadastrado
pela sua coordenadora no sistema era:
regina.sousa@gmail.com
Para que consiga acessar o sistema,
alteramos o e-mail pelo informado e
retornamos sua senha para a padrão
"123".
Login: eregina.sousa@gmail com
Senha: 123

Boa tarde!

378

13/07/2018

23/07/2018 Encerrado

SOU REDATORA DO
CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL E CONT NUO NÃO
CONSEGUINDO ACESSAR A
PLATAFORMA USANDO MEU EMA L E SENHA (123)
------------------

Segundo a coordenadora de etapa o email cadastrado na plataforma foi
eregina sousa@gmail.com
Bom dia, Ellís,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Atenciosamente,

Após autenticado no sistema, por
medida de segurança, recomendamos
que acesse a área "Meu perfil" e altere
sua senha.

Por gentileza, verificar este e-mail
também.
att

Ellís Regina de Sousa Maciel
Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Em seg, 16 de jul de 2018 08 37,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Por garantia, simulamos seu acesso
(print) no sistema:

Qualquer dificuldade, por favor, entre em
contato conosco.

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Não consigo acesso para consulta
publica.
379

13/07/2018

20/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

me auxilia na parte de entrar a
senha é a mesma do cadastro?
380

13/07/2018

20/07/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Atenciosamente.
Bom dia, Fátima,
Para ter acesso à ferramenta de
Documento Curricular, você precisa ter
sido cadastrada por um Coordenador
Estadual ou Coordenador de Etapa da
equipe ProBNCC da sua rede de ensino.
Atenciosamente.

Muito obrigada pelo atendimento a
minha solicitação. Realmente, o acredito
que o problema era de erro na digitação
feita no cadastro. Agora, estou
acessando normalmente.Obrigada....

Atenciosamente,

M a Ellís Regina de Sousa Maciel
REDATORA - UND ME/AMAZONAS



Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

Boa tarde, Regina,

Bom dia!

"O conhecimento liberta"

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Bom dia!

Mudei de navegador do Internet Explorer
para o Google Chrome e resolveu o
problema.
Agradeço a atenção.

Lourdes, boa tarde! Tudo bem?

Ao salvar o título das habilidades
frequentemente ocorre um erro e
não salva, aparece o nº 2467.
381

14/07/2018

21/07/2018 Encerrado

------------------

Estamos com dificuldades em reproduzir
o caso relatado e, por sua vez, repassar
uma solução efetiva. Por favor, poderia
responder a este chamado detalhando o
caso e colocando prints das telas/pontos
do sistema onde estão ocorrendo o
problema?

Enviado de:
Desta forma, poderemos avaliar melhor
http //basenacionalcomum.mec.gov o ocorrido.
.br/consultapublica/consultapublica/gerar/passo/4
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

Lourdes, Bom dia!

Em 16 de julho de 2018 18 23, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Em 17 de julho de 2018 07:56, Maria de
Lourdes Silva Santana
&lt;lourdesaju@gmail.com&gt; escreveu:

Em 16 de julho de 2018 18:23, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

--

-Bom dia, Sueli
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci a senha

382

14/07/2018

20/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Janaína.
Gostaria de resolver o problema
no acesso, pois não realizei o
cadastro e quando entro ja vai na
página do usuário e senha.
383

14/07/2018

20/07/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Para realizar cadastro na ferramenta de
Consulta Pública, você precisa ser
convidada para responder a uma
consulta da sua rede de ensino.
Para as contribuições online com o
documento da BNCC do Ensino Médio,
acesse o site abaixo e clique em
"Contribuições":
http //cnebncc.mec.gov br/
Atenciosamente.

Eu é que vou saber ?
-----------------384

14/07/2018

23/07/2018 Encerrado

Bom dia, Odilio,

Boa tarde, Odilio,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Como podemos auxiliá-lo?

Descreva seu problema técnico para que
Enviado de:
possamos verificar.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Qualquer dúvida ou dificuldade, por
favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

--

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Que bom que conseguiu!

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Patrícia,
No site da BNCC, você tem algumas
opções para baixar o documento da
BNCC:

quando faço download dos
documentos da base , aparece
com codificação em cifras.
385

15/07/2018

20/07/2018 Encerrado

------------------

1. Para baixar partes da BNCC, selecione
a etapa de ensino que deseja baixar,
selecione os componentes e então os
anos de ensino, então clique em
"Download" --&gt; Esta versão é em
Excel, verifique se você está abrindo com
este programa para que não haja
codificação.

Enviado de:
2. Para baixar a BNCC inteira, em
http //basenacionalcomum.mec.gov
arquivo PDF, acesse o site
.br/download-da-bncc
(http //basenacionalcomum.mec.gov br/abase) e selecione a "Versão para
impressão";
3. Para navegar pela BNCC, acesse o
site acima e selecione "Versão para
navegação".
Atenciosamente.
Bom dia, Gêusa,
Obrigada, deu certo! Gêusa.
No site da BNCC, você tem algumas
opções de acessar o documento:

Como fazer para baixar a base?
Não estou conseguindo fazer o
downloard. Obrigada.
386

16/07/2018

23/07/2018 Encerrado

1. Para baixar partes da BNCC, selecione
a etapa de ensino que deseja baixar,
selecione os componentes e então os
anos de ensino, então clique em
"Download";

2. Para baixar a BNCC inteira, em
arquivo PDF, acesse o site
Enviado de:
(http //basenacionalcomum.mec.gov br/ahttp //basenacionalcomum.mec.gov
base) e selecione a "Versão para
.br/download-da-bncc
impressão";
3. Para navegar pela BNCC, acesse o
site acima e selecione "Versão para
navegação".
Atenciosamente.
Necessito de orientações para a
elaboração curricular do meu
município.
Contato: 75981046909

387

16/07/2018

vre de vírus. www avast com.

------------------

20/07/2018 Encerrado
------------------

Bom dia, Maria Telma,
Para reelaboração de currículo, consulte
a sua rede de ensino e a equipe
ProBNCC da sua rede para solicitar
acesso à ferramenta de Documento
Curricular.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/materiais-de-apoio

Em 16 de julho de 2018 11:24, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Bom dia, Maria
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci a senha

388

16/07/2018

20/07/2018 Encerrado

Atenciosamente

389

16/07/2018

23/07/2018 Encerrado

estou com dificuldades em acessar
Bom dia, Ivone,
p concluir diz que login ou senha
invalida
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
-----------------seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Boa tarde, Ivone,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
BOA TARDE!
EU FIZ O CADASTRO DENTRO DO
SITE DO DIA A DIA EDUCAÇÃO.

BOM DIA!

390

16/07/2018

24/07/2018 Encerrado

EU ME CADASTREI E NÃO
HAVIA A OPÇÃO DE
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,
ENTÃO COLOQUEI A DE
FUNCIONÁRIO DO GOVERNO,
MAS ATUO NA ÁREA DE ENSINO
FUNDAMENTAL i, E SÓ ABRE
ENS NO MÉDIO. TEM COMO
MUDAR MEU CADASTRO?
OBRIGADA SOLANGE
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

Bom dia, Solange,

Boa tarde, Solange,
Não recebemos retorno e daremos este
Onde foi realizado o cadastro a qual você chamado como concluído.
se refere? Em qual ferramenta do site da
Base?
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
Aguardamos mais informações sobre o
gentileza abra um novo chamado e
ocorrido para poder auxiliá-la.
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Atenciosamente

EU SOU SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,
E ESSA OPÇÃO NÃO T NHA, ENTÃO
COLOQUEI COMO FUNCIONÁRIA
MUNIC PAL, MAS AI PELO QUE VI É
PARA COORDENADORES ESSA
OPÇÃO.
Boa tarde, Solange,
ENTÃO GOSTARIA DE SABER SE É
POSSÍVEL MUDAR.

Este suporte é para o site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/
Atenciosamente.

OBRIGADA

SOLANGE

Em 19 de julho de 2018 14:36, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Vinicius, boa tarde! Tudo bem?
O sistema de Documento Curricular tem
recebido diversas atualizações (ajustes e
melhorias) que visam melhorar a
experiência dos usuários. Desta forma, o
problema relatado já foi solucionado.
Vinícius, boa tarde! Tudo bem?
Prezad@s,

391

16/07/2018

24/07/2018 Encerrado

No momento de importar as
habilidades, os filtros não
funcionam adequadamente: São
importadas habilidades de outras
etapas de ensino, ou de anos que
não foram selecionados e até
mesmo de outros componentes.

Estamos com dificuldades em reproduzir
o caso relatado e, por sua vez, repassar
uma solução efetiva. Por favor, poderia
responder a este chamado detalhando o
caso e colocando prints das telas/pontos
do sistema onde estão ocorrendo o
problema?

Segue em anexo a ilustração da
respectiva ocorrência.

Att,

-----------------Desta forma, poderemos avaliar melhor o
ocorrido.
Em 16 de julho de 2018 17:24, Suporte
Enviado de:
Técnico (Ferramentas BNCC)
http //basenacionalcomum.mec.gov Att.
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
.br/consultapublica/consultaEquipe de Atendimento - BNCC
escreveu:
publica/gerar/ir-passo/5/287
-BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Esperamos que consiga realizar a
importação conforme desejado, de modo
a dar continuidade aos trabalhos.
Resoluções deste chamado:
• Exibição de Etapa/Componentes/Anos
divergentes dos selecionados pelos
usuários.
Caso o problema persista, por favor,
responda a este e-mail.
Posicionamento de outros chamados
abertos:
#315 &gt; Este caso ainda está em
avaliação pelo departamento de TI.
Assim que o problema for solucionado, o
chamado será respondido.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Boa tarde, Alexandre
Para inserir as contribuições, abra a
consulta pública e clique no botão azul
com um ícone de comentários. Lá, você
terá as perguntas para responder sobre o
texto sobre o qual deseja contribuir. Você
-----------------terá as opções de responder à pergunta
com "Sim", "Não" ou "Parcialmente",
Enviado de:
sendo que essas duas últimas abrem
http //basenacionalcomum.mec.gov possibilidade de comentários por extenso.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/78
Qualquer outra dúvida, entre novamente
em contato.
olá...por favor como faço para
inserir e depois salvar as
contribuíções?
392

16/07/2018

20/07/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Rita Márcia.
onde está o material de apoio, eu
estava baixando e sumiu.
393

17/07/2018

21/07/2018 Encerrado

------------------

Em virtude do período eleitoral que se
iniciará, os materiais foram retirados do
ar até que possamos tirar as logomarcas
do Governo Federal, conforme a lei.

Enviado de:
Ainda essa semana o material será
http //basenacionalcomum.mec.gov
reinserido.
.br/
Atenciosamente.

Grato pela devolutiva!

Em 20 de julho de 2018 13 21, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
escreveu:
--

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Maria de Fátima.

Porque na BNCC não aparece
competências para os
componentes de Matematica e
Ciencias?
394

17/07/2018

21/07/2018 Encerrado

Ao fazer a seleção dos conteúdos que
deseja baixar, talvez você não tenha
inserido esses componentes para que ele
apareça na sua busca.

-----------------Para fazer download do material na
integra, acesse:
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov http //basenacionalcomum.mec.gov.br/a.br/download-da-bncc
base
Atenciosamente
Bom dia, Josivânia,

396

17/07/2018

21/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
como cadastrar para ter acesso na Redatores previamente cadastrados pela
consulta pública do documento
Secretaria Estadual de Educação para
curricular
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
-----------------ensino.
Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Brenda,

397

17/07/2018

21/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Sou a analista de gestão de Goiás Redatores previamente cadastrados pela
e meu e-mail não está cadastrado. Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
-----------------do documento curricular da rede de
ensino.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/esquecitrabalho, solicite à secretaria o convite
senha html
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Ranib, boa tarde! Tudo bem?
Identificamos que o e-mail cadastrado no
sistema é: ranib.lopes@hotmail com
Para que consiga acessar o sistema,
retornamos sua senha para a padrão
"123".
Login: ranib lopes@hotmail.com
Senha: 123

Não consigo lembrar minha senha
e o email - do item esqueci minha
senha- não chega
398

17/07/2018

22/07/2018 Encerrado

------------------

Por favor, verificar este problema.
att

Após autenticado no sistema, por medida
de segurança, recomendamos que
acesse a área "Meu perfil" e altere sua
senha.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/esquecisenha html

Simulamos o seu acesso (print abaixo) e
agora está normalizado:

Qualquer outra dificuldade, por favor,
entre em contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Heloisa
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci minha senha

399

17/07/2018

21/07/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 5
Iara, boa tarde! Tudo bem?
Analisando os dados fornecidos neste
chamado, não conseguimos encontrar o
seu cadastro no sistema.
• Nome: Iara
• E-mail: iaia_cardoso@seed pr.gov br

Meu e-mail é
iaia_cardoso@seed.pr gov.br
Iara, boa tarde! Tudo bem?

Ao logar diz que senha ou email
não coferem
400

17/07/2018

24/07/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Iara,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Iara Cardoso
Coordenadora de Educação Física
Grêmio Estudantil
Fone: (44) 3421-1938

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Para que possamos avaliar melhor o
caso, por favor, poderia nos informar:
• Nome completo:
• E-mail que informou no cadastro do
sistema:
Por gentileza conferir o e-mail abaixo.
Att

Ficamos no aguardo.
Caso tenha alguma outra dificuldade, por
favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

Em 17/07/2018 às 13:06 horas,
suporte+id400@bncc.zendesk.com
escreveu:

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

O acesso às Consultas Públicas está
disponível de duas formas:
• Como criador de Consulta Pública &gt;
É necessário que a sua rede envie
convite para que participe da elaboração
do currículo. Se você tiver acesso ao
sistema de Documento Curricular, basta
acessar o sistema de Consulta Pública
com os mesmos dados (usuário e senha).
• Como respondente de Consulta Pública
&gt; É necessário que a rede lhe envie o
link de uma Consulta Pública para que
possa responde-la. Caso tenha recebido
o link, basta seguir os passos abaixo.
- Clique no link ou cole no seu navegador
- Após abrir o sistema, vá até a aba
"Cadastro"
- Preencha os dados do cadastro
- Por fim, clique na aba "Acesse" e entre
com os dados de login (usuário e senha)
recém cadastrados.
Print da tela de cadastro.

Boa tarde, Elis,

Sou redatora de Goiás e não
consigo acessar.
401

17/07/2018

21/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
crome
Bom dia, Rosane,
-----------------402

17/07/2018

23/07/2018 Encerrado

Como podemos ajuda-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Boa tarde, Rosane,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Bom dia, Luis,

Orientar para inscrição de senha.
-----------------403

17/07/2018

22/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde! Ontem tentei entrar e não
consegui, deu problema com a senha,
hoje tentei entrar e coloquei uma nova
senha e recebi a informação que o e-mail
ja estava cadastrado, como fazer?

Prezado, boa tarde!
Eu consegui entrar, agradeço o apoio!

Atenciosamente.
Wandelcy Peres Pinto

Gostaria verifcasse o problema
com meu e-mail

Wandelcy Peres Pinto
Bom dia, Wandelcy,

-----------------404

17/07/2018

23/07/2018 Encerrado

Célula de Educação Infantil
Enviado de:
Coordenadora do Eixo Tempo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
Aprender
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Fone: (85) 3101-6557 - (85) 98704
ar
3006/99653 5422
E-mail: wanda@seduc ce.gov br/
wandelcy@hotmail.com

Em ter, 17 de jul de 2018 às 17:12,
Bom dia, Rita,

Disciplina Física para o Ensino
fundamental, como encontrar.
405

18/07/2018

23/07/2018 Encerrado

------------------

Para acessar o documento da Base
completo, acesse o site abaixo e
selecione "Versão para Impressão":
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Enviado de:
Vale lembrar que a Etapa do Ensino
http //basenacionalcomum.mec.gov Fundamental não possui o componente
.br/download-da-bncc
"Física", mas sim as áreas: Linguagens,
Matemática, Ciências Humanas, Ciências
da Natureza e Ensino Religioso.
Atenciosamente.

Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?
Atenciosamente

Célula de Educação Infantil
Coordenadora do Eixo Tempo de
Aprender
Fone: (85) 3101-6557 - (85) 98704
3006/99653 5422
E-mail: wanda@seduc.ce.gov.br/
wandelcy@hotmail.com

Em qua, 18 de jul de 2018 às 08:48,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

Que bom, Wandelcy, conte conosco para
o que for necessário.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Iêda,

Preciso acessar
-----------------406

18/07/2018

22/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Iêda
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
redefinir senha

407

18/07/2018

22/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Maria,

como faço para me cadastrar???
-----------------408

18/07/2018

22/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 4

Bom dia, Marta, como vai?
Antes de fazer o acesso, sugerimos que
faça uma limpeza nos caches do seu
navegador e tente realizar o cadastro
com o novo e-mail (veja abaixo como
fazê-lo em cada navegador).
Eu não estou conseguindo me
cadastrar como professora, abre
link com e-mail de quando eu era
gestora de uma escola estadual.
409

18/07/2018

23/07/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Limpar cache no Google Chrome:
https //support google.com/accounts/answ
er/32050?co=GEN E Platform%3DDeskto
p&amp;hl=pt-BR
Limpar cache no Mozila Firefox:
http //www.techtudo.com.br/dicas-etutoriais/noticia/2011/05/como-limpar-ocache-do-firefox html
Limpar cache no Internet Explorer:
http //www.techtudo.com.br/dicas-etutoriais/noticia/2012/05/como-limpar-ocache-do-internet-explorer html
Diga se deu certo e nos avise se precisar
de novo aux lio técnico.
Atenciosamente.
Esther, boa tarde! Tudo bem?

410

18/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Conforme falamos ao telefone, para que
possamos avaliar melhor o ocorrido, por
favor, responda a este e-mail
encaminhando os dados do grupo que
está tentando criar:
Olá,
• Nome do Grupo:
• Data Inicio Atividades:
é a segunda vez que cadastro os
PESSOAL..
• Data Final Atividades:
redatores em um Grupo de
A ESTER LIGOU AQUI, AFLITA,
• Nome Completo dos Redatores:
Trabalho, clico em salvar, mas
PORQUE PRECISA CRIAR OS GRUPOS • Email dos Redatores:
nada acontece. Depois, ao fechar,
PARA DAR ANDAMENTO AO
• Componente Curricular:
o Grupo não é criado.
TRABALHO E NÃO CONSEGUE.
• Ano(s):
ELA É ANALISTA DE GESTÃO E ESTÁ
• Orientações:
-----------------TRABALHANDO NO CEARÁ. CELULAR
DELA: (11) 976568921.
Enquanto avaliamos os dados, solicito
Enviado de:
OBRIGADA
que tente acessar o sistema em outro
http //basenacionalcomum.mec.gov
RENATA
computador, pois parece ser um
.br/documentoproblema local.
curricular/coordenador_gt/subgrupo
s-coordenacao-gt html
Agradecemos pela paciência!
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Bom dia, Esther,
Esther, bom dia! Tudo bem?
Conseguiu testar o acesso em outra
máquina? Deu certo?
Podemos auxiliá-la em alguma outra
questão?
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

Como não recebemos retorno, daremos
este chamado como concluído.
Porém, caso ainda tenha alguma dúvida
e/ou possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza, abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Eliane.

GOSTARIA DE VER TODOS OS
COMENTÁRIO SOBRE A
CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO
DA BNCC.
411

18/07/2018

23/07/2018 Encerrado

QUANDO COLOCO O EMA L E A
SENHA, DA NCORRETO.

-----------------Em 18 de julho de 2018 11:17,
Enviado de:
Ferramentas BNCC
http //basenacionalcomum.mec.gov &lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
.br/consultapublica/
escreveu:

Verificando o meu acesso

Bom dia, Edinea,

------------------

412

18/07/2018

27/07/2018 Encerrado

Como podemos auxiliá-la a verificar o
acesso?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Sobre sua dúvida 1: para ver os
comentários sobre a BNCC, faça
download da base em:
http //basenacionalcomum.mec.gov br/do
wnload-da-bncc
Sobre sua dúvida 2: Para acessar uma
Consulta Pública, você precisa receber o
link de uma consulta enviado por sua
rede de ensino. Ao recebê-lo, fará um
cadastro para, então, usar seu e-mail e
senha para participar da consulta.
Atenciosamente
Bom dia, Edinea,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Cleuza,
Não abre .... não dá acesso.
Para acessar uma Consulta Pública, você
precisa receber o link de uma consulta
enviado por sua rede de ensino. Ao
Enviado de:
recebê-lo, fará um cadastro para, então,
http //basenacionalcomum.mec.gov usar seu e-mail e senha para participar
.br/consultapublica/usuario/cadastr da consulta.
ar
Atenciosamente
------------------

413

18/07/2018

23/07/2018 Encerrado

Cleidimara, boa tarde! Tudo bem?

414

18/07/2018

24/07/2018 Encerrado

Estou na fase de importar as
habilidades na plataforma e
percebi que não está importando
somente meu componente
curricular.

Observei também que está sendo
importado habilidades duplicadas.

O meu com ponente é Educação
Física e junto está vindo Artes.

Cleidimara Alves

Agradeço!

Também alguns textos estão vindo
codificados.
Fiz o print da tela.

Cleidimara Alves
69 99234 3771

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/gerar/ir-passo/5/262

Em 18 de julho de 2018 17:10,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

O sistema de Documento Curricular tem
recebido diversas atualizações (ajustes e
melhorias) que visam melhorar a
experiência dos usuários. Desta forma, o
problema relatado já foi solucionado.
Esperamos que consiga realizar a
importação conforme desejado, de modo
a dar continuidade aos trabalhos.
Resoluções deste chamado:
• Códigos nos textos.
• Exibição de componentes diferentes
dos selecionados pelos usuários.
Quanto a duplicidade das habilidades,
estamos cientes e trabalhando para
solucionar este caso. De todo modo, não
irá atrapalhar na criação da Consulta
Pública.
Caso tenha alguma outra dificuldade, por
favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Olá Seni Cardoso de Oliveira,

Para que possamos orientá-la melhor,
Não consigo inserir o município no
solicitamos que relate de modo detalhado
cadastro por isso não finaliza. Abre
o erro encontrado, se possível com prints.
para escolher o uf, porém o
município não dá acesso
415

18/07/2018

23/07/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Ranib,
Precisamos acrescentar as
habilidades que foram criadas,
pois na BNCC não apareciam.
como faremos?
Exemplo na foto: como adicionar
habilidade 14?
416

19/07/2018

23/07/2018 Encerrado
------------------

Na ferramenta Documento Curricular, a
aba "Análise" é pensada para a
compreensão das habilidades do
currículo que contemplam as habilidades
da BNCC. Caso a rede tenha habilidades
criadas que não estão na Base, elas não
precisam estar descriminadas nesta
ferramenta. Na ferramenta "Consulta
Pública", há espaço para colocar essas
habilidades e, assim, consultar os
respondentes sobre a completude do
currículo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentoPor gentileza, nos avise se precisar de
curricular/redator/propostamais algum apoio nesse sentido ou se
curricular-redatores.html
tiver algum problema técnico.
Atenciosamente.
Bom dia, Ranib,

417

19/07/2018

23/07/2018 Encerrado

Na ferramenta Documento Curricular, a
aba "Análise" é pensada para a
compreensão das habilidades do
Como podemos adicionar
currículo que contemplam as habilidades
habilidades que foram criadas.
da BNCC. Caso a rede tenha habilidades
Exemplo da foto: quero adicionar a
criadas que não estão na Base, elas não
habilidade 14.
precisam estar descriminadas nesta
ferramenta. Na ferramenta "Consulta
-----------------Pública", há espaço para colocar essas
habilidades e, assim, consultar os
Enviado de:
respondentes sobre a completude do
http //basenacionalcomum.mec.gov
currículo.
.br/consultapublica/consultapublica/preview/346
Por gentileza, nos avise se precisar de
mais algum apoio nesse sentido ou se
tiver algum problema técnico.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Andreia,
Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
Não tenho acesso, como resolver? trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
Andréia Panigalli
ensino.
Gostaria de poder acessar a área
para informações para elaboração
do currículo

418

19/07/2018

28/07/2018 Encerrado

Bom dia, Andreia,
Ola!
Não consigo nem fazer
cadastro.. poderia me auxiliar?

-----------------Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/documento-curricular/
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Bom Dia

419

19/07/2018

23/07/2018 Encerrado

Gostaria de saber se serei
orientada a reelaborar o currículo
da escola privada localizada em
São Paulo Didema
------------------

420

19/07/2018

23/07/2018 Encerrado

------------------

19/07/2018

23/07/2018 Encerrado

Entendi

Obrigada

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.
gostaria de saber como faço para
Boa tarde, Jacilda,
dar minha contribuição por
componente curricular do ensino
Para fazer sua contribuição basta entrar
fundamental
no site abaixo, clicando em
"Contribuições" e escolhendo em qual
-----------------formulário gostaria de preencher:
http //cnebncc.mec.gov br/
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

Não consigo entrar no documento.

421

Atenciosamente

Atenciosamente.
Bom dia, Andreia,
Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Boa tarde, Benigna,

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

O cadastro não está aberto para pessoas
físicas, essa plataforma é para uso da
equipe ProBncc das redes de ensino e
seus assessores.

A solicitação #423 "NÃO TENHO
ACESSO A PLATAFORMA. C..." foi
fechada e fundida com esta solicitação.
Último comentário na solicitação #423:
NÃO TENHO ACESSO A
PLATAFORMA. COMO FAZER PARA
REALIZAR O CADASTRO
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov br/doc
umento-curricular/

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
COMO PROCEDER PARA FAZER O
CADASTRO?

TALVEZ NÃO TENHA O
CADASTRO. MENSAGEM: LOGIN
OU SENHA NCORRETO.
422

19/07/2018

23/07/2018 Encerrado

423

19/07/2018

19/07/2018 Encerrado

424

19/07/2018

23/07/2018 Encerrado

------------------

De: Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;

ITERAÇÃO 2
Boa tarde, Benigna,
Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado: quinta-feira, 19 de julho de 2018
Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
10 08 23
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Para: BENIGNA MARIA AMARAL
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
DANTAS SILVA
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Assunto: [Solicitação recebida] TALVEZ
NÃO TENHA O CADASTRO.
Atenciosamente.
MENSAGEM: LOGIN OU SE...
NÃO TENHO ACESSO A
PLATAFORMA. COMO FAZER
PARA REALIZAR O CADASTRO
Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #421 "Não consigo
-----------------entrar no documento.".
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Boa tarde, Ivani,
Acrescentar no Currículo da
Educação Infantil e nas Séries
Este suporte é dedicado às
iniciais e finais.
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/consultapublica/consultadocumento curricular.
publica/responder/247
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde,
Me desculpe. Não consegui me
expressar corretamente.
Gostaria que fosse inserido a
possibilidade de filtrar as contribuições,
por município, em meu estado.

Att.
Solicitamos a inserção na
plataforma do município. Assim
poderemos filtrar as contribuições
por polo.
425

19/07/2018

24/07/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Irene,

Prezada, Irene,

Por gentileza, o que você gostaria de
inserir na plataforma do município?

Essas orientações estarão disponíveis
em breve.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/minhas-consultas

Irene de Souza Costa
SUEB/SEDUC
Coordenadora Estadual da
BNCC/CONSED
irene.costa@educacao mt.gov.br
irennecosta@gmail.com

(65) 99611 1592 (65) 3613 6302

426

19/07/2018

27/07/2018 Encerrado

Todas as sugestões oferecidas de
trabalho sao direcionadas para a
proposta no Ensino Médio, os
videos não abrem por completo. O
que fazer para melhorar a
qualidade do meu estudo?

Prezada, Silvia,
Por gentileza, poderia esclarecer melhor
sua dúvida?

-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

427

19/07/2018

24/07/2018 Encerrado

Gostaria de um apoio para
(re)elaboração do currículo da rede Boa tarde, Marília,
em que atuo.
A ferramenta de apoio a (re)elaboração
curricular é exclusiva para as redes
-----------------Estaduais.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

Bom dia, Silvia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Maria, boa tarde! Tudo bem?
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

Olá maria isabel felix,

428

19/07/2018

24/07/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
Para que possamos orientá-lo melhor,
abaixo, o campo de município será
solicitamos que relate de modo detalhado exibido normalmente.
não habilita a cidade de residência
o erro encontrado, se possível com prints.
Navegador Chrome
-----------------
Agradecemos seu contato,
Enviado de:
Navegador Firefox
http //basenacionalcomum.mec.gov
Base Nacional Comum Curricular
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Tente realizar os procedimentos
indicados neste chamado e caso o
problema persista, por favor, responda
este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

eu não estou conseguindo fazer a
consulta pública
429

20/07/2018

27/07/2018 Encerrado

Bom dia, Alexandre,

------------------

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Alexandre,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Alexandre,

Boa noite ,como deve preceder
para fazer o meu cadastro na
plataforma da bncc e em seguida
fazer a consulta publica.
430

20/07/2018

24/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/consultapublica/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Stael, boa tarde! Tudo bem?
O sistema possui uma validação que
restringe o cadastro de e-mails com
formatos inválidos, por exemplo: sem uso
do caractére "@"(arroba), sem a
utilização de ao menos um "."(ponto)
após o @ e a utilização de espaços em
qualquer parte do e-mail.

Estou tentando cadastrar
redatores nos grupos de trabalho e
aparece o erro da imagem em
anexo.
431

20/07/2018

24/07/2018 Encerrado

Analisando o caso reportado, podemos
confirmar que a estrutura utilizada está
correta. Portanto, acreditamos que o
problema esteja na inclusão de espaço
antes ou depois da grafia do e-mail. Isso
-----------------costuma acontecer quando um usuário
copia o email de uma fonte (planilha,
Enviado de:
documento de texto, programa de
http //basenacionalcomum.mec.gov mensagem instantânea, do corpo de um
.br/documentoe-mail, dentre outros) e cola em outro
curricular/coordenador_gt/subgrupo lugar (neste caso, o sistema de
s-coordenacao-gt html
Documento Curricular).
Por favor, tente incluir novamente e
certifique-se de que não haja espaços no
começo ou final do e-mail.
Se o problema persistir, por favor,
responda a este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
Bom dia, Aldenita,

Solicito liberação do acesso à
BNCC
432

20/07/2018

24/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

433

DATA DA
SOLICITAÇÃO

20/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

24/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
queria saber como faço pra entra
no site para uma Consulta Pública
mais esta falando assim ,
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, e eu não sei como
entra pedi e-mail e uma senha
como faço pra ter acesso a esse
site se não tenho esse e-mail e
senha Bom dia . esse e o link
que estou entrando &gt;
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Gostaria de saber quando será
disponibilizado os links para
termos acesso aos comentários
das colunas "explicação da
habilidade" e "sugestões para o
currículo" no quadro organizador
curricular disponível na "BNCC
Comentada" que se encontra
nesta plataforma.

434

20/07/2018

24/07/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 1

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Prezada, Maria,

Essas orientações estarão disponíveis
Está disponibilizado somente do 1º
em breve.
ao 3º ano, e do 4º ao 9º quando
teremos acesso???????
Atenciosamente.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentocurricular/redator/propostacurricular-redatores.html
Bom dia, Márcio,

Preciso da Minhas Senha e o
Login de Acesso de Plataforma
435

20/07/2018

24/07/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Wallyson,

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Muito obrigado pela atenção.
Em sex, 20 de jul de 2018 11:46,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3
Boa tarde, Irene,

Não estou conseguindo realizar o
download da planilha do excel do
Arquivo As Concepções para
Educação Básica...
436

20/07/2018

24/07/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/minhas-consultas

Boa tarde, vocês poderiam por gentileza
nos ajudar em relação a este problema?
att

Este erro, geralmente, é ocasionado por
questões no próprio computador e não no
sistema.
Para testar, sugerimos que baixe
novamente o arquivo em excel e salve-o
Conforme conversado com a Lais, este
na Área de Trabalho do computador ou
caso precisa da avaliação de um de
em algum lugar de fácil acesso e, então,
suporte baixo nível, pois o problema
tente reabrí-lo.
reportado está relacionado ao domínio do
Conforme a mensagem que é exibida no
usuário sobre conceitos básicos de
documento enviado, trata-se de uma
tecnologia e não ao uso do sistema.
questão de armazenamento do arquivo, e
não de download.
Tente novamente e nos avise caso tenha
novos problemas, tudo bem?
Atenciosamente.

Gostaria que fosse inserido a
possibilidade de filtrar as
contribuições, nas planilhas de
excel, por município, em meu
estado.

437

20/07/2018

24/07/2018 Encerrado

Teremos uma atividade de
sistematização, por polo. Esta
organização facilitará muito nosso
trabalho.
------------------

Prezada, Irene,
Esta melhoria será implementada em
breve.
Atenciosamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/minhas-consultas
Muito grata pelo retorno!!

Boa tarde!Tinha encontrado dias
atrás dentro do material de apoio o
link

438

20/07/2018

27/07/2018 Encerrado

Dia D Dia nacional de discussão
sobre a bncc. Muito interessante.
Mas, agora não estou
encontrando. Para onde foi?
Grata...
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/a-base

Prezada, Melissa,
O link para o Dia D, estará disponibilizado
novamente em breve.
Atenciosamente.

Melissa Sales Santos e Santos
Coordenadora Ensino Fundamental I
Colégio Marista São José - Montes Claros
T. 38 4009 6050
C. 38 98408 6680
marista.edu.br/saojosemc

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Andreia,

Boa tarde,
Solicito acesso para cadastro de
login e senha.
439

20/07/2018

24/07/2018 Encerrado

obrigada

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/consultapublica/
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

440

20/07/2018

27/07/2018 Encerrado

EM MATEMÁTICA NÃO FOI
ADICIONADO O ORGANIZADOR
CURRICULAR NA PARTE DE
DOCUMENTOS QUE SÃO
OBJETO DE CONSULTA, NÃO
HÁ COMO DEIXAR
CONTR BUIÇÃO SEM VER O
DOCUMENTO
------------------

Prezada, Adina,

Por gentileza, não conseguimos entender
Caso ainda tenha alguma dúvida e
sua dúvida, poderia nos passar com mais
possamos auxiliá-la em algo, por
clareza?
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente.
Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Bom dia, Monica,

Acesso ao link para consulta
pública.
441

20/07/2018

27/07/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Adina,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4
Boa tarde, Neuli,

Bom dia, Neuli,
Não consigo acessar a pagina
para a consulta publica , penso
que seja a senha
442

21/07/2018

29/07/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Neuli,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde! Eu não consigo acessar A
mensagem diz que o login ou a senha
não confere
Em Qua, 25 de jul de 2018 09:40,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de agora
apenas os Coordenadores de Etapa e
Coordenadores Estaduais poderão
elaborar e disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por você e
seus colegas foram transferidas para o
Coordenador Estadual da sua equipe
ProBNCC, a fim de garantir maior
sintonia com as consultas elaboradas
pelo Estado. Não houve alteração no seu
acesso a ferramenta “Documento
Curricular” e as abas “BNCC Comentada,
Documento de Referência e
(re)elaboração e Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente

Bom dia, Davi,
com a inscrição de login e senha

Bom dia, Davi,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

443

22/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Simone,

minha senha não esta mais ativa
-----------------444

22/07/2018

29/07/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Simone,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Iza,

Sou gestora da rede estadual de
PE. Preciso acessar a plataforma
para inserir as contribuições dos
professores. Como faço o
cadastro?
445

23/07/2018

27/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Ciente.

Obrigada.

Em 23 de julho de 2018 10:21, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Brtine

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci a senha! Quero alterar

446

23/07/2018

27/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Marize,

gostaria de saber como faço o
login e senha para a consulta
pública da platorma
447

23/07/2018

27/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Marceni,

Gostaria de uma orientação
acessar e fazer meu cadastro
como coordenador pedagogico
448

23/07/2018

27/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/consultapara acesso à plataforma. Caso esteja,
publica/responder/82
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4
Bom dia, Kelly,

Não conseguimos acessar o login
-----------------449

23/07/2018

31/07/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Boa tarde, Kelly,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Bom dia, Kelly,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Bom dia
Mas eu estava em serviço externo,
gostaria de entender como funciona o
cadastro para participar da plataforma.
Aguardo
Kelly

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente
Atenciosamente

Em 25 de julho de 2018 09:41, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Boa tarde, Ana Paula,

Não consigo acesso
-----------------450

23/07/2018

27/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Joelmir
Redefinição de senha para fazer a
consulta pública..
451

23/07/2018

27/07/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia
Bom dia, Vandréia,
Sou a Vandréia Comiran Fernandes
Pedagoga do Município de Ibema
Paraná, estou pedindo um retorno a vcs
a respeito da senha e login para poder
Boa tarde sou Coordenadora
entrar na BNCC e inserir as pontuações
Pedagógica e preciso do usuário e
dos professores.
senha para que possa entrar na
consulta pública.
452

23/07/2018

28/07/2018 Encerrado

------------------

De: Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;

Enviado de:
Enviado: segunda-feira, 23 de julho de
http //basenacionalcomum.mec.gov
2018 15 56
.br/consultapublica/#
Para: Vandréia Comiran Fernandes
Assunto: [Solicitação recebida] Boa tarde
sou Coordenadora Pedagógica e preciso
do...
Bom dia, Rosângela,

Nao consigo acesso
-----------------453

23/07/2018

28/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Vicentina,

Não consigo acesso e não sei o
meu login
454

23/07/2018

28/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Nancy

Gostaria de receber mais
esclarecimentos a respeito da BNCC na
Educação Infantil.
não sou cadastrada, quero
efetivar uma senha de acesso
455

23/07/2018

28/07/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/materiais-de-apoio

Para acessar os materiais de apoio sobre
a BNCC do Ensino Infantil e Médio, não é
necessário fazer cadastro, basta acessar
o site:
http //basenacionalcomum.mec.gov br/

Grata.

Nanci Lessa

Em 23 de julho de 2018 16 23,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

Lá, você poderá encontrar materiais de
apoio
(http://basenacionalcomum mec gov.br/ma
teriais-de-apoio) e a própria base
(http://basenacionalcomum mec gov.br/abase) ou navegar pelo documento
(http://basenacionalcomum mec gov.br/ab
ase/).
Nenhum destes links requer cadastro e lá
você encontrará mais informações sobre
a BNCC.
Atenciosamente.

Claudeney, boa tarde! Tudo bem?
Boa tarde,

456

23/07/2018

28/07/2018 Encerrado

Na etapa 4, estamos inserindo o
t tulo e a habilidade. Com pouco
tempo alguns t tulos estão ficando
omissos e aparece uma
numeração Ex.: A primeira
habilidade está "2406" . Isso
aconteceu com 48 habilidades. Já
editamos e continua o problema
com algumas habilidades. Isso
está atrasando as atividades.E
dessa forma, ficará difícil para os
contribuintes identificarem o(s)
ano(s), Campo de atuação e
práticas de linguagens a que se
refere a habilidade. Como
solucionarmos esse problema?
------------------

Para tentar entender melhor o caso,
analisamos as atividades do seu usuário
e não identificamos preenchimento na
aba "Análise" no sistema de Documento
Curricular e também não achamos
nenhuma Consulta Pública criada.
Portanto, estamos com dificuldades em
reproduzir o caso relatado e, por sua vez,
repassar uma solução efetiva. Por favor,
poderia responder a este e-mail
colocando prints das telas/pontos do
sistema onde estão ocorrendo o
problema?
Desta forma, poderemos avaliar melhor
o ocorrido.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/minhas-consultas
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Andreza,

Não consigo fazer o cadastro,
nunca fiz o login antes. Mas
mesmo assim, a aba de
CADASTRAR não parece.
457

23/07/2018

28/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/consultapublica/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Dalva,

preciso me cadastrar para acessar
a BNCC e contibuuir
458

23/07/2018

28/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Maria,

auxilio para trabalhar na re
elaboração do curriculo
459

24/07/2018

28/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Submitted from:
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
http //basenacionalcomum.mec.gov 123; troque a senha já no primeiro
.br/documento-curricular/
acesso.
------------------

Caso queira contribuir na BNCC do
ensino médio, você poderá acessar o site
abaixo e utilizar os formulários de
contribuição:
http://cnebncc mec gov.br/
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Fátima,

gostaria de me cadastrar na
plataforma para responder a
consulta pública
460

24/07/2018

28/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Vilma
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
reenviando minha senha

461

24/07/2018

28/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Jeniffer,
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci a senha.

462

24/07/2018

28/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
olá bom dia!!! Por gentileza
precisamos de informação de
como alterar a senha, pois não
estamos conseguindo entrar,
Grata
463

24/07/2018

28/07/2018 Encerrado
------------------

Bom dia, Angelita,
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Atenciosamente
ar
plataforma

Bom dia, Osvaldo,
-----------------464

24/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Como podemos ajuda-lo?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Bom dia, Osvaldo,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Simony,

não consigo me cadastrar
-----------------465

24/07/2018

28/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Bino,

sem acesso ao sistema.
-----------------466

24/07/2018

28/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/home
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Alessandra,

Não consigo fazer o login
-----------------467

24/07/2018

28/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Emilia,

Preciso de acesso à consulta
pública e não me está sendo
disponibilizado.
468

24/07/2018

28/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/home
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Carlos
Para alterar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Opção de alterar senha

469

24/07/2018

28/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Regina
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci minha senha

470

24/07/2018

28/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde.

471

24/07/2018

28/07/2018 Encerrado

Quando acessoa a tela BNCC
comentada, não aparecem os
ícones na lateral direita para
acessar os comentários sobre as
habilidades e idias de suas
possibilidades de
contextualização, etc.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentocurricular/redator/propostacurricular-redatores.html

Boa tarde, Agnaldo,
Já verificamos o erro e em breve estará
resolvido.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Raimundo

não consigo acesso por não
lembrar a senha
472

24/07/2018

28/07/2018 Encerrado

------------------

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/

Enviado de:
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
http //basenacionalcomum.mec.gov o usuário e senha utilizados para a
.br/consultapublica/
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Boa tarde, Vandréia,

Como faço para me cadastrar na
BNCC.
473

24/07/2018

28/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de trabalho,
.br/consultapublica/
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
não estou conseguindo acessar
pois a senha esta dando invalida
474

24/07/2018

30/07/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Diva,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Bom dia, Diva,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Carla
Preciso acessar os tutoriais, sobre
apoio à (re)elaboração de
currículo.
475

24/07/2018

28/07/2018 Encerrado

------------------

Para acessar os tutoriais, acesse o link a
seguir e como é mostrado no print em
anexo, escolha qual tutorial deseja
assistir.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
http //basenacionalcomum.mec.gov umento-curricular/
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Olá Lourdesaju,

Não estou conseguindo acessar
meu login.
Email: lourdesaju@gmail.com
476

24/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Senha:123

Por gentileza, poderiam verificar este
login?

------------------

Agradeço

Existe um espaço em branco após o email informado. Favor retirar esse espaço
e verificar se consegue acessar
normalmente.
Fiz o teste retirando esse espaço após o
e-mail e acessou normalmente.
Qualquer dúvida favor entrar novamente
em contato.

Agradecemos seu contato,

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Em Sergipe, estamos realizando
uma consulta pública por
componente, e cada componente
está utilizando o login de um email
para lançar a Consulta Pública. No
entanto, hoje nenhum redator está
conseguindo acessar a plataforma.
Aparece a mensagem que o email
ou senha estão incorretos, sendo
que até ontem estava tudo normal.

477

24/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Prezada, Mariana,

Aguardo retorno.

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de agora
apenas os Coordenadores de Etapa e
Coordenadores Estaduais poderão
elaborar e disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por você e
seus colegas foram transferidas para o
Coordenador Estadual da sua equipe
ProBNCC, a fim de garantir maior
sintonia com as consultas elaboradas
pelo Estado. Não houve alteração no seu
acesso a ferramenta “Documento
Curricular” e as abas “BNCC Comentada,
Documento de Referência e
(re)elaboração e Análise”.

Mariana Muniz

Agradecemos pela compreensão.

------------------

Atenciosamente.

Precisamos resolver isso com
urgência, pois os redatores estão
lançando habilidade por
habilidade, o que leva tempo e
estamos com o prazo curto.
Segue anexo planilha com os
logins de cada um.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

cadastro
Bom dia, Loame,
-----------------478

24/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Como podemos ajudar?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Bom dia, Loame,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

479

DATA DA
SOLICITAÇÃO

24/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Tem uns dados no 6 ano de
Matemtica que estão com erro... se
eu pegar pelo livro a habilidade
EF06MA04 esta uma descrição e
se fizer o Download escolhendo
em baixo Matematica e Ensino
fundamental todos os anos... esta
diferente ficando a descrição
errada do 6 ano.. não bate com o
livro completo... descobri isso pois
Bom dia, Leandra,
estou criando uma base de dados
com os códigos e habilidades e
O problema já foi resolvido.
não batem com o livro completo
isso achei agora no 6 ano de
Atenciosamente.
matemática... vejam o anexo
abaixo...
16 99226-0501 meu telefone
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
Loame, boa tarde! Tudo bem?

estou fazendo uma consulta e
aparece como usuario beatriz
lobato.. nao estou entendendo...
480

24/07/2018

29/07/2018 Encerrado

------------------

Ao entrar no sistema como respondente,
a coluna "usuário" serve para
identificar/reconhecer quem "criou a
Consulta Pública", ou seja, a pessoa que
elaborou a pesquisa na qual você está
respondendo. A identificação do
respondente é exibida somente no
acesso do "autor" da Consulta Pública.

Caso ainda tenha dúvidas ou alguma
Enviado de:
dificuldade, por favor, responda a este ehttp //basenacionalcomum.mec.gov
mail.
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC.

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
não consigo finalizar o cadastro a página
dá erro

onde me cadastro para responder
a consulta pública?
481

24/07/2018

31/07/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Andreia,
De: Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
Enviado: terça-feira, 24 de julho de 2018
20 26
Para: Andreia
Assunto: [Solicitação recebida] onde me
cadastro para responder a consulta
pública...

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Bom dia, Andreia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Olá, não estou conseguindo
acessar a consulta pública com
minha senha, as demais
informações consigo. Estranho!!!
Favor encaminhar nova senha ....

482

24/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Obrigada
------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Adriana
Para a mudança de senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/
Prezado, André,

Não estou conseguindo acessar
com meu login. Aguardo retorno.
Bom dia, André,

Bom dia... Meu email:
andrebertozzo@sed.sc.gov.br

Att.
483

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

André
------------------

Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Senha: afbe1515

Em qua, 25 de jul de 2018 09:37,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de agora
apenas os Coordenadores de Etapa e
Coordenadores Estaduais poderão
elaborar e disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por você e
seus colegas foram transferidas para o
Coordenador Estadual da sua equipe
ProBNCC, a fim de garantir maior
sintonia com as consultas elaboradas
pelo Estado. Não houve alteração no seu
acesso a ferramenta “Documento
Curricular” e as abas “BNCC Comentada,
Documento de Referência e
(re)elaboração e Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente

Meu login e senha estão dando
incorretos para acesso ao módulo
de consulta pública. consigo
acessar os outros, mais esse
aparece erro.

Olá Uilder,

login: uilder.celestino@gmail com
senha: historia123
Por gentileza, verificar este problema.
484

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Aguardo suporte e resolução.

Existe um espaço em branco após o email informado. Favor retirar esse espaço
e verificar se consegue acessar
normalmente.
Fiz o teste retirando esse espaço após o
e-mail e acessou normalmente.
Qualquer dúvida favor entrar novamente
em contato.

Atenciosamente.
Redator Uílder Clestino
------------------

Agradecemos seu contato,

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentocurricular/redator/propostacurricular-redatores.html

Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Hidelbrando, boa tarde! Tudo bem?

Olá!

485
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29/07/2018 Encerrado

Fiz meu cadastro. Acessei a
plataforma e postei minhas
contribuições. Quando fui observar
em MINHAS CONSULTAS vi que
consta o nome "Usuário" Beatriz
Lobato, que eu não sei de quem
se trata. O que está havendo?
Aguardo orientação e obrigado
pela atenção!

Ao entrar no sistema como respondente,
a coluna "usuário" serve para
identificar/reconhecer quem "criou a
Consulta Pública", ou seja, a pessoa que
elaborou a pesquisa na qual você está
respondendo. A identificação do
respondente é exibida somente no
acesso do "autor" da Consulta Pública.
Para tentar entender melhor o caso que
havia relatado, tivemos que retornar sua
senha para a padrão do sistema.
Portanto, para que consiga entrar no
sistema novamente, seguem dados de
acesso:
Usuário: hidelbrandolino@hotmail com
Senha: 123

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

MPORTANTE: Por medidas de
segurança, recomendamos que altere
sua senha. Para isso, acesse o link
abaixo e siga as instruções a seguir:
L NK &gt;
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/esqueci-senha.html
1. Informe o e-mail cadastrado no
sistema.
2. Clique no botão Enviar.
3. Você receberá um e-mail com o
assunto "Mude sua senha" clique no link.

senha
Bom dia, Ieda,
-----------------486

25/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Como podemos ajuda-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Bom dia, Ieda,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Andrea,

487

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Não consigo fazer meu cadastro,
tendo em vista que no bloco
residência não surgi os nomes dos
municípios após selecionar a UF.
Moro em Serra Talhada Pernambuco. Vários colegas de
trabalho tiveram o mesmo
problema.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

------------------

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/consultapublica/usuario/cadastr 123; troque a senha já no primeiro
ar
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
preciso de uma nova senha para
acessar a plataforma

488

25/07/2018

31/07/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Angela,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Angela,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Darlan,

Bom dia!
Sou Técnico da Secretaria de
Educação de Rodelas - BA,
gostaria de ter acesso a
informações referentes a BNCC.
489

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Att,

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Darlan Soares Moura
Se caso deseja ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
Enviado de:
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov http //basenacionalcomum.mec.gov.br/a.br/consultapublica/
base
------------------

Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente
Bom dia, Rosa,

Quero me cadastrar
-----------------490

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/consultatrabalho, solicite à secretaria o convite
publica/responder/84
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Josafá

Para renovação de senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
renovação de senha

491
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29/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Everson
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Acusa senha incorreta.

492

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Prezada, Alessandra,

493

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de agora
apenas os Coordenadores de Etapa e
Coordenadores Estaduais poderão
Dar acesso a aba consulta pública. elaborar e disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por você e
-----------------seus colegas foram transferidas para o
Coordenador Estadual da sua equipe
Enviado de:
ProBNCC, a fim de garantir maior
http //basenacionalcomum.mec.gov sintonia com as consultas elaboradas
.br/documentopelo Estado. Não houve alteração no seu
curricular/coordenador_gt/subgrupo acesso a ferramenta “Documento
s-coordenacao-gt html
Curricular” e as abas “BNCC Comentada,
Documento de Referência e
(re)elaboração e Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente
Prezada, Patrícia,
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de agora
apenas os Coordenadores de Etapa e
Coordenadores Estaduais poderão
elaborar e disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por você e
seus colegas foram transferidas para o
Obrigada
Coordenador Estadual da sua equipe
ProBNCC, a fim de garantir maior
-----------------sintonia com as consultas elaboradas
pelo Estado. Não houve alteração no seu
Enviado de:
acesso a ferramenta “Documento
http //basenacionalcomum.mec.gov Curricular” e as abas “BNCC Comentada,
.br/documentoDocumento de Referência e
curricular/redator/proposta(re)elaboração e Análise”.
curricular-redatores.html
Agradecemos pela compreensão.
Não estou conseguindo acessar a
aba de consulta pública. aparece
mensagem de email ou senha
invélida. Mas consigo acessar
outras abas. Aguardo retorno.

494
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Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Prezada, Gleise,

495

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de agora
Não consigo acessar a aba da
apenas os Coordenadores de Etapa e
Consulta Pública. aparece
Coordenadores Estaduais poderão
mensagem senha ou email
elaborar e disponibilizar as consultas. As
incorreto.
consultas públicas elaboradas por você e
seus colegas foram transferidas para o
Na aba documento curricular o
Coordenador Estadual da sua equipe
acesso está normal.
ProBNCC, a fim de garantir maior
sintonia com as consultas elaboradas
-----------------pelo Estado. Não houve alteração no seu
acesso a ferramenta “Documento
Enviado de:
Curricular” e as abas “BNCC Comentada,
http //basenacionalcomum.mec.gov Documento de Referência e
.br/consultapublica/
(re)elaboração e Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente.
Prezado, Josafá,
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de agora
apenas os Coordenadores de Etapa e
Coordenadores Estaduais poderão
elaborar e disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por você e
Por favor como inserir
seus colegas foram transferidas para o
documentação, pois nao consigo
Coordenador Estadual da sua equipe
As solicitações #500, #502, #503 foram
no link consulta pública
ProBNCC, a fim de garantir maior
fechadas e fundidas com esta solicitação.
sintonia com as consultas elaboradas
-----------------pelo Estado. Não houve alteração no seu
acesso a ferramenta “Documento
Enviado de:
Curricular” e as abas “BNCC Comentada,
http //basenacionalcomum.mec.gov
Documento de Referência e
.br/consultapublica/home
(re)elaboração e Análise”.
Bom dia, sou redator do
componente curricular de História Alagoas.

496

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente.
Boa tarde, Rose
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
como criar uma nova senha.

497

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Atenciosamente

senha
Boa tarde, Rosimeire,
-----------------498

25/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Como podemos ajuda-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Bom dia, Rosimeire,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Na 4° etapa para o cadastro dos
conteúdos da consulta, a
plataforma gera um número como
t tulo do quadro.

499

500

501

25/07/2018

25/07/2018

25/07/2018

31/07/2018 Encerrado

25/07/2018 Encerrado

29/07/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Vinicius,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/minhas-consultas
Por favor, preciso recuperar senha
neste email Gmail, como redator
de História - BNCC - AL
Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #496 "Bom dia, sou
-----------------redator do componen...".
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Prezada, Andréa,

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de agora
apenas os Coordenadores de Etapa e
Coordenadores Estaduais poderão
elaborar e disponibilizar as consultas. As
não consigo acessar a página
consultas públicas elaboradas por você e
seus colegas foram transferidas para o
-----------------Coordenador Estadual da sua equipe
ProBNCC, a fim de garantir maior
Enviado de:
sintonia com as consultas elaboradas
http //basenacionalcomum.mec.gov pelo Estado. Não houve alteração no seu
.br/consultapublica/
acesso a ferramenta “Documento
Curricular” e as abas “BNCC Comentada,
Documento de Referência e
(re)elaboração e Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente.
Não consigo acessar a consulta
pública, como redator componente
curricular História - BNCC
ALAGOAS.

502

503

25/07/2018

25/07/2018

25/07/2018 Encerrado

25/07/2018 Encerrado

------------------

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #496 "Bom dia, sou
redator do componen...".

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Bom dia, sou redator do
componente curricular História Alagoas. Não consigo acessar
consulta pública para inserir
documento para consulta. Mas
Esta solicitação foi fechada e fundida
consigo acessar ducumento
com a solicitação #496 "Bom dia, sou
curricular com o mesmo email.
redator do componen...".
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Vinicius,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Prezada, Maria,

504

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de agora
apenas os Coordenadores de Etapa e
Coordenadores Estaduais poderão
elaborar e disponibilizar as consultas. As
Não consigo acessar
consultas públicas elaboradas por você e
seus colegas foram transferidas para o
-----------------Coordenador Estadual da sua equipe
ProBNCC, a fim de garantir maior
Enviado de:
sintonia com as consultas elaboradas
http //basenacionalcomum.mec.gov pelo Estado. Não houve alteração no seu
.br/consultapublica/
acesso a ferramenta “Documento
Curricular” e as abas “BNCC Comentada,
Documento de Referência e
(re)elaboração e Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente.
Boa tarde, Odete,

Bom dia, não consigo fazer o
cadastro
505

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Sandra,

506

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Como conseguir acessar o
Documento Curricular? Faço parte
da Equipe da secretaria de
educação e gostaria de saber
como usar esta
ferramenta.Agradeço

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/documento-curricular/
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Prezado, Edilson,

Não estou conseguindo acesso
como tive até ontem, usando a
senha 123. Recebo a notificação
que e-mail ou senha estão
incorretos.

507

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Preciso de acesso, pois sou
redator.
Aguardo retorno.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de agora
apenas os Coordenadores de Etapa e
Coordenadores Estaduais poderão
elaborar e disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por você e
seus colegas foram transferidas para o
Coordenador Estadual da sua equipe
ProBNCC, a fim de garantir maior
sintonia com as consultas elaboradas
pelo Estado. Não houve alteração no seu
acesso a ferramenta “Documento
Curricular” e as abas “BNCC Comentada,
Documento de Referência e
(re)elaboração e Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente.
Boa tarde, Marta,

Nao consigo participar,pois o
mesmo não aceita meus dados .
-----------------508

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/usuario/cadastr trabalho, solicite à secretaria o convite
ar
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Maritania,

Não consigo fazer o cadastro.
-----------------509

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Wanessa,

Não estou conseguindo realizar
meu cadastro para acessar a
consulta pública.
510

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Favor alterar o e-mail para o
acesso a plataforma.

511

512

25/07/2018

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

29/07/2018 Encerrado

E-mail antigo:
seduc_assessoria_fundamental@m Boa tarde, Adriana,
aringa pr.gov br
Para alterar o e-mail, entre na plataforma
E_mail novo:
com seu e-mail antigo, clique na opção
adrical7@hotmail.com
"meu perfil" na pagina inicial e altere para
o e-mail que deseja.
-----------------Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/298
Prezada, Maria,
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de agora
apenas os Coordenadores de Etapa e
Coordenadores Estaduais poderão
elaborar e disponibilizar as consultas. As
diz nome ou senha incorreta
consultas públicas elaboradas por você e
seus colegas foram transferidas para o
-----------------Coordenador Estadual da sua equipe
ProBNCC, a fim de garantir maior
Enviado de:
sintonia com as consultas elaboradas
http //basenacionalcomum.mec.gov pelo Estado. Não houve alteração no seu
.br/consultapublica/
acesso a ferramenta “Documento
Curricular” e as abas “BNCC Comentada,
Documento de Referência e
(re)elaboração e Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente.
Boa tarde, Cicero
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci da senha

513

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Testando a comunicação por aqui!

515

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

teste
Em 25 de julho de 2018 15 38, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:
Boa tarde, Raimunda,

516

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
a senha de usuario não está
Redatores previamente cadastrados pela
dando certo, e não consigo fazer o Secretaria Estadual de Educação para
cadastro.
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
-----------------ensino.
Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Edson, boa noite! Tudo bem?
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

517

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Boa tarde. Estou tentando realizar
meu cadastro para participar da
Consulta Pública sobre a BNCC,
no campo "Município de
residência" não lista nenhuma
cidade para que eu possa concluir
o cadastro. Como devo proceder?
------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
Navegador Chrome

Navegador Firefox


Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Tente realizar os procedimentos
.br/consultapublica/usuario/cadastr
indicados neste chamado e caso o
ar
problema persista, por favor, responda
este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

518

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

519

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

520

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Coordenadores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas
pelos redatores da equipe
ProBNCC da sua rede foram
transferidas para a coordenação
estadual a fim de garantir maior
sintonia com as consultas
elaboradas pelo Estado. Não
houve alteração no acesso a
ferramenta “Documento
Curricular”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC
Prezados(as) Coordenadores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas
pelos redatores da equipe
ProBNCC da sua rede foram
transferidas para a coordenação
estadual a fim de garantir maior
sintonia com as consultas
elaboradas pelo Estado. Não
houve alteração no acesso a
ferramenta “Documento
Curricular”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC
Prezados(as) Coordenadores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas
pelos redatores da equipe
ProBNCC da sua rede foram
transferidas para a coordenação
estadual a fim de garantir maior
sintonia com as consultas
elaboradas pelo Estado. Não
houve alteração no acesso a
ferramenta “Documento Curricular”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),

521

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

522

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Prezados(as) Coordenadores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas
pelos redatores da equipe
ProBNCC da sua rede foram
transferidas para a coordenação
estadual a fim de garantir maior
sintonia com as consultas
elaboradas pelo Estado. Não
houve alteração no acesso a
ferramenta “Documento
Curricular”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

523

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.
Prezados(as) Coordenadores(as),

525

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas
pelos redatores da equipe
ProBNCC da sua rede foram
transferidas para a coordenação
estadual a fim de garantir maior
sintonia com as consultas
elaboradas pelo Estado. Não
houve alteração no acesso a
ferramenta “Documento Curricular”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC
Boa Tarde
Na área documento curricular, nós
que fazemos parte do Município
não temos acesso??

526

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado
------------------

Boa tarde, Ana,
Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Coordenadores(as),

528

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas
pelos redatores da equipe
ProBNCC da sua rede foram
transferidas para a coordenação
estadual a fim de garantir maior
sintonia com as consultas
elaboradas pelo Estado. Não
houve alteração no acesso a
ferramenta “Documento Curricular”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC

529

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Coordenadores(as),

530

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas
pelos redatores da equipe
ProBNCC da sua rede foram
transferidas para a coordenação
estadual a fim de garantir maior
sintonia com as consultas
elaboradas pelo Estado. Não
houve alteração no acesso a
ferramenta “Documento Curricular”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC
Prezados(as) Coordenadores(as),

531

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas
pelos redatores da equipe
ProBNCC da sua rede foram
transferidas para a coordenação
estadual a fim de garantir maior
sintonia com as consultas
elaboradas pelo Estado. Não
houve alteração no acesso a
ferramenta “Documento Curricular”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Coordenadores(as),

532

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas
pelos redatores da equipe
ProBNCC da sua rede foram
transferidas para a coordenação
estadual a fim de garantir maior
sintonia com as consultas
elaboradas pelo Estado. Não
houve alteração no acesso a
ferramenta “Documento Curricular”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC

533

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Prezada Sandra,

534

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.
Prezados(as) Coordenadores(as),

535

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas
pelos redatores da equipe
ProBNCC da sua rede foram
transferidas para a coordenação
estadual a fim de garantir maior
sintonia com as consultas
elaboradas pelo Estado. Não
houve alteração no acesso a
ferramenta “Documento Curricular”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

536

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

537

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

538

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

539

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

540

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

541

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

542

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

543

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Prezada Bernadete,
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

544

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

545

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

546

547

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

548

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

549

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

550

551

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

552

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

553

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

554

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

555

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

556

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

557

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

558

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

559

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

560

561

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

562

563

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

564

565

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

566

567

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

568

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

569

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

570

571

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

572

573

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

575

574

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

576

577

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

578

579

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

29/07/2018 Encerrado

Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

580

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

581

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

582

583

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

584

585

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.
Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

586

587

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

29/07/2018 Encerrado

Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

588

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Prezados(as) Redatores(as),
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de
agora apenas os Coordenadores
de Etapa, Coordenadores
Estaduais e seus respectivos
assessores poderão elaborar e
disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
você e seus colegas foram
transferidas para o Coordenador
Estadual da sua equipe ProBNCC,
a fim de garantir maior sintonia
com as consultas elaboradas pelo
Estado. Não houve alteração no
seu acesso a ferramenta
“Documento Curricular” e as abas
“BNCC Comentada, Documento de
Referência e (re)elaboração e
Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC.
verificar o porque de não estar
funcionando, visto que amanhã
todos os professores farão o
acesso.

589

25/07/2018

31/07/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Janice,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/
Boa tarde, Fernanda,

590

25/07/2018

29/07/2018 Encerrado

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de agora
apenas os Coordenadores de Etapa e
não consigo acessar. Acho que
Coordenadores Estaduais poderão
preciso corrigir a senha.
elaborar e disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por você e
-----------------seus colegas foram transferidas para o
Coordenador Estadual da sua equipe
Enviado de:
ProBNCC, a fim de garantir maior
http //basenacionalcomum.mec.gov
sintonia com as consultas elaboradas
.br/consultapublica/
pelo Estado.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente.

Bom dia, Janice,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Andreia,

Permitir novo cadastro, não sei email ou senha cadastrado
591

25/07/2018

30/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/consultapublica/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso. Se caso não lembre, entre em
contato com o Coordenador de Etapa de
sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Bom dia, Viviane

30/07/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.

03/08/2018 Encerrado

Não estou conseguindo acessar.
Bom dia, Rosangela,
Sendo uma cobrança para semana
pedagógica
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
-----------------conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

esqueci minha senha

592

25/07/2018

Atenciosamente

593

25/07/2018

Não tenho acesso login ou senha
errados
594

25/07/2018

03/08/2018 Encerrado

595

25/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Bom dia, Andréa,

Bom dia, Rosangela,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Andréa,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

Por gentileza, nos passar seu e-mail para Caso ainda tenha alguma dúvida e
que possamos auxilia-la.
possamos auxiliá-la em algo, por
Enviado de:
gentileza abra um novo chamado e
http //basenacionalcomum.mec.gov atenciosamente.
ficaremos felizes em ajudá-la.
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Bom dia, André,
Não recebemos retorno e daremos este
Senha
chamado como concluído.
Bom dia, André,
-----------------Caso ainda tenha alguma dúvida e
Como podemos ajuda-lo?
possamos auxiliá-la em algo, por
Enviado de:
gentileza abra um novo chamado e
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
ficaremos felizes em ajudá-lo.
.br/consultapublica/
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Altair,

quero acessar
-----------------596

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Cláudia,

como faço para entrar?
-----------------597

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Lucia, bom dia! Tudo bem?
Identificamos que o login usado está
errado. Para acessar o sistema, informe
como login o e-mail utilizado no seu
cadastro.

não consigo acessar por que a minha
senha não abre.

Não abre com a senha senha do
RCO
598

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

------------------

meu login é 110714033 e senha
geo1960@.Obrigada

De: Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;

Utilizando os dados deste chamado,
conseguimos simular seu acesso (print)
abaixo).
Usuário utilizado: luciageo5@hotmail com
Senha utilizada: geo1960@

Enviado de:
Enviado: quarta-feira, 25 de julho de
http //basenacionalcomum.mec.gov
2018 20 24
.br/consultapublica/
Para: Lucia Geraldo Vertu
Assunto: [Solicitação recebida] Não abre
com a senha senha do RCO


Se a dificuldade persistir, responda a
este e-mail. Se tiver alguma outra dúvida,
por favor, abra um novo chamado.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Rafaella,

599

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de agora
apenas os Coordenadores de Etapa,
Coordenadores Estaduais e seus
respectivos assessores poderão elaborar
mensagem de senha e email
e disponibilizar as consultas. As
errados
consultas públicas elaboradas por você e
seus colegas foram transferidas para o
-----------------Coordenador Estadual da sua equipe
ProBNCC, a fim de garantir maior
Enviado de:
sintonia com as consultas elaboradas
http //basenacionalcomum.mec.gov
pelo Estado. Não houve alteração no seu
.br/consultapublica/usuario/cadastr
acesso a ferramenta “Documento
ar
Curricular” e as abas “BNCC Comentada,
Documento de Referência e
(re)elaboração e Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente
Bom dia,
E-mail: patigilprofis@gmail.com
Fi o cadastro com a senha porém
quando vou acessar diz que e email ou senha não confere.

600

26/07/2018

31/07/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Patricia,
Por gentileza, você poderia nos passar o
e-mail com o qual foi cadastrada pelo seu
Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente
ar

Me Cadastrei, mas vem msg que
email e senha incorretos e tento
cadastrar e aparece email ja
cadastrado.
601

26/07/2018

03/08/2018 Encerrado

602

26/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Bom dia, Lisley,

Att, Patrícia

Em 26 de julho de 2018 09:52, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:
Bom dia, Lisley,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Você poderia, por gentileza, nos passar o
e-mail com o qual foi cadastrada pelo seu Caso ainda tenha alguma dúvida e
Coordenador de Etapa para que
possamos auxiliá-la em algo, por
possamos verificar?
gentileza abra um novo chamado e
Enviado de:
ficaremos felizes em ajudá-la.
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Bom dia, Lucineide,
Bom dia, Lucineide,
fiz meu cadastro mais naõ estou
Não recebemos retorno e daremos este
conseguindo acessar a pagina
Você fez cadastrado para responder
chamado como concluído.
alguma pesquisa pública? Qual e-mail
-----------------cadastrado?
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
Enviado de:
Aguardamos informações para pode-la
gentileza abra um novo chamado e
http //basenacionalcomum.mec.gov auxilia-la.
ficaremos felizes em ajudá-la.
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Atenciosamente
------------------

Boa tarde, Patricia,
Verificamos e não há nada de errado
com seu login e senha, porém pedimos
para que confira:
1- Garantir que o usuário anterior tenha
desfeito o login logo após responder a
consulta.
2- Só é possível responder a consulta
através do link da própria consulta.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Sônia,
Olá Equipe,
Sou educadora e participo da
equipe gestora da Escola
Municipal de Tartaruga- Milagres
BA. Gostaria caso possível de me
cadastrar para o link ( Documento
Curricular)
603

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Desde já agradeço a
compreensão.

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
Enviado de:
123; troque a senha já no primeiro
http //basenacionalcomum.mec.gov acesso.
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.
------------------

Senhha
Bom dia, Helson,
-----------------604

26/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Como podemos ajuda-lo?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Bom dia, Helson,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Bom dia, Suzan,

quero fazer acesso a consulta
publica
605

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

606

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde, Rosangela,
Gostaria de editar uma informação
referente ao meu cadastro, mas
Para atualização de dados pessoais,
não encontro "Meu perfil".
entre no campo de Documento Curricular,
no link abaixo, com o mesmo login
-----------------utilizado para a consulta pública e clique
na opção "Meu Perfil".
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
http //basenacionalcomum.mec.gov umento-curricular/
.br/consultapublica/home
Atenciosamente.
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SOLICITAÇÃO
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ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Bom dia, Solange
estou em dificuldade em lembrar
minha senha
607

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Submitted from:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Não consigo acessar o sistema.
Assim, tentei novo cadastro, mas
não avança para concluir o
processo.

608

26/07/2018

31/07/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Merediana,

atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Bom dia, Miryanne,

609

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
quero me cadastrar email e senha.
Secretaria Estadual de Educação para
como faço?
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
-----------------ensino.
Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Jessica
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
recuperar senha

610

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Liamara
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
recuperação senha

611

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

E-mail:

Por gentileza, nos passar seu e-mail para
que possamos auxilia-la.

Atenciosamente

Boa tarde, Merediana,
Você está tentando acessar uma
consulta aberta?

mere.almeida07@hotmail.com

Atenciosamente

Boa tarde, Merediana,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

Não consigo acessaar
-----------------612

26/07/2018

03/08/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Jidenalva,
Por gentileza, você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
Estamos aguardando o retorno.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Jidenalva,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Loghann,

Olá sou professor da rede publica
do ensino e gostaria de participar
da consulta publica da BNCC
como faço para ter acesso?
613

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/consultapublica/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Rosimeire,

Não consigo me cadastrar para
fazer as alterações e mandar as
planilhas.
614

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/consultapara acesso à plataforma. Caso esteja,
publica/listar/responder
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
GOSTARIA DE SABER SOBRE A
QUESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS .ESTAMOS FAZENDO A
LEITURA MAS PRECISAMOS DE MAIS
DIÁLOGOS.

Bom dia, Sinara,

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov br/,
-----------------tais como download do documento
De: Ferramentas BNCC
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/documento-curricular/
Enviado: quinta-feira, 26 de julho de 2018
documento curricular.
14 28
orientando -me

615

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Para: sinara antunes barroso
Assunto: [Solicitação recebida]
orientando -me

Atenciosamente.
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

aceesso
Bom dia, Marilu,
-----------------616

26/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Como podemos ajuda-la?
Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Marilu,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Bianca,

permitindo entrada na plataforma
-----------------617

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Helio,
Iphone
Boa tarde, Helio
618

26/07/2018

31/07/2018 Encerrado

-----------------No que podemos ajuda-lo?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

dando acesso
Boa tarde, Solange,
-----------------619

26/07/2018

03/08/2018 Encerrado

No que podemos ajuda-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.
Bom dia, Solange,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Izabel,

Acesso bncc

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------620

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Lucilvane
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
nova senha

621

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Rosivania, boa tarde! Tudo bem?
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

não é possível acessar o nome
dos municípios, o link não abre

Navegador Chrome
-----------------622

26/07/2018



30/07/2018 Encerrado
Enviado de:
Navegador Firefox
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr 
ar
Tente realizar os procedimentos
indicados neste chamado e caso o
problema persista, por favor, responda
este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
houve erro na hora do cadastro da
discíplina, como consigo alterar.
Tentei realizar novo cadastro,
porém dá erro, pois o email já está
sendo usado...

623

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Adriel,
Indicamos que tente o login com o e-mail
que cadastrou usando a senha 123.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Boa tarde, Vania
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Relembrar minha senha

624

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Miliana
senha invalida

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
Enviado de:
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
http //basenacionalcomum.mec.gov o usuário e senha utilizados para a
.br/consultapublica/usuario/cadastr ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
ar
para a ferramenta “Documento Curricular”.
------------------

625

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Ao realizar o cadastro selecionei a
área de atuação porque sou
professora. Solicito alterar meu
cadastro.
626

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Claudia,
Para alteração no cadastro, entre na aba
"Documento Curricular" e faça login com
os mesmos dados utilizados na consulta
pública, e clique na opção "Meu Perfil".

Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

nao estamos conseguindo fazer
mais de uma inscricao no mesmo
computador para alterar o
referecial curricular do parana
627

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/78

ITERAÇÃO 1

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Falta de acesso ao sistema.

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?
Atenciosamente.




2. Na tela seguinte, clique no botão
"Início".

2. Na tela seguinte, clique no botão
"Início".




3. Por fim, clique em Sair. Desta forma,
outro usuário conseguirá autenticar-se
corretamente na mesma máquina.

3. Por fim, clique em Sair. Desta forma,
outro usuário conseguirá autenticar-se
corretamente na mesma máquina.




Como criador de Consulta Pública:
1. Se o usuário estiver na lista de
Consultas Públicas, basta clicar em
"Início".

Como criador de Consulta Pública:
1. Se o usuário estiver na lista de
Consultas Públicas, basta clicar em
"Início".




2. Por fim, clique em Sair. Desta forma,
outro usuário conseguirá autenticar-se
corretamente na mesma máquina.

2. Por fim, clique em Sair. Desta forma,
outro usuário conseguirá autenticar-se
corretamente na mesma máquina.

OU

OU

1. Durante a criação/edição de uma
Consulta Pública, basta clicar no botão
"Cancelar" exibido em qualquer etapa.

1. Durante a criação/edição de uma
Consulta Pública, basta clicar no botão
"Cancelar" exibido em qualquer etapa.




2. Por fim, clique em Sair. Desta forma,
outro usuário conseguirá autenticar-se
corretamente na mesma máquina.

2. Por fim, clique em Sair. Desta forma,
outro usuário conseguirá autenticar-se
corretamente na mesma máquina.

Boa tarde!
Sou professora da rede estadual de
educação, e já participei de encontros
direcionados à BNCC, anos anteriores,
assim meu cadastro foi efetuado naquela
ocasião. Talvez a senha tenha expirado
pelo tempo.
Hoje, quando acessei para participar em
"consulta pública", aparece a resposta
como senha, ou e-mail inválidos.

Grata
Boa tarde, Ioerita
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci minha senha

630

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 3
Como respondente:
1. Após responder a Consulta pública,
clique no botão "Minhas Consultas"

Prezados, por gentileza, como podemos
auxiliar o usuário desfazer o login e
efetuar um novo com um usuário
diferente?

Boa tarde, Merediana,
629

ITERAÇÃO 2
Como respondente:
1. Após responder a Consulta pública,
clique no botão "Minhas Consultas"

Boa tarde, Merediana,
Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

problemas com login

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Pedro,

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Pedro,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

631

26/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Por gentileza, nos passar seu e-mail para Caso ainda tenha alguma dúvida e
que possamos auxilia-lo.
possamos auxiliá-la em algo, por
Enviado de:
gentileza abra um novo chamado e
http //basenacionalcomum.mec.gov
atenciosamente.
ficaremos felizes em ajudá-lo.
.br/consultapublica/
Atenciosamente

632

26/07/2018

12/08/2018 Encerrado

Solicito a mudança do número do
CPF para 140.887.469-53, por erro
Boa tarde, Darci,
na digitação no momento de
realizar o cadastro. Grata.
Infelizmente a ferramenta ainda não tem
a opção para editar o cadastro tão
-----------------profundamente. Mas a melhoria está em
andamento.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Cleito, boa tarde! Tudo bem?
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Impossibilidade de colocar o
municipio de residencia no
cadastro
633

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Navegador Chrome


------------------

Navegador Firefox

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov

.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Tente realizar os procedimentos
indicados neste chamado e caso o
problema persista, por favor, responda
este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
não consigo acessar no meu
nootbook com o cadastro realizado
Boa tarde, Fátima,
via celular
634

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

------------------

Sugerimos que verifique sua conexão de
internet.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
esta aparecendo pagina não
Boa tarde, Silmara,
encontrada
635

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

------------------

Sugerimos que verifique a conexão de
rede, e tente mais tarde.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Sabrina
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/login
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci minha senha

636

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Obrigada!

Para acessar todos os
documentos tenho que fazer um
cadastro para cada um ou faço o
cadastro apenas uma vez?
637

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

------------------

Sabrina Guimarães Gomes Rezende dos
Santos
Gestora pedagógica-CRE2
Professora de Ciências/Biologia
Boa tarde, Sabrina,
Para acessar os documentos é
necessário apenas um cadastro, o que
muda é o link de cada documento.

Campo Grande-MS

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

Em qui, 26 de jul de 2018 às 14 29,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:
Boa tarde, Tania
Não consigo entrar por causa que
diz que a senha não confere
638

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
gostaria de saber, por que quando
faço login e vou em minhas
consultas as consultas estão no
nome de Cassiano Roberto
Nascimento Ogliari.

639

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Samuel,
O nome que aparece na coluna "Usuário"
é o de quem criou a pesquisa, e não de
quem respondeu. Por isso, sempre
aparecerá igual para todos os
respondentes.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

nao consigo acessar

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Edineia,

------------------

640

26/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Edineia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Nilton,

xxx
Bom dia, Nilton,
-----------------641

26/07/2018

31/07/2018 Encerrado

No que podemos auxilia-lo?
Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.
Boa tarde, Nilton,

x
Bom dia, Nilton,
642

26/07/2018

31/07/2018 Encerrado

-----------------No que podemos auxilia-lo?
Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.

Bom dia, Aila,

643

26/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Boa tarde, gostaria de me
Redatores previamente cadastrados pela
cadastrar para fazer a consulta
Secretaria Estadual de Educação para
pública, mas não consigo, pois não
trabalharem no projeto de (re)elaboração
aparece o campo "cadastrar"
do documento curricular da rede de
ensino.
-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/consultapublica/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Ola, eu entrei com meu email e
cpf, mas entrei pela disciplina de
ensino religioso, e sou professora
de Sociologia, no caso seria de
historia, mas quando fui acessar,
tem um outro nome de
CASSIANO, ou seja um outro
usuario, eu tentei fazer outro
cadastro, mas diz que esse email
ja esta cadastrado, mas nao
entendo, como cadastrei meu
email, e caiu em

644

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado
Outro usuario, sendo assim pesso
que eu consiga acessar com meu
nome, que este usuario cassiano
seja exlcuido do meu login e cpf
obrigado

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Márica,
O nome que aparece na coluna "Usuário"
é o de quem criou a pesquisa, e não de
quem respondeu. Por isso, sempre
aparecerá igual para todos os
respondentes.
Atenciosamente.

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Alvaro, Boa tarde! Tudo bem?

Boa tarde.

645

26/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Tentei fazer o cadastro para
acesso à plataforma e deu erro de
página não encontrada, logo após
terminar o cadastro. Tentei duas
vezes e não dá certo de jeito
nenhu.
------------------

Fizemos diversos testes e
monitoramentos no sistema e não
identificamos algum problema que
pudesse gerar o erro citado. No entanto,
pela natureza do relato, acreditamos que
a sua rede de internet estava oscilando
ou indisponível, ocasionando a tela de
erro.
Pedimos para que tente realizar
novamente seu cadastro e, caso o
problema persista, por favor, responda a
este e-mail.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Att.
.br/consultapublica/
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Oi, sou pedagoga de Curitiba, e
estamos ajudando os professores
a fazer o cadastro deles.
Queremos saber porque aparece
somente o "cassiano" mesmo
estando logado com outro nome?
646

26/07/2018

30/07/2018 Encerrado
------------------

Boa tarde, Mônica,
O nome que aparece na coluna "Usuário"
é o de quem criou a pesquisa, e não de
quem respondeu. Por isso, sempre
aparecerá igual para todos os
respondentes.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

Difícil acesso

647

26/07/2018

03/08/2018 Encerrado

26/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Bom dia, Moises,

-----------------Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? Para que
Enviado de:
assim possamos ajuda-lo.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
sempre usei esse e-mail e a
mesma senha, e nao estou
conseguindo acessar Apoio à
(re)elaboração de currículo

648

ITERAÇÃO 1

------------------

Bom dia, Orlanda,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

ajuda para acessar

649

26/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Bom dia,

-----------------Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Moises,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Bom dia, Orlanda,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente

Bom dia, Márcia
Não consigo acessar.

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov
para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/
Senha não acessa;

650

26/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Cerlisiomionato
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci a senha

651

26/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

652

DATA DA
SOLICITAÇÃO

26/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

31/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Olá! Realizei minha contribuições
quanto as mudanças na BNCC
dos anos finais do ensino
fundamental na disciplina de
Geografia, mas meu nome não
aparece em minhas contribuições
quando acesso a página, e preciso
que meu nome apareça lá. Podem
me orientar quanto a isto,
desculpem mas é necessário uma
vez em que realizei esta
contribuição na escola (pública)
em momento de capacitação.
Obrigada e fico no aguardo.

ITERAÇÃO 1

Meu nome é EL ETE ANEVÃN
FAGUNDES DE SOUZA, O NOME
MARIA ANEVÃN FAGUNDES É M NHA
MÃE, OUTRO ERRO QUE NÃO SEI
COMO ACONTECEU.

Bom dia, Marleide,

26/07/2018

31/07/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente
Bom dia, Elizete,

preciso acessar o DOCUMENTO
CURRICULAR.
654

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 4

Prezados, poderiam nos auxiliar nesse
problema?
atenciosamente.

Conforme sugerido pela Barbara, o
usuário deve estar com o recurso de
"preenchimento automático" habilitado
em seu navegador, o que gerou o
cadastro em nome da mãe ao invés da
filha. Neste caso, recomendamos que ela
refaça o cadastro em outro navegador
para que o problema não ocorra
novamente.

Possivelmente quando você efetuou o
cadastro, o recurso de "preenchimento
automático" em seu navegador deveria
estar habilitado, o que gerou o cadastro
com o nome de sua mãe. Neste caso,
sugerimos que você refaça o cadastro
em um outro navegador para que não
ocorra o problema novamente.
atenciosamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

653

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Eliete,

------------------

ter acesso a BNCC consulta
pública

ITERAÇÃO 2

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
não consigo acessar fala que a
senha ou logim errado

655

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Maria do Carmo,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Maria do Carmo,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Ensinar como fazer outra senha.
-----------------656

27/07/2018

27/07/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Como posso faze nova senha?
------------------

657

27/07/2018

27/07/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #658 "Me ajudando a
fazer nova senha.".

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #658 "Me ajudando a
fazer nova senha.".

Bom dia, Rosineide

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

A solicitação #657 "Como posso faze
nova senha?" foi fechada e fundida com
esta solicitação. Último comentário na
solicitação #657:
Como posso faze nova senha?

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http://basenacionalcomum mec gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov Enviado de:
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con http //basenacionalcomum.mec.gov br/con
para a ferramenta “Documento Curricular”.
sultapublica/
sultapublica/
Me ajudando a fazer nova senha.

658

A solicitação #656 "Ensinar como fazer
outra senha." foi fechada e fundida com
esta solicitação. Último comentário na
solicitação #656:
Ensinar como fazer outra senha.

Atenciosamente
Bom dia, Claudia,

Não consigo fazer o login. Sou
professora do ensino médio. O
acesso é restrito a professores do
ensino fundamental?
659

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Aguardo retorno.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/consultapublica/
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Wanderly
senha não confirma, tem como
mandar outra.
660

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Realizei o cadastro e não consigo
acesso, mensagem de login ou
senha inválida.

661

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Roseli,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Roseli,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Roseli
Gostaria de receber ou cadastrar
uma nova senha uma senha para
acessar o cadastro, a mensagem
diz que login ou senha incorreta
662

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Boa tarde, Mercelo,
Não consigo fazer cadastro, diz
que o e-mail já tá cadastrado.

Bom dia, Marcelo,

Não deu certo!
Sugerimos que tente fazer o login com a
senha 123. Caso mesmo assim não
consiga por gentileza abra um novo
Enviado de:
Em 27/07/2018 09:48, "Suporte Técnico
chamado e ficaremos felizes em ajudá-lo.
http //basenacionalcomum.mec.gov
(Ferramentas BNCC)" escreveu:
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Atenciosamente
ar
------------------

663

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Por gentileza, tente recuperar a senha
cadastrada em seu e-mail através do link
abaixo, vá na área “Documento
Curricular”
http://basenacionalcomum mec gov.br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

Bom dia, Maria Lúcia
não consigo fazer login. Não
lembro a senha
664

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Bom dia, Roseli
Preciso alterar a senha, pois não
me lembro.

665

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
- Não consigo acessar a BNCC,
não sei se é problema de senha
ou não...

ITERAÇÃO 1

666

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Bom dia, Katia,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

------------------

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

no cadastro
Bom dia, Luciane,
-----------------667

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Em que podemos ajuda-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Katia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Luciane,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Renita, boa tarde! Tudo bem?
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

estamos tentando nos cadastrar e
nao abre o município de residencia

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
Navegador Chrome

-----------------668

27/07/2018



31/07/2018 Encerrado
Enviado de:
Navegador Firefox
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr 
ar
Tente realizar os procedimentos
indicados neste chamado e caso o
problema persista, por favor, responda
este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Lillian
Como posso recuperar minha
senha?
669

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Kassiano
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
alterar senha

670

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Sonia,

671

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Gostaria de acessar para contribuir
Secretaria Estadual de Educação para
para base e näo consigo acessar
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
-----------------ensino.
Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Diz que a senha não confere. Não
havia entrado o município. Refiz o
processo e não dá sequencia. O
que faço?
672

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

No link de inscrição não há opção para
corrigir senha, rever, atualizar. Vários
colegas estão com os mesmos
problemas... Precisamos digitar nossos
questionários de currículo.

Rosângela

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Em 27 de julho de 2018 09 07,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:
acessar o sistema
Bom dia,

Boa tarde, Rosangela
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Sobre o ocorrido da aba "Município" é
indicado usar como navegador o Chrome
ou o Firefox.
Atenciosamente.
Bom dia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------673

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Por gentileza nos informar com mais
Enviado de:
detalhes, para que possamos auxiliar.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente.
ar

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente

Onde faço a a inclusão de minhas
contribuições?
-----------------674

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Bom dia, Maria,
Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/240

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
não conseguimos concluir o
cadastro

675

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Daiane,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Daiane,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Ana Paula,

orientações
Bom dia, Ana Paula,
-----------------676

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

No que podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.

677

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Eraclides,
Iremos realizar o Dia D no dia
02/08. Minha dúvida é em relação
Para saber sobre o Dia D, entre nos links
ao Acesso a Plataforma. Será
abaixo:
apenas o redator que ira acessar a
Plataforma?
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/mat
eriais-de-apoio
-----------------1. Orientações para o Dia D –
Enviado de:
https //goo gl/BEiJvd
http //basenacionalcomum.mec.gov
2. Roteiro guiado – https://goo.gl/AagfTp
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Atenciosamente.
Bom dia, Tania
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Nao sei minha senha

678

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Não consigo acessar a consulta
publica, A mensagem informa que
email ou senha estão incorretas
679

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Alessandra,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Bom dia, Alessandra,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Edilson, boa tarde! Tudo bem?
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

Não consigo colocar o município
de residência

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

680

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Navegador Chrome


------------------

Navegador Firefox

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov

.br/consultapublica/

Tente realizar os procedimentos
indicados neste chamado e caso o
problema persista, por favor, responda
este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

681

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Não consigo acessar a consulta.
Bom dia, Angela,
Meu login ou senha não conferem.
Você poderia, por gentileza, nos passar
-----------------o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
Enviado de:
possamos verificar?
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Bom dia, Angela,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Não consigo inserir um comentário Bom dia, Rosilene,
Já conseguimos
------------------

682

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
Enviado de:
conseguir seguindo de print da tela. Para
http //basenacionalcomum.mec.gov que assim possamos auxilia-la.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/19
Atenciosamente
Bom dia!

683

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Informo que fiz a minha
contribuição sobre o debate
referente BNCC, e, ao finalizar,
aparentemente foram salvas as
informações inseridas por mim,
porém retornando em consultas só
aparece o no me de Cassiano
Roberto Nascimento Ogliari, em
todas as disciplinas, de outros
professores e PCs.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

Bom dia, Cleide,
O nome que aparece na coluna "Usuário"
é o de quem criou a pesquisa, e não de
quem respondeu. Por isso, sempre
aparecerá igual para todos os
respondentes.
Atenciosamente.

A sexta, 27/07/2018, 09:27,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
a senha ou email não estão
permitindo acesso

684

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Janete,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Bom dia, Janete,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia.
Solicito orientações com relação a
EMA L e SENHA inválidos.
Agradeço antecipadamente.

Bom dia, Odinir

Enviado via BOL Mail

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
Assunto: [Solicitação recebida] senha
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
invalido
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
senha invalido

685

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

De: suporte@bncc.zendesk.com

Enviado em: 27 de julho de 2018 09:39

Para: odinirbarboza61@bol com br

preciso ajuda
Bom dia, Eunice,
-----------------686

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

No que podemos auxilia-la?
Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/home

Bom dia, Eunice,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Após editar aparece o nome de
Cassiano, sendo que meu nome é
Liara.. todos na escola estão com
o mesmo problema
687

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Liara,
O nome que aparece na coluna "Usuário"
é o de quem criou a pesquisa, e não de
quem respondeu. Por isso, sempre
aparecerá igual para todos os
respondentes.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/listar/responder
ao acessar ela da email incorreto
e não deixa altwerrar o cadastro
para corrrigir
688

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Eraldo,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Bom dia, Eraldo,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Boa tarde, Odinir,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Bom dia, Odinir,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.

Atenciosamente
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3
Boa tarde, Sirlei,

nao consigo logar ao sistema. diz
logim ou senha invalidos
689

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Sirlei,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

sirleiazinari@seed.pr.gov.br
Em 27/07/2018 às 10:19 horas,
suporte+id689@bncc.zendesk.com
escreveu:

Verificamos e não há nada de errado
com seu login e senha, porém pedimos
para que confira:
1- Garantir que o usuário anterior tenha
desfeito o login logo após responder a
consulta.
2- Só é possível responder a consulta
através do link da própria consulta.
Atenciosamente.

690

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

691

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

692

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Após editar aparece o nome de
Cassiano, sendo que meu nome é
Bom dia, Patricia,
Patricia Margatto Bossi. E todos na
escola aparece o mesmo
O nome que aparece na coluna
problema.
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
e não de quem respondeu. Por isso,
-----------------sempre aparecerá igual para todos os
respondentes.
Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Após editar aparece o nome
Bom dia, Claudia,
Cassiano, sendo que meu nome é
Claudia. Todos na escola estão
O nome que aparece na coluna
com o mesmo problema.
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
e não de quem respondeu. Por isso,
-----------------sempre aparecerá igual para todos os
respondentes.
Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/login
Margarida, Boa tarde! Tudo bem?

Tentamos fazer o cadastro várias
vezes, porém, ao finalizar,
aparece mensagem de páginas
expirada. Está acontecendo o
mesmo com praticamente todos
grupos da nossa escola.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Fizemos diversos testes e
monitoramentos no sistema e não
identificamos algum problema que
pudesse gerar o erro citado. No entanto,
pela natureza do relato, acreditamos que
a sua rede de internet estava oscilando
ou indisponível, ocasionando a tela de
erro.
Pedimos para que tente realizar
novamente seu cadastro e, caso o
problema persista, por favor, responda a
este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Juliana,

693

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Sou assessora de diretoção da
EEB Jorge Zipperer e gostaria de
receber uma cópia impressa da
BNCC completa pois a impressão
sai desconfigurada e não consigo
corrigir.

Por enquanto não é possível enviar uma
cópia impressa da BNCC completa, mas
para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

-----------------Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
Enviado de:
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
.br/download-da-bncc
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Olá, novamente estou tendio
problemas com meu login e senha. Bom dia, Kassiano,

694

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Fui colaborador, via Colégio
Estadual Professor Guido Straube
(SEED/PR) desde o ano de 2015,
na redação da disciplina de
biologia, e agora, lotado em outro
estabelecimento da mesma
mantenedora (SEED/PR) não
consigo acessar as plataformas de
"Consulta Pública" e "Documento
Curricular", isso se explica pelo
fato de ser colaborador na área de
conhecimento do ensino Médio ou
não?
------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino. Suas atuações anteriores não
implicam em acesso as plataformas
vigentes.
Caso não esteja no grupo de trabalho
atual da BNCC, solicite à secretaria o
convite para acesso à plataforma. Caso
esteja, utilize seu e-mail cadastrado e a
senha 123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/esqueciAtenciosamente.
senha html

695

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Após contribuição aparece o nome
Bom dia, Rosiléia,
de Cassiano Roberto Nascimento
Ogliari e não o meu nome.
O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
-----------------e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
Submitted from:
respondentes.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/listar/responder
após terminar o cadastro aparece
o nome de cassiano, sendo que
me chamo natalia

696

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Natalia,
O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
respondentes.

Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/listar/responder

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Ao acessar a consulta pública, no
lugar do meu nome, aparece
"Cassiano Roberto Nascimento
Angliare" e não o meu "Jorge
Miguel Bergamo Contini"

697

698

699

27/07/2018

27/07/2018

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

27/07/2018 Encerrado

03/08/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

Bom dia, Jorge,
O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
respondentes.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
estou acessando no celular mas
nao estou conseguindo acessar no
notebook
Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #704 "estou logado no
-----------------android mais no ...".
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
preciso me recadastrar e-mail e
Bom dia, Roseli,
senha, pois não aceita o meu e
mail.
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
-----------------seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/documento-curricular/esquecisenha html
Bom dia, João
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
a senha não confere

700

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Após editar aparece o nome
Cassiano, sendo que meu nome é
Valeria. Todos na escola estão
com o mesmo problema.
701

702

27/07/2018

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

31/07/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Valeria,
O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
respondentes.

Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/listar/responder
Após editar apareceu nome de
Cassiano, sendo que meu nome é Bom dia, Eunice,
EUNICE. Todos na escola estão
com o mesmo problema
O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
-----------------e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
Submitted from:
respondentes.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/listar/responder

Bom dia, Roseli,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Aparecida
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci minha senha

703

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Atenciosamente

estou logado no android mais no
notebook nao esta logando o login
704

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

------------------

A solicitação #698 "estou acessando no
celular mas n..." foi fechada e fundida
com esta solicitação. Último comentário
na solicitação #698:
estou acessando no celular mas nao
estou conseguindo acessar no notebook

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Enviado de:
.br/consultapublica/
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
sultapublica/

Bom dia, Sandro,
Sugerimos que verifique a sua conexão
de internet. Caso o problema persista,
por gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente.

Bom dia, Elisa
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci minha senha

705

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Atenciosamente

acesso a consulta pública com
meu e-mail e senha, mas o nome
do usuário que aparece é outro
(CASSIANO ROBERTO
NASC MENTO OGLIARI).
706

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

------------------

Obrigado pela informação. Aproveito para
sugerir que mudem o nome "Usuário"
para outro que não resultasse em dúvida.
Bom dia, Roberto,
O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
respondentes.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

Bom dia, Isabel
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci minha senha de acesso

707

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Atenciosamente

Att,

Roberto.

Em 27 de julho de 2018 10:20, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

708

709

710

DATA DA
SOLICITAÇÃO

27/07/2018

27/07/2018

27/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

31/07/2018 Encerrado

Após contribuição aparece o nome
Bom dia, Gilda,
Cassiano Roberto Nascimento
Ogliari e não o meu nome.
O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
-----------------e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
Submitted from:
respondentes.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/listar/responder

31/07/2018 Encerrado

Após editar aparece o nome de
Cassiano e não o meu zoraide,
Bom dia, Maria Zoraide,
está ocorrendo com todos os meus
colegas
O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
-----------------e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
Submitted from:
respondentes.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/listar/responder

31/07/2018 Encerrado

Após editar apareceu o nome de
Cassiano , sendo que o meu nome Bom dia, Maria Zoraide,
zoraide todos os demais
professores estão com problemas. O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
-----------------e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
Submitted from:
respondentes.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/listar/responder

Não consigo acessar

711

27/07/2018

ITERAÇÃO 1

03/08/2018 Encerrado

Bom dia, Erika,

-----------------Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Erika,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Evane
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci a senha

712

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Apos editar apareceu o nome de
Cassiano sendo que meu nome
Leslie .Todos da escola esta com
o mesmo problema.
713

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Leslie,
O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
respondentes.

Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/listar/responder

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Após editar apareceu o nome de
Cassiano, sendo que sou Adriana
Aparecida Favarim
Marmentini.Todos os meus
companheiros tiveram o mesmo
problema.

714

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado
-----------------Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Após editar apareceu o nome
CASSIANO ROBERTO
NASC MENTO OGLIARI , sendo
que sou ANGEL NA MARIA DE
ANDRADE. Todos da escola
tiveram o mesmo problema.

715

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado
------------------

716

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

-----------------27/07/2018

03/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Adriana,
O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
respondentes.
Atenciosamente.

Bom dia, Angelina,
O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
respondentes.

Bom dia, Marcelo,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Bom dia, Mara,
-----------------27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Bom dia, Marcelo,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.

Atenciosamente

usar gmail

718

ITERAÇÃO 2

Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Bom dia, Girasol,
Não consigo acessar a plataforma
para contribuição. Obrigada
O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
-----------------e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
Enviado de:
respondentes.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
nao loga

717

ITERAÇÃO 1

Como podemos ajuda-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Atenciosamente
Bom dia, Mara,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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ID
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SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Tainah,

oi, como posso me cadastrar, sou
professora da rede municipal
-----------------719

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/esquecitrabalho, solicite à secretaria o convite
senha html
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
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31/07/2018 Encerrado

estou acessando com meu login
Bom dia, Ozeas,
mais quando estou para responder
a parece nome de outro usuario
O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
-----------------e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
Enviado de:
respondentes.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/responder/81
Boa tarde...

Agradeço a atenção e presteza pela
resposta e informo que já consegui o
acesso e realizar a continuidade da
analise da BNCC onde procurava acesso.

Com a liberação do sistema....
Bom dia, Ronei,
-----------------721

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

No que podemos auxilia-lo?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Grato,

Ronei

De: Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
Enviado: sexta-feira, 27 de julho de 2018
09:58

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

722

DATA DA
SOLICITAÇÃO

27/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

31/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Somos um Centro de Atendimento
Educacional Especializado na área
da deficiência visual. Ofertamos o
AEE (Atendimento Educacional
Especializado), portanto fazemos
parte de uma modalidade de
educação - a educação especial,
não somos etapa. Pedimos a
inserção do campo MODAL DADE,
da mesma forma que aparece
ETAPA DE ATUAÇÃO no
cadastro.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/240
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03/08/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 1

Bom dia, Anne,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.

Não consigo acessar a plataforma.
Bom dia, Glaucia,
Diz que já estou cadastrada.
Porém, quando tento fazer o login
Você poderia, por gentileza, nos passar
não conecta.
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
-----------------possamos verificar?
Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/
Nao consigo entrar

Bom dia, Maria,

------------------

724

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2

Por gentileza, poderia nos detalhar
melhor o problema?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Bom dia, Glaucia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Maria,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Quando eu acesso aparece o
nome de outro professor

O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
e não de quem respondeu. Por isso,
Enviado de:
sempre aparecerá igual para todos os
http //basenacionalcomum.mec.gov respondentes.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/81
Atenciosamente.
------------------
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Bom dia, Alba,

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Cadastro realizado. Tudo certo.
Majolica, boa tarde! Tudo bem?
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

não aparece o município de
residência
726
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------------------

Navegador Chrome

Enviado do meu smartphone Samsung
Galaxy.


Navegador Firefox

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/


Tente realizar os procedimentos
indicados neste chamado e caso o
problema persista, por favor, responda
este e-mail.
-------- Mensagem original -------De: Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
Data: 27/07/18 10 02 (GMT-04 00)
Para: majolica
&lt;majolica81@hotmail com&gt;
Assunto: [Solicitação recebida] não
Como posso alterar meu
cadastro,quando entro com meus
dados aparece outro usuário.
727

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Marcio,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/
não tenho senha
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31/07/2018 Encerrado

Bom dia, Leonice,

-----------------Você já possui cadastro? Se sim,
indicamos que utilize a senha 123.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Marcio,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, técnico.

Não consigo acessar senha, vou
tentar achar esquecer senha. Não
achei. Faz tempo não entrei. Pois
esqueci senha. Onde vou achar
nova senha. Aguardo seu retorno.
729
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Bom dia, Flavio

Tentei clicar esquecer minha senha, mas
não consegui pois email invalido. Trẽs
anos atrás entrei normal mesmo meu
email. Favor verifique meu email
flasurdo@hotmail com já estaria
cadastro.

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
-----------------o usuário e senha utilizados para a
Att. Flávio
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
Enviado de:
para a ferramenta “Documento Curricular”.
http //basenacionalcomum.mec.gov
De: Suporte Técnico (Ferramentas
.br/consultapublica/
Atenciosamente
BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
Enviado: sexta-feira, 27 de julho de 2018
14:13
Para: Flavio Kottwitz Junior
Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: Não consigo acessar
senha vou tentar achar esquec...
oi
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Bom dia, Maisa,

Para ter acesso, entre no link abaixo,
sou coordenadora de uma escola
selecione a etapa de ensino desejada,
municipal do Fundamental I,
em seguida os componentes e o ano,
gostaria de ter acesso as planilhas
logo apos clique em "Download" e sejá
das habilidades. como faço
gerado um arquivo em planilhas excel em
seu computador:
-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
Enviado de:
wnload-da-bncc
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
Atenciosamente.
Bom dia, Marineiva
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
senha
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31/07/2018 Encerrado

Atenciosamente

Boa tarde, Flavio,
Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino. Suas atuações anteriores não
implicam em acesso as plataformas
vigentes.
Caso não esteja no grupo de trabalho
atual da BNCC, solicite à secretaria o
convite para acesso à plataforma. Caso
esteja, utilize seu e-mail cadastrado e a
senha 123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

varias pessoas tentaram
responder a consulta e o usuario
que aparece e sempre o mesmo.
Bom dia, lson,
CASSIANO ROBERTO
NASC MENTO OGLIARI.
732
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31/07/2018 Encerrado

O que está ocorrendo?
------------------

O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
respondentes.

Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
nao consigo acessar meu e-mail e
senha porque dão inválidos
733

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Tânia,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Não consigo acessar.

Bom dia, Hélia,

------------------

734

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Por gentileza, você poderia nos passar
com mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Já consegui obrigada

Em 27 de julho de 2018 11:43, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:
Bom dia, Hélia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

735
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31/07/2018 Encerrado

Efetuei o cadastro em meu nome e
registrei as contribuições. porém
Bom dia, Romeu,
ao salvar, aparece outro nome no
meu cadastro. Como corrigir tal
O nome que aparece na coluna
situação?
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
e não de quem respondeu. Por isso,
-----------------sempre aparecerá igual para todos os
respondentes.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/94
Não consigo acessar

Boa tarde, Claudia,

------------------

736

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
Enviado de:
conseguir seguindo de print da tela. Para
http //basenacionalcomum.mec.gov que assim possamos auxilia-lx.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Atenciosamente

Bom dia, Claudia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Prezados,

Bom dia, Simara,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/documento-curricular/
documento curricular.
Microsoft Edge

737
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04/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.

Sou Redatora de Arte do Estado do
Amazonas e gostaria de ter o aceso
novamente, pois já havia feito isso
algumas semanas passadas.
Dessa forma solicito a senha para
acessar e o reconhecimento do meu
email simara@seduc.net para poder dar
continuidade no trabalho como redatora.
Agradeço a atenção e fico no aguardo
da resolução do problema.

Grata,

Simara Couto de Abrantes
Assessora Pedagógica da Genf
I /Deppe/Seduc
Coord. de Arte da Gerência do Ensino
Fundamental II
Coord. Institucional do PCE/Seduc
Redatora da Base Nacional Comum
Curricular - ARTE - AM

Boa tarde, Ana Rita
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci minha senha
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31/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
fiz o cadastro e não consigo
acessar
739

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Vilma,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lx.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Bom dia, Vilma,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Claudete
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/login
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci a senha
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Atenciosamente

Boa tarde, Simara,
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de agora
apenas os Coordenadores de Etapa,
Coordenadores Estaduais e seus
respectivos assessores poderão elaborar
e disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por você e
seus colegas foram transferidas para o
Coordenador Estadual da sua equipe
ProBNCC, a fim de garantir maior
sintonia com as consultas elaboradas
pelo Estado. Não houve alteração no seu
acesso a ferramenta “Documento
Curricular” e as abas “BNCC Comentada,
Documento de Referência e
(re)elaboração e Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

741

DATA DA
SOLICITAÇÃO

27/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

31/07/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Viviane
Não consigo postar na plataforma,
esqueci minha senha e necessito
Para recuperar a senha, vá na área
fazer isso hoje. Sou Coordenadora
“Documento Curricular”
de Escola Municipal em Apucarana
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
Pr. Obrigada.
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
-----------------o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
Enviado de:
para a ferramenta “Documento Curricular”.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Gilmara, boa tarde! Tudo bem?
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

Não consigo selecionar o
município..

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
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Navegador Chrome


------------------

Navegador Firefox

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov

.br/consultapublica/

Tente realizar os procedimentos
indicados neste chamado e caso o
problema persista, por favor, responda
este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Boa tarde, Anelziana
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
não sei minha senha
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31/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Como revisar os conteúdos que eu
Boa tarde, Ivo,
alterei?
-----------------744

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Você poderá revisar, no mesmo local que
fez as alterações, pode também alterar
novamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

ITERAÇÃO 2
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ID
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Boa tarde, Viviane,
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31/07/2018 Encerrado

Não consigo acessar a plataforma,
meu email não está cadastrado.
Como faço? PRECISO POSTAR
NESTE MOMENTO AS
CONTR BUIÇÕES DA NOSSA
ESCOLA.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/consultapublica/
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

746
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31/07/2018 Encerrado

Atenciosamente.
como sair do sistema da consulta
Boa tarde, Célia,
pública e cadastrar outro professor
para as considerações na sua
Para sair do sistema da consulta pública,
disciplina.
acesse "Minhas Consultas" e clique em
"Inicio" e depois na opção "Sair", como é
-----------------mostrado nas imagens a seguir. É de
grande importância desfazer o login
Enviado de:
sempre que terminar de responder a
http //basenacionalcomum.mec.gov Consulta Pública.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/240
Atenciosamente.
Nao estou conseguindo cadastrar
o login e senha.
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03/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Thiago,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Bom dia, Thiago,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ola as mudanças são
acrescentadas no balão
comentários
748
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Sim, todas as mudanças podem ser
-----------------acrescentadas no balão de comentários.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/70
Não consigo acessar minha senha
------------------

749

27/07/2018

Boa tarde, Adriana,

03/08/2018 Encerrado
Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Boa tarde, Rubem,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Bom dia, Rubem,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.

Atenciosamente
Atenciosamente
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Bom dia, Fabiana
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
ESQUECI A SENHA
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31/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Não consigo acessar, quando
digito a senha não entra
751

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Nanci,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Bom dia, Nanci,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Cristina,
Sugiro, que se for primeiro login utilize a
senha 123, caso contrário, você pode
alterar a senha. Para isso, acesse a área
“Documento Curricular”
-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
Enviado de:
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
http //basenacionalcomum.mec.gov o usuário e senha utilizados para a
.br/consultapublica/
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
A SENHA CADASTRADA NÃO É
ACEITA.
752

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Debora,

n consigo realizar o cadastro
-----------------753

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Não estamos conseguindo fazer o
novo cadastro.
754

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

------------------

Atenciosamente.
Boa tarde, Dinorá,
É de grande importância desfazer o login
sempre que terminar de responder a
Consulta Pública, para que assim outro
login seja feito.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
problemas de acesso, o cadastro
foi realizado várias vezes com
mesmo e mail e dá erro.

755

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Lu,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
não estou conseguindo concluir
cadastro.
756

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Solange,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lx.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Lu,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente
Bom dia, Solange,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Daniela
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Recuperação de senha

757

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Solange,
Para cadastrar o coordenador de etapa,
você tem duas opções:

como cadastrar o coordenador de
etapa na bncc
758

27/07/2018

31/07/2018 Encerrado

1- Adicionar o coordenador de etapa em
um grupo de etapa já existente.
2- Criar um grupo de etapa e então
adicionar o coordenador.

-----------------Em ambos os casos, acesse a página
inicial do seu perfil, clique em "Grupos de
Enviado de:
Etapa de Ensino", escolha a etapa de
http //basenacionalcomum.mec.gov ensino (Educação Infantil e Ensino
.br/documento-curricular/
Fundamental), clique em "Criar Grupo" ou
selecione um grupo já existente e então
adicione o coordenador de etapa.
O tutorial disponível em sua página inicial
também pode te ajudar.
Atenciosamente.
Bom dia, Maria de Fátima
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
senha

759

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Maria de Fátima
Não consigo acessar a senha

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
Enviado de:
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
http //basenacionalcomum.mec.gov o usuário e senha utilizados para a
.br/consultapublica/usuario/cadastr ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
ar
para a ferramenta “Documento Curricular”.
------------------

760

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Maria
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
nao lembro a senha

761

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Ivone
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Não lembro da senha

762

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Sandra,

quero acessar
-----------------763

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
COLOQUEI M NHA SENHA , MAS
NÃO TIVE ACESSO.
764

27/07/2018

05/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Jocileide,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Bom dia, Jocileide,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Guilherme,

765

27/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Para fazer o download das habilidades
de cada componente é necessário
Eu faço o download e não abre de selecionar o Ano que deseja, além de
forma alguma
selecionar o componente escolhido. Após
acessar o link abaixo, escolha se é
-----------------Ensino Infantil ou Ensino Fundamental,
clicando em Ensino Infantil, deve-se
Enviado de:
escolher os campos de experiências junto
http //basenacionalcomum.mec.gov com o grupo de faixa etária. Caso seja
.br/download-da-bncc
Ensino Fundamental, é necessário
selecionar os componentes e em seguida
o(s) Ano(s).
Atenciosamente.
sim
------------------

766

28/07/2018

30/07/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
sim
------------------

767

28/07/2018

05/08/2018 Encerrado

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #767 "sim".

A solicitação #766 "sim" foi fechada e
fundida com esta solicitação. Último
comentário na solicitação #766:
sim

Bom dia, Tânia,

No que podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Enviado de:
Atenciosamente.
.br/consultapublica/usuario/cadastr http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
ar
sultapublica/

Bom dia, Tânia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente

gostaria de me cadastrar para
estudar e entender como fazer
para dar sugestóes no curriculo
768

28/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Francisca,
Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
senha e login
Bom dia, Gustavo,
-----------------769

28/07/2018

05/08/2018 Encerrado

No que podemos ajudá-lo?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Bom dia, Gustavo,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Fiz meu cadastro com todos os
dados solicitantes, porem está
abrindo com usuário e disciplina
diferente da minha.
Usuário que aparece:CASSIANO
ROBERTO NASC MENTO
OGLIARI
Disciplina: Língua Inglesa.
770

28/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Nome que deveria aparecer:
Edemir Rodrigo Ferreira da Silva.
Disciplina: Geografia.
Desde já agradeço.

Bom dia, Edemir,
O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
respondentes.
Atenciosamente.

------------------

771

28/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Fiz novamente um cadastro e
apareceu a disciplina correta, que
no caso é geografia. Porem, no
Bom dia, Edemir,
nome de outro usuário. Só notei
ao concluir a consulta.
O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
Obrigado!
e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
-----------------respondentes.
Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/81
na hora de acessar aparece email
ou senha incorretas

772

28/07/2018

05/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Marcio,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Bom dia, Marcio,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente

Olá!!

773

28/07/2018

12/08/2018 Encerrado

Gostaria de saber se é possível
editar o cadastro, pois sou da área
de Educação Física e me cadastrei
Boa tarde, Gustavo,
no campo de "Ciências Humanas",
quando na verdade teria que me
Infelizmente a ferramenta ainda não tem
cadastrar no campo "Linguagens" .
a opção para editar o cadastro tão
profundamente. Mas a melhoria está em
Como faço pra desfazer esse
andamento.
erro??
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Gostaria de receber resposta para
ter acesso a consulta pública

774

28/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

Bom dia, Janete,
Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/
Bom dia, Jaqueline
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Não lembro minha senha

775

28/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

776

28/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Desenvolvi um novo conteúdo
sobre as estações do ano para as
localidades tropicais, que é a
maioria do território do nosso país.
No ensino do Brasil só são
utilizados os conteúdos europeus
para ensino do tema, ainda que
eles não façam nenhum sentido e
não tenham aplicação prática
possível na maioria do território do
nosso país. Penso que retratar as
diferenças regionais deva ser um
balizador na BNCC e gostaria de
contribuir. Dessa forma, gostaria
de obter um link para acesso ou
realizar o meu cadastro, já que sou
Professor do Ensino Superior.
Tem muito mais coisas para
demonstrar, mas por enquanto
vocês podem checar meu blog:

Bom dia, Luiz,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.

www.veraodabahia blogspot.com
O meu material é parte do Curso
de Extensão em Astronomia da
UFBA e o livro foi editado pela
Ediitora da Universidade, a
EDUFBA e também lançado em
Berlim onde apresentei em
conferência, da mesma forma
como fiz também nos Estados

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

777

DATA DA
SOLICITAÇÃO

28/07/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

03/08/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

Temos que clicar em todas as
nuvens para ser validada a
contribuição? Caso estivermos
concordando com o documento
temos que mesmo assim clicar no
sim? Onde conclui?
28/07/2018

ITERAÇÃO 2

Quando vou responder a consulta
pública e entro com o MEU usuário
e senha aparece que o usuário
desta conta é CASSIANO
Bom dia, Ana Julia,
ROBERTO NASC MENTO
OGLIARI meu nome é ANA JÚLIA
O nome que aparece na coluna
DE SIQUE RA CALLEGARI, como
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
pode outro usuário estar linkado
e não de quem respondeu. Por isso,
no meu email?
sempre aparecerá igual para todos os
respondentes.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

778

ITERAÇÃO 1

03/08/2018 Encerrado
------------------

Atenciosamente

Bom dia, Rosana,
Não é necessário clicar em todas as
nuvens, apenas nas quais deseja
contribuir. É necessário clicar no "Sim"
caso concordam com o documento. Será
concluído ao final da Consulta Pública,
pois ao clicar em salvar nas contribuições
é salvo automaticamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

779

28/07/2018

04/08/2018 Encerrado

Quero postar a minha contribuição
em Geografia - BNCC novamente,
pois meu cadastro estava errado,
aparecia o nome de minha mãe e
não o meu. Realizamos isso na
escola ontem, porém percebi que
havia algo errado e o pessoal
responsável me enviou e-mail hoje
informando o motivo. Se for
possível ainda. Agradeço. Eliete A.
F. de Souza
------------------

Prezada Eliete,
Caso o link da pesquisa ainda esteja
aberto, basta acessá-la com seu novo
cadastro e responder a consulta pública
novamente.
Att.

Enviado de:
https //bncc.zendesk.com/hc/contrib
utions/comments?locale=pt-br

780

781

29/07/2018

30/07/2018

05/08/2018 Encerrado

05/08/2018 Encerrado

Gostaria de acessar a plataforma.
Já havia realizada o cadastro, mas
Bom dia, Maria Suelly,
agora não consigo mas entrar. O
que fazer?
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Não estou conseguindo criar um
login e senha (conta) para acessar Bom dia, Maiara,
as contribuições da minha
Por gentileza você poderia nos informar
disciplina na BNCC.
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
-----------------que assim possamos auxilia-lx.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/a-base

Bom dia, Maria Suelly,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente
Bom dia, Maiara,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Boa tarde, Sebastião,

queremos acessar e cadastrar o
gestor escolar.
obrigado
782

30/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/consultapublica/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Lenyana,
Bom dia!

783

30/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Sou assessora do Conselho
Municipal de Educação do Crato,
trabalho colaborando com as
escolas na reformulação dos
curriculos, PPP, regimento.
Gostaria de ter acesso as
orientações na reelaboração dos
curriculos

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
Enviado de:
123; troque a senha já no primeiro
http //basenacionalcomum.mec.gov
acesso.
.br/documento-curricular/
------------------

Atenciosamente
O e-mail é robianco@hotmail.co uk
O problema é com a senha, recebo que
minha senha e a confirmação dela não
batem. Não consigo finalizar o cadastro.
Obrigada
Uso meu e-mail no usuário mas, a
senha não aceita. Nem a que uso
Bom dia, Rosangela,
no e-mail normalmente, nem outra.
784

30/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Fiz o cadastro com outro e-mail. Já
consegui. Obrigada
Por nada, Rosangela!
Ficamos felizes que tenha conseguido!

De: Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;

Por gentileza, poderiam verificar esse
erro?

De: Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;

att

Caso tenha alguma outra dificuldade ou
dúvida, por favor, entre em contato
conosco.
Att.

Enviado: segunda-feira, 30 de julho de
2018 11:03:34

Enviado: segunda-feira, 30 de julho de
2018 11 03 34

Para: Rosangela Vianna

Para: Rosangela Vianna

Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: Uso meu e-mail no usuário
mas, a senha não aceita....

Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: Uso meu e-mail no usuário
mas, a senha não aceita....

Equipe de Atendimento - BNCC.

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

não aparece para cadastro no link
de matemática
785

30/07/2018

05/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Rander,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lx.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Bom dia, Rander,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Realizei meu cadastro com os
meus dados e fiz as contribuições,
No entanto o usuário quando
acessado A CONSULTA, aparece
como APARECIDA MARIA DE
PAULA BARBOSA DA S LVA.

786

30/07/2018

03/08/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Renata,

Como mudar para o meu nome?
O nome que aparece na coluna
Ou os meus dados duplicou com o "Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
dela?
e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
Aguardo orientações.
respondentes.
------------------

Atenciosamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Bom dia, Débora,

Sou coordenadora pedagógica e
quero me cadastrar para fazer a
consulta pública
787

30/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Bom dia, quando coloco usuario e
senha e clico entrar não entra ,
para nisso.
788

30/07/2018

30/07/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Esta dando site não seguro ,e esta
travado , faço refaço e continua...estou
tentando aqui... obrigada.

-----------------Em 30 de julho de 2018 11 03,
Enviado de:
Ferramentas BNCC
http //basenacionalcomum.mec.gov &lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
.br/documento-curricular/
escreveu:

Bom dia, Ivone,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lx.
Atenciosamente

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #792 "Print da tela".

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3
Prezada Kelly

Bom dia,
Não consigo acessar a
plataforma. Está dando login ou
senha errada.
Att,
789

30/07/2018

03/08/2018 Encerrado
Kelly Mendonça
------------------

Bom dia, Kelly,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

O meu e-mail da base é
bncc kelly mat@educacao.mg.gov br e
sou redatora de matemática de Minas
GErais. Att,
Kelly Mendonça

Em seg, 30 de jul de 2018 11 28,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de agora
apenas os Coordenadores de Etapa,
Coordenadores Estaduais e seus
respectivos assessores poderão elaborar
e disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por você e
seus colegas foram transferidas para o
Coordenador Estadual da sua equipe
ProBNCC, a fim de garantir maior
sintonia com as consultas elaboradas
pelo Estado. Não houve alteração no seu
acesso a ferramenta “Documento
Curricular” e as abas “BNCC Comentada,
Documento de Referência e
(re)elaboração e Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente.

não consigo a cessar, da senha ou
email invalido.
Bom dia, Denize,

Bom dia, Denize,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

o email esta certo
790

30/07/2018

05/08/2018 Encerrado

------------------

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente
GRATA PELA ATENÇÃO .
S NARA ANTUNES BARROSO

Preciso de acesso a reelaboração
de currículo .
Grata
791

30/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Sinara,
Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

De: Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
Enviado: segunda-feira, 30 de julho de
2018 14:27
Para: sinara antunes barroso
Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: Preciso de acesso a
reelaboração de currículo . Gr...

792

30/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Boa tarde, segue em anexo o print
da tela.
Att. Escola Wilson de Azevedo.

A solicitação #788 "Bom dia, quando
coloco usuario e..." foi fechada e fundida
com esta solicitação. Último comentário
na solicitação #788:
Bom dia, Ivone,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lx.
Atenciosamente

Boa tarde, Ivone,
Verificamos o seu login e está tudo
correto, sugerimos que verifique a sua
conexão na internet e seu navegador.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Gostaria de saber como faço para
retirar relatório das minhas
sugestões, a comprovação do
trabalho realizado:
* as alterações
793

30/07/2018

03/08/2018 Encerrado

* os horários das postagens.
------------------

Boa tarde, Leo,
Infelizmente, está aplicação não está
disponível.
Atenciosamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Como editar cadastro?

Boa tarde, Teresa,

------------------

794

30/07/2018

05/08/2018 Encerrado

Qual tipo de edição no cadastro você
gostaria de fazer?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/home

Bom dia, Teresa,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente

Boa tarde, Silvana
Ao tentar entrar, mensagem:
senha incorreta

795

30/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/usuario/cadastr
para a ferramenta “Documento Curricular”.
ar
Atenciosamente
Boa tarde, Antonia,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/consultapublica/
documento curricular.
quero enviar a monografia

796

30/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Meu email e senha ficaram
salvos...Favor apagar. Obrigada!
797

30/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Carla,
Após terminar sua consulta pública, ir em
"Minhas Consultas", logo após clique em
"Inicio" e clique no botão "Sair".

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Marcilia,

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Submitted from:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
senha incorreta

798

30/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde, Jhosey,

Boa tarde,
Como faço para me inscrever no
site?
799

30/07/2018

03/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
não encontro o link de recuperar a
senha de acesso a bncc;
jose adauto de carvalho junior
800

30/07/2018

03/08/2018 Encerrado

jose adauto@educacao.mg.gov br
------------------

Boa tarde, Jose
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Prezados Amigos (as),
Os conteúdos referentes ao tema
Estações do Ano só são
ensinados no nosso país por meio
da literatura europeia, importada
desde os tempos de colônia.
De fato está correta a descrição
das estações na zona temperada
do planeta, exatamente onde
ficam a Europa, Estados Unidos e
o Japão, por exemplo.

801

30/07/2018

06/08/2018 Encerrado

No nosso país a zona temperada
está apenas em uma pequena
parte do estado de São Paulo,
uma pequeníssima parte do Mato
Grosso do Sul, a maioria do
estado do Paraná e a totalidade
dos dois estados do sul, Santa
Catarina e o Rio Grande do Sul, ou
seja, somente as localidades
abaixo da linha do Trópico de
Capricórnio.
Desta forma, na maioria do
território nacional não faz sentido
falar do tema Estações do Ano
sem as ressalvas das diferenças
astronômicas e regionais. O nosso
país é o único do mundo cortado
Como faço para divulgar o link de
cadastro para acesso de
professores da rede publica do
Noroeste de Minas Gerais;

802

30/07/2018

05/08/2018 Encerrado

Sou Técnico Educação, atuo no
Noroeste de Minas Gerais;

Obrigado pelo retorno!
Para onde devo enviar sugestões de
conteúdos didáticos, então?
Boa tarde, Luiz,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.

Poderia por gentileza, nos especificar
melhor na sua dúvida, para que
possamos auxilia-lo?

-----------------Atenciosamente.

30/07/2018

03/08/2018 Encerrado

Necessito de ajuda.
Obrigado novamente!

Luiz Sampaio Athayde Junior

Boa tarde, Jose,

Boa tarde, Ana Paula
Esqueci minha senha e não há
nenhum espaço para resgatá-la. O Para recuperar a senha, vá na área
que me orientam fazer?
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/usuario/cadastr para a ferramenta “Documento Curricular”.
ar
Atenciosamente

Bom dia, Luiz,

Para contribuir com a BNCC do Ensino
Obrigado Amigos!
Médio, você poderá acessar o site abaixo
Farei a contribuição por lá.
Eu disse exatamente isto no meu
e utilizar os formulários de contribuição:
Abraços,
primeiro contato e me foi facultado
Luiz Sampaio Athayde Junior
realizar o cadastro aqui nesta plataforma. http //cnebncc.mec.gov br/

Abraços,

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

803

Como sou Professor do Ensino Superior
não terei acesso da forma normal do site
(os links só serão enviados pala rede
municipal ou estadual de ensino).

Bom dia, Jose,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3
Boa tarde, Betânia,

Não consigo acesso a plataforma,
sou redatora de ciências e preciso
acessar.
804

30/07/2018

04/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Betânia,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Verificamos e não encontramos nenhum
erro em seu e-mail. Porém, para otimizar
o gerenciamento das Consultas Públicas,
a partir de agora apenas os
Coordenadores de Etapa,
betania correa@semed.manaus.am gov.b
Coordenadores Estaduais e seus
r
respectivos assessores poderão elaborar
e disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por você e
Em 31 de julho de 2018 09:21, Suporte
seus colegas foram transferidas para o
Técnico (Ferramentas BNCC)
Coordenador Estadual da sua equipe
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
ProBNCC, a fim de garantir maior
escreveu:
sintonia com as consultas elaboradas
pelo Estado. Não houve alteração no seu
-acesso a ferramenta “Documento
Curricular” e as abas “BNCC Comentada,
Documento de Referência e
(re)elaboração e Análise”.
Agradecemos pela compreensão.
Atenciosamente.

Bom dia, Rosangela
Preciso salvar senha...rever
senha, corrigir senha

805

31/07/2018

04/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
Enviado de:
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
https //bncc.zendesk.com/hc/pto usuário e senha utilizados para a
br/signin?return_to=https%3A%2F ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
%2Fbncc zendesk com%2Fhc%2F para a ferramenta “Documento Curricular”.
pt-br%2Frequests%2F672
Atenciosamente
Bom dia, Andreia
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Não lembro minha senha

806

31/07/2018

04/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Givonilda,

nos enviando modelo de com
cadastrar os participantes
807

31/07/2018

04/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/consultapublica/
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Caso deseje, acessando o link abaixo, é
possível ver os tutoriais:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
Atenciosamente.
Boa tarde, Jose,

808

31/07/2018

04/08/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
gostaria de saber por onde os
tais como download do documento
usuarios comuns acessam para se
BNCC, navegação no documento, versão
reunir e falar sobre a bncc;
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.
os títulos automaticamente são
convertidos em números
------------------

809

31/07/2018

06/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Andrea,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lx.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/gerar/ir-passo/4/471

Bom dia, Andrea,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente

Não aparece os ícones de
comentário e sugestões ao lado de
Prezada Danieli,
cada habilidade.
-----------------810

811

31/07/2018

31/07/2018

04/08/2018 Encerrado

06/08/2018 Encerrado

Há alguns componentes que ainda não
possuem conteúdo para a aba BNCC
comentada. Em breve todo o conteúdo
será disponibilizado.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentoatt.
curricular/redator/propostacurricular-redatores.html
toda vez que insiro um t tulo, ele
Boa tarde, Camila,
automaticamente se transforma
em número
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
-----------------conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lx.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/gerar/ir-passo/4/472

Bom dia, Camila,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Daiane,

preciso me cadastrar
-----------------812

31/07/2018

04/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Celio
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci minha senha

813

31/07/2018

04/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Gostaria de entrar no link
basenacional.mec.gov br
814

31/07/2018

06/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Maria José,

------------------

Poderia ser mais especifica com sua
solicitação?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/

Bom dia, Maria José,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente

Dúvida: por onde as escolas
podem enviar as suas
contribuições referentes ao estudo
da BNCC no "Dia D"? Aguardo
orientações. Grata!
815

31/07/2018

06/08/2018 Encerrado
------------------

Bom dia, Meily,
Hoje é o Dia D da Base do Ensino Médio.
Todas as informações estão disponíveis
em:
https //comunicacao6102.wixsite com/diad

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Estou postando o Quadro
Curricular e alguns saem da
Boa tarde, Marlene,
formatação.
816

31/07/2018

04/08/2018 Encerrado

------------------

Por gentileza, verifique o seu navegador,
pois dependendo de quanto porcento o
zoom se encontra pode haver alterações.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/preview/452

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Obrigada!

817

31/07/2018

06/08/2018 Encerrado

31/07/2018

04/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Adriana,

-----------------De: Ferramentas BNCC
[mailto suporte@bncc.zendesk com]
Enviado de:
Enviada em: terça-feira, 31 de julho de
http //basenacionalcomum.mec.gov 2018 15 01
.br/download-da-bncc
Para: Adriana Fernandes
Assunto: [Solicitação recebida] preciso de
arquivo em word
Boa tarde, Terciana,

Por gentileza, você poderia ser especifica
Caso ainda tenha alguma dúvida e
ao arquivo que precisa em Word? Para
possamos auxiliá-la em algo, por
que assim possamos auxilia-la.
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
atenciosamente.
Atenciosamente

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/a-----------------base
Para ter acesso a Download da Base
Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
http //basenacionalcomum.mec.gov abaixo:
.br/documento-curricular/
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Bom dia, Maria Lucimeire,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/download-da-bncc
documento curricular.
Sugestões e habilidades

819

31/07/2018

05/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde, Rosi,
quando será o seminário para
professores de fundamental 1 e 2
820

31/07/2018

14/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Rosi,
Por gentileza, poderia dar mais clareza
em sua dúvida?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente

Respondi todas as questões e ao
final vi que não esta aparecendo
meu nome no usuário e sim Irene
de Souza Costa.
O que aconteceu?
821

31/07/2018

Bom dia, Adriana,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

preciso de arquivo em word

quero saber mais pois sou
coodernadora da escola Rui
barbosa.
818

ITERAÇÃO 3

05/08/2018 Encerrado
------------------

Bom dia, Cristiane,
O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
respondentes.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Boa tarde. Temos muitas dúvidas
e anseios para iniciar o processo
de construção do currículo do
território, precisamos de uma
orientação inicial para começar o
trabalho,

822

31/07/2018

06/08/2018 Encerrado

um passo a passo inicial.
------------------

823

824

31/07/2018

31/07/2018

05/08/2018 Encerrado

06/08/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Rosanara,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/documento-curricular/
fiz meu cadastro e quando acesso
para a contribuiçao aparece o
Bom dia, Maria Cecilia,
nome e outro usario como
proceder???
O nome que aparece na coluna
"Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
-----------------e não de quem respondeu. Por isso,
sempre aparecerá igual para todos os
Enviado de:
respondentes.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/listar/responder
Não estou conseguindo acesso à
plataforma para iniciar as
consultas.

Bom dia, Maria Joseana,

------------------

Por gentileza, você poderia nos informar
com mais detalhe o ocorrido? Para que
assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/documento-curricular/
Boa tarde, Maria,

825

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

Sou coordenadora pedagogica da
escola estadual Nossa Senhora do
Bom Conselho - 11ª GRE Princesa Isabel - Paraiba. Gostaria
de saber como me cadastrar e
como fazer as alterações no site.
qual site, como fazer, assistir o
tutorial mas nao tenho acesso.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Enviado de:
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
http //basenacionalcomum.mec.gov
123; troque a senha já no primeiro
.br/documento-curricular/
acesso.
------------------

Atenciosamente.
Bom dia, Rosana
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci minha senha.

826

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2

Atenciosamente

Bom dia, Maria Joseana,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Sandrina,

Sou a Coordenadora Municipal do
Currículo do Município de NazáriaPI e gostaria de receber um L NK
para acessar esta plataforma de
CONSULTA PÚBLICA. Obrigada!
827

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/consultapublica/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
não aparece a opção cadastro,
somente o de acesse
828

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Carla,
Para ter acesso ao cadastro é necessário
um link de Pesquisa da própria Consulta
Pública.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Bom dia, Roberta
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci minha senha

829

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Este é um acompanhamento da
sua solicitação anterior #410 "Olá,
é a segunda vez que ca..."
Bom dia! Desculpem pela demora
em responder, estive num
treinamento com pouco acesso
aos e-mails.

830

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

No fim das contas, optei por
cadastrá-los individualmente pois
eles não irão trabalhar na
plataforma.
Obrigada,
Esther
Em qui, 26 de jul de 2018 às
11 34, Suporte Técnico
(Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Maria,

Sou dirigente municipal de
educação e gostaria de criar login
e senha na área "Documento
Curricular".
831

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Maria,

não consigo cadastrar para fazer
meu login.
832

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Quero acessar.
Boa tarde, Rosemeia,

Bom dia, Rosemeia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------833

01/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Você poderia nos informar mais
Enviado de:
detalhes? Para que possamos auxilia-la
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente.
ar

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente

Boa tarde, Valdilene
minha senha cadastrada nâo
acessa
834

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Rosana,
Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/a-----------------base
Para ter acesso a Download da Base
Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
http //basenacionalcomum.mec.gov abaixo:
.br/a-base
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Gostariamos de saber onde
conseguiriamos a BNCC impressa
para disponibilizar para consulta.
835

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.

836

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

como faço pra sair da minha senha
para o outro professor se
cadastrar, pois quando outro
professor acessa esse computador Bom dia, Carla,
para fazer novo cadastro entra
direto na minha senha.
Acesse a aba "Minhas Consultas" e
clique em "Inicio", logo após clique em
-----------------"Sair".
Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/247
Boa tarde, Ana,

tenho duvida no cadastro
sou da secretaria de educação e
não cadastrei para tal
837

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Já fiz o meu cadastro, porém, não
consigo acessar para consulta
pública.
838

01/08/2018

07/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Gilson,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lx.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Bom dia, Gilson,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Boa tarde, Maria Augusta,

839

01/08/2018

06/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Quero acessar os documentos
Secretaria Estadual de Educação para
curriculares e não consigo acessar trabalharem no projeto de (re)elaboração
com o login que cadastrei no mec. do documento curricular da rede de
ensino. Suas atuações anteriores não
-----------------implicam em acesso as plataformas
vigentes.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja no grupo de trabalho
.br/documento-curricular/
atual da BNCC, solicite à secretaria o
convite para acesso à plataforma. Caso
esteja, utilize seu e-mail cadastrado e a
senha 123; troque a senha já no primeiro
acesso.

OBRIGADA!
Em qua, 1 de ago de 2018 às 15:32,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Atenciosamente.
Olá,

Olá, gostaria de tirar uma dúvida
referente as habilidades BNCC.
Tenho um documento de questões
que apontam questões para o 2
ano EF I, com as seguintes
habilidades atreladas:
EF02MA24
EF02MA25
EF02MA26
840

01/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Porém, quando eu baixo a planilha
aqui no site, me mostra que o 2°
ANO vai até a habilidade 23 de
matemática. Gostaria de saber se
as habilidades 24,25 e 26 existem
ou se meu documento que está
errado. Obrigada
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc

A solicitação #841 "Olá, gostaria de tirar
uma dúvid..." foi fechada e fundida com
esta solicitação. Último comentário na
solicitação #841:
Olá, gostaria de tirar uma dúvida
referente as habilidades BNCC. Tenho
um documento de questões que apontam
questões para o 4 ano EF I, com as
seguintes habilidades atreladas:
Bom dia, Natalia,
EF04MA30
EF04MA32
Porém, quando eu baixo a planilha aqui
no site, me mostra que o 4° ANO vai até
a habilidade 28 de matemática. Gostaria
de saber se as habilidades 30 e 32
existem ou se meu documento que está
errado. Obrigada
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc

Por gentileza, você poderia nos informar
se o documento que tem, foi retirado do
próprio site da BNCC?
Atenciosamente

Não, estou contratando um fornecedor
de questões atreladas a nova base
BNCC.
E nessas questões, encontrei
habilidades atreladas que não acho na
matriz do site oficial da BNCC.

Bom dia, Natalia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Por isso, gostaria de saber se essas
habilidades existem ou não, para eu
questionar meu fornecedor.
Boa tarde, Natalia,
Abraços,

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

De acordo com os documentos, as
habilidades 24, 25 e 26 não existem.
Atenciosamente.

Atenciosamente

Natalia Lisboa
Sucesso do Cliente
Tel.: +55 (11) 3474-1770
Skype: natalia.mindlab
natalia lisboa@mindlab.com.br
www.mindlab.com.br

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Olá, gostaria de tirar uma dúvida
referente as habilidades BNCC.
Tenho um documento de questões
que apontam questões para o 4
ano EF I, com as seguintes
habilidades atreladas:
EF04MA30
EF04MA32
841

01/08/2018

01/08/2018 Encerrado

Esta solicitação foi fechada e fundida
Porém, quando eu baixo a
com a solicitação #840 "Olá, gostaria de
planilha aqui no site, me mostra
tirar uma dúvid...".
que o 4° ANO vai até a habilidade
28 de matemática. Gostaria de
saber se as habilidades 30 e 32
existem ou se meu documento que
está errado. Obrigada
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
Boa tarde, Carla
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci a senha

842

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

843

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

Bom dia! Gostaria de mostrar a
insatisfação dos alunos do Curso
Normal do Colégio Estadual Hilka
de Araújo em relação a secretária
de educação do Rii de Janeiro não
ter suspendido as aulas para
promovermos a discussão sobre a
Base Nacional neste dia, mesmo
que o MEC tendo garantido este
dia. Para nós, futuros professores
essa discussão é de suma
importância em nossa formacao.
Mais uma vez nos sentimos
excluídos de uma etapa tão
importante para a educação
brasileira.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

Boa tarde, Ruan,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Ana Claudia,

como posso acessar o sistema
-----------------844

01/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

ok

Em 1 de agosto de 2018 13:25, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Atenciosamente.
estou tentando fazer o login, mas
além de não conseguir finalizar o
cadastro, diz que meu e-mail já foi
cadastrado. O que fazer?
845

01/08/2018

07/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Karoline
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado, para que possamos verificar.

Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Boa tarde, Fernanda
não consigo acessar com meu
email, esta cadastrado, mas
quando digito a senha não entra.
846

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/usuario/cadastr para a ferramenta “Documento Curricular”.
ar
Atenciosamente

Bom dia, Karoline,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
Karoline, boa tarde! Tudo bem?
Avaliando o caso reportado no seu
chamado, identificamos que seu cadastro
foi devidamente concluído.

Ainda não consigo acessar a
plataforma, pois não concluí o meu
cadastro e, mesmo assim diz que
Boa tarde, Karoline
meu e-mail já foi cadastrado.
847

01/08/2018

06/08/2018 Encerrado

------------------

Não consigo acessar o login.

Boa tarde, Jonara,

------------------

848

01/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Boa tarde, meu e-mail é
Meu e-mail cadastrado é
karolnos@hotmail com e tambem tenho o karolnos@hotmail.com
karolnos11@gmail.com. desde já
agradeço
Por gentileza, verificar esse problema.

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado, para que possamos verificar.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Por gentileza, você poderia nos informar
mais detalhes?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Atenciosamente

Obter o Outlook para Android

Bom dia, Jonara,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente

Bom dia, Kelly,

gostaria de saber como
cadastramos os diretores das
nossas escolas municipais para
acessarem a consulta pública da
Base.
849

01/08/2018

06/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/esqueciutilize seu e-mail cadastrado e a senha
senha html
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Para facilitar o acesso, retornamos sua
senha para a padrão do sistema.
Portanto, para que consiga entrar no
sistema novamente, seguem dados de
acesso:
Usuário: karolnos@hotmail com
Senha: 123

Obter o Outlook para Android

IMPORTANTE:
Para acessar o sistema, você deverá
utilizar o mesmo link que recebeu para
realizar seu cadastro. Nesta tela, utilize a
aba "Acesse" para informar os dados de
login e senha.
Por medidas de segurança,
recomendamos que altere sua senha.
Para isso, acesse o link abaixo e siga as
instruções a seguir:
LINK &gt;
http://basenacionalcomum.mec.gov br/doc
umento-curricular/esqueci-senha html
1. Informe o e-mail cadastrado no
sistema.
2. Clique no botão Enviar.
3. Você receberá um e-mail com o

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Amanda,

não consigo acessar ao cadastro

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? Nos
mande também por gentileza, seu e-mail
cadastrado pelo Coordenador de Etapa.

-----------------850

01/08/2018

07/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Amanda,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.

Atenciosamente.
Atenciosamente
Josivânia, boa tarde! Tudo bem?
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

Nao consigo colocar o municipio

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------851

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

Navegador Chrome


Enviado de:
Navegador Firefox
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar
Tente realizar os procedimentos
indicados neste chamado e caso o
problema persista, por favor, responda
este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Boa tarde, Evanilda,

Como acessar uma vez que não
enho a senha ainda
852

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Não consigo acessar

Boa tarde, Marilene,
nao consigo acessar

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela,
juntamente com seu endereço de e-mail
cadastrado. Para que assim possamos
auxilia-la.

-----------------853

01/08/2018

07/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Atenciosamente
Livre de vírus.
www.avast.com.
Boa tarde, Marlene,

Olá, como faço para cadastrar a
escola Hildebrando Ferro
Bitencourt, de Boa Vista-RR, a
qual sou gestora, na Base
Nacional Comum Curricular?
854

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/#/site/inicio
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

-----------------855

01/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Pedro,

Submitted from:
No que podemos ajuda-lo?
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.

Bom dia, Pedro,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente

Bom dia, Marilene,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Everize, boa tarde! Tudo bem?
Ao que tudo indica, o erro foi gerado por
uma instabilidade em sua conexão de
internet.

856

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

quando estava fazendo cadastro
apareceu um erro, logo em
seguida reformulei e aparece que
ja estou cadastrada, porem não
tenho acesso ao login, dando erro
de usuário ou senha.
------------------

Para facilitar o acesso, retornamos sua
senha para a padrão do sistema.
Portanto, para que consiga entrar no
sistema novamente, seguem dados de
acesso:
Usuário: varanislima@yahoo.com.br
Senha: 123
MPORTANTE:
Para acessar o sistema, você deverá
utilizar o mesmo link que recebeu para
realizar seu cadastro. Nesta tela, utilize a
aba "Acesse" para informar os dados de
login e senha.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Por medidas de segurança,
recomendamos que altere sua senha.
Para isso, acesse o link abaixo e siga as
instruções a seguir:
L NK &gt;
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/esqueci-senha.html
1. Informe o e-mail cadastrado no
sistema.
2. Clique no botão Enviar.
3. Você receberá um e-mail com o
Gostaria de cadastrar, para o BNCC

Att...
Boa tarde, Adilson,

gostaria de cadastrar um login e
senha
857

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Boa tarde, Adilson,
Absoluto Instituto Educacional
66 3556-1008 - Juara
66 3552-1915 - Guarantã do Norte

De: Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
Enviado: quarta-feira, 1 de agosto de
2018 16:26:04

Atenciosamente.
Para: AD LSON
Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: gostaria de cadastrar um
login e senha

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http://basenacionalcomum mec gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Para se cadastrar entre em contato com
a secretaria de educação de seu Estado.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Willie,

858

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

NÃO ESTOU CONSEGU NDO
ENTRAR PARA PARTICIPAR DA
CONSULTA PÚBLICA SOBRE A
BNCC, SOU PROFESSORA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO,
GOSTARIA QUE VCS ME
ENVIASSE ESSA SENHA DE
ACESSO, TODA VEZ QUE
COLOCO SO APARECE SENHA
INVALIDA.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
Enviado de:
123; troque a senha já no primeiro
http //basenacionalcomum.mec.gov
acesso.
.br/consultapublica/
------------------

Atenciosamente.
Boa tarde, Joana
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
necessito recuperar a senha

859

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

nao consigo acessar

Boa tarde, Marilene,

Poderia por gentileza, nos detalhar o
ocorrido? Juntamente com o endereço de Caso ainda tenha alguma dúvida e
e-mail cadastrado pelo Coordenador de
possamos auxiliá-la em algo, por
Enviado de:
Etapa e sua função na plataforma.
gentileza abra um novo chamado e
http //basenacionalcomum.mec.gov
ficaremos felizes em ajudá-lx.
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Atenciosamente
Boa tarde, Erica,
------------------

860

01/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Não sei qual nome de usuário e
senha utilizar. Sou professora de
ensino médio da rede pública do
DF.
861

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

Bom dia, Marilene,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Tânia,

862

01/08/2018

06/08/2018 Encerrado

Envie-nos o material para trabalhar Este suporte é dedicado às
c Equipe do Ensino Médio
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/download-da-bncc
documento curricular.
Atenciosamente.
Boa tarde, Veronica
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci minha senha do cadastro

863

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Guilherme,

Gostaria de ter acesso a
plataforma de re elaboração de
currículo.
Grato
864

01/08/2018

05/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
nao aparece acesso
-----------------865

01/08/2018

07/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

não consigo fazer o cadastro para
fazer as inserçõe do dia 13
866

01/08/2018

10/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Valdmir,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Bom dia, Valdmir,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.

Atenciosamente

Boa tarde, Adriana,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lx.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Atenciosamente
Bom dia, Adriana,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Marlene,

desejo cadastrar a escola
Estadual Hildebrando Ferro
Bitencout inep 14000997
867

01/08/2018

06/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Maria Aparecida,
Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/a-----------------base
Para ter acesso a Download da Base
Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
http //basenacionalcomum.mec.gov
abaixo:
.br/download-da-bncc
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
preciso do download da Base
Comum curricular
868

01/08/2018

06/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Rosalva
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci minha senha

869

01/08/2018

06/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Quando digito meu email diz ser
login inválido, preciso que
atualizem meu login
870

01/08/2018

07/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Fernanda,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/documento-curricular/

ao entrar acusa login inválido
-----------------871

01/08/2018

07/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Bom dia, Fabiana,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lx.

Bom dia, Fernanda,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Fabiana,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Therese,
gostaria de ter acesso a consulta
publica.
Att.
Profa Dra Therese Hofmann
872

01/08/2018

06/08/2018 Encerrado

UnB

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Enviado de:
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
http //basenacionalcomum.mec.gov
123; troque a senha já no primeiro
.br/consultapublica/
acesso.
------------------

Atenciosamente.
Prezados,

Sou professora da educação
básica.
873

01/08/2018

06/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Eu sou professora da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal,
aluna da Pós-Graduação (doutorado) na
Universidade de Brasilia - UNB.
Gostaria de ter link para consulta publica
da BNCC Ensino Médio por entender que
em muito vai acrescentar na Tese que
venho desenvolvendo.
Agradeço a atenção
Margarida Helena Camurça Martins

Bom dia, Jorge
não consigo entrar e gostaria de
mudar a senha
01/08/2018

06/08/2018 Encerrado

Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.
Atenciosamente.

Em 1 de agosto de 2018 17 27,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

874

Bom dia, Margarida,

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

realizar cadastro
-----------------875

01/08/2018

06/08/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Maria,
Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/usuario/cadastr trabalho, solicite à secretaria o convite
ar
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
nao consigo entrar

Bom dia, Solange,

------------------

876

01/08/2018

10/08/2018 Encerrado

Você poderia, por gentileza, nos informar
com mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Bom dia, Solange,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Marta
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci minha senha de acesso

877

01/08/2018

06/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Marcia
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci o usuario e a senha

878

01/08/2018

06/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Juliana,

Gostaria de saber como se dá o
acesso aos profissionais da rede
federal de educação?
879

01/08/2018

06/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

880

02/08/2018

10/08/2018 Encerrado

Meu cadastro expirou por desuso.
Fiz novo cadastro onde só alterei o
e-mail e mesmo assim não consigo
Bom dia, Simone,
fazer as minhas contribuições.
Aguardo Resposta.
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

881

882

02/08/2018

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

06/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

Na aba Contextualização
e/exemplificação não consigo
inserir, e quanto ao acesso, não
Bom dia, Gislene,
consigo ver o que ja fiz em um
outro momento para dar
O nome que aparece na coluna
continuidade, bem como só
aparece consulta do Hélio, e não o "Usuário" é o de quem criou a pesquisa,
e não de quem respondeu. Por isso,
meu nome.
sempre aparecerá igual para todos os
respondentes.
-----------------Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/278
gostaria de saber como faço pra
Bom dia, Luana,
responder as perguntas a pedido
do CMI
Para responder a Consulta Pública, basta
fazer o cadastro através do próprio link
-----------------da pesquisa, na página de acesso
aparece uma aba de cadastro.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

Bom dia, Simone,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Marli,

como me cadastra para responder
a consulta pública?
883

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Solange,

884

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
não estou conseguindo cadastrar. Redatores previamente cadastrados pela
so aprece (acesse), não aparece o Secretaria Estadual de Educação para
cadastro.
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
-----------------ensino.
Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Marcio,

Sou gestor ingressante da rede
estadual e não possuo o login e
senha para acesso para poder
responder o questionário.
885

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/consultapublica/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Jaqueline

Esqueci minha senha

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
Enviado de:
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
http //basenacionalcomum.mec.gov o usuário e senha utilizados para a
.br/consultapublica/usuario/cadastr ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
ar
para a ferramenta “Documento Curricular”.
------------------

886

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
preciso de uma senha pra enviar
contribuição
887

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Rita,
Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:

Enviado de:
http://cnebncc mec gov.br/
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.
Bom dia, Josileia,

não consigo o cadastro de acesso
-----------------888

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Rosane,

Enviar para meu email material
para estudos, por favor, obrigada
889

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

-----------------Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Enviado de:
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/a.br/download-da-bncc#
base
Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Lizia

Gostaria de responder a consulta
pública.
890

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

891

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

Recebemos informação sobre um
questionário que deveríamos
responder sobre a BNCC mas não
sabemos onde encontrar esse
questionário. Nossa escola é
municipal, da Educação Infantil ao
Ensino Fundamental I.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

Bom dia, Loyola,
Hoje é o Dia D da Base do Ensino Médio.
Todas as informações estão disponíveis
em:
https //comunicacao6102.wixsite com/diad
Atenciosamente.

Bom dia, Jadir,
coocar a ccidade de maracaju
no municcipio de residecia

892

893

02/08/2018

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

06/08/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/consultapublica/usuario/cadastr
documento curricular.
ar
Atenciosamente.
Somos escola privada, estamos
reunidos debatendo sobre o BNCC
Bom dia, Milton,
Ensino Médio, Não estamos
localizando Onde inserir as
Hoje é o Dia D da Base do Ensino Médio.
contribuições no site
Todas as informações estão disponíveis
em:
-----------------https //comunicacao6102.wixsite com/diad
Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Tiago,

Olá, como faço para obter acesso
ao login para a consulta pública?
Sou Professor da Rede estadual
de Educação.
894

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/materiais-de-apoio
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Maria,

como acessar a área de
(re)elaboração de currículo? Sou
Educadora de Apoio. Escolas
Indígenas de Fulni-ô.
895

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/index.html
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Everson,

Olá, bom dia... gostaria de saber
como é realizado o cadastro para
acesso a consulta publica.
896

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Kalene,

Bom dia, sou gestora e não recebi
o link para acesso das
informações
897

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Paulo, bom dia! Tudo bem?

Copio o texto com a mesma
formatação do word, porém ao
colar na plataforma ele aparece
com formatação diferente. Segue
imagem anexa.
898

02/08/2018

11/08/2018 Encerrado

899

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

Não recepcionamos o arquivo word para
Para que possamos avaliar melhor o
que possamos analisar melhor o caso
caso, por favor, poderia responder a este
reportado.
e-mail e encaminhar o word que está
Bom dia, o sistema não deveria mandar a utilizado para copiar o conteúdo?
Se o problema persistir, por favor,
formatação original do texto?
-----------------responda a este e-mail encaminhando o
Muito obrigado!
arquivo para análise da equipe técnica.
Atenciosamente.
Enviado de:
Att.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
.br/documentoEquipe de Atendimento - BNCC
curricular/redator/propostacurricular-redatores.html
BNCC - Suporte Técnico Nível 2
BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Sandra,
Gostaria de obter acesso aos
tutorias, pois sou coordenadora
No link abaixo é possível acessar os
dos Colégios de Aplicação da
videos de tutoriais, de coordenador
Universidade do Vale do tajaí
estadual, coordenador de etapa e
redatores:
-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
Enviado de:
umento-curricular/
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.
Boa tarde, Léia,

Obter a senha
-----------------900

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

Paulo, bom dia! Tudo bem?

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Marilei,

Sou gestora municipal e ainda
não possuo login e senha, como
proceder?
901

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

902

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

Bom dia, Olavia,
Boa Tarde! estou tentando acesso
ao ambiente. Porém diz que minha
Para recuperar a senha, vá na área
senha não conferi. Como posso
“Documento Curricular”
redefinir uma outra senha.?
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov
para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Atenciosamente
Boa tarde! Gostaria de saber se
quando nos cadastramos em uma
área de conhecimento, não
conseguimos nos cadastrar em
outra?
Boa tarde, Maria,

903

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

Sou professora regente do 1º ao
5º ano, sendo assim, leciono 4
disciplinas. Como faço?

Por enquanto só pode se cadastrar em
um única área de conhecimento.

------------------

Atenciosamente.

OK, OBRIGADA.

Em 2 de agosto de 2018 13:29, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Quero saber se, após ter escolhido
uma área de conhecimento ( 1º ao
5º ano), por exemplo matemática.
Tenho que contribuir do 1º ao 5º
Ok, estou aguardando.
ano, ou posso responder apenas
em um dos anos?
904

02/08/2018

07/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
https //bncc.zendesk.com/hc/ptbr/signin?return_to=https%3A%2F
%2Fbncc zendesk com%2Fhc%2F
pt-br%2Frequests%2F903

Em 2 de agosto de 2018 13:48,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

Boa tarde, Maria,
Você pode contribuir apenas em um dos
anos.
Atenciosamente.

OK, OBRIGADA.

Em 2 de agosto de 2018 14:45, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
QUERO ACESSO PARA O DIA D
------------------

905

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Neusa,
Hoje é o Dia D da Base do Ensino Médio.
Todas as informações estão disponíveis
em:
https //comunicacao6102.wixsite com/diad
Atenciosamente.
Boa tarde, Geraldo,

Problemas de acesso. Não abre o
botão para cadastro.
906

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Alexandre,

Quem pode fazer a consulta
pública?
907

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

senha de acesso para o email
-----------------908

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Tento fazer o cadastro e só dá
senha ou email invalido

909

02/08/2018

10/08/2018 Encerrado

------------------

Atenciosamente.
Boa tarde, Fatima,
Se caso já tenha o cadastro, indicamos
usar a senha 123, se não possui o
cadastro, entre em contado com a
secretaria de ensino de seu estado.
Atenciosamente.
Boa tarde, Claudineia,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Bom dia, Claudineia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Tania,

que me cadastrem para que eu
possa ter acesso a consulta
publica
910

02/08/2018

06/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Adriana,

911

02/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Sou supervisora de ensino, e
tenho que realizar essa discussões
com meus professores. Porém no
link o usuário é o email, e a
senha? pois a senha não foi
enviada.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/consultapublica/
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
o acesso que me passaram não
está funcionando
912

02/08/2018

10/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Maria,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Bom dia, Maria,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Sirlei,

como faço para acessar consultas
publicas EM para registrar as
contribuições dos professores,
pois nunca recebemos senha
nenhuma.
913

02/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/consultapublica/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

não consigo entrar na plataforma

ITERAÇÃO 1

Bom dia, Vania,

------------------

914

02/08/2018

10/08/2018 Encerrado

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Vania,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Mirlene,

quero acessar
-----------------915

02/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

916

02/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Bom dia, Vanessa,
Eu gostaria de saber se as
mudanças acontecerão para quem
A BNCC do Ensino Médio está no
já está cursando o Ensino Médio
Conselho Nacional de Educação.
ou para quem irá ingressar no
Ensino Médio
Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
-----------------e utilizar os formulários de contribuição:
Enviado de:
http //cnebncc.mec.gov br/
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Atenciosamente.
Bom dia, Diana,

Estou tentando me cadastrar para
participar da consulta publica da
BNCC e não consigo.
917

02/08/2018

07/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Rodrigo,

918

02/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Sou Professor Coordenador
Pedagógico da rede Estadual do
Estado de São Paulo e gostaria de
responder ao questionário de
implementação da BNCC. Não
tenho senha e login para participar
da consulta pública. Como devo
proceder???

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Enviado de:
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
http //basenacionalcomum.mec.gov
123; troque a senha já no primeiro
.br/consultapublica/
acesso.
------------------

Atenciosamente.
Bom dia, Luciana
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Não lembro da minha senha

919

02/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Iraci,

Gostaria de acessar a consulta
pública, no entanto não tenho
senha.
Como me cadastro?
920

02/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/consultapublica/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
tento cadastrar o e mail e não da
certo.
921

03/08/2018

10/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Marcia,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Bom dia, Marcia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Sou coordenadora pedagógica de
uma escola estadual e juntamente
com a diretora estamos tentando e
não estamos tendo acesso para
informar nossas contribuições
sobre a BNCC do ensino médio.

922

03/08/2018

07/08/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Cleidiana,

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
U.E. Serafim José de Brito
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
Município: Campo Grande do Piauí ensino.
- PI
Caso não esteja neste grupo de
INEP: 22093249
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
-----------------utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
Enviado de:
acesso.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Bom dia, Fatima
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci a senha.

923

03/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Joana
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Consultoria Pública

924

03/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Alline,

não estou tendo acesso ao
cadastro.
925

03/08/2018

07/08/2018 Encerrado

como fazer o cadastro pois a senha não
estar entrando. como fazer o log e
senha?

-----------------Enviado de:
Em 3 de agosto de 2018 08:47,
http //basenacionalcomum.mec.gov
Ferramentas BNCC
.br/
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Bom dia. Estou na direção de um
Centro Municipal de Educação
Infantil, gostaria de ter acesso a
plataforma para contribuição, mas
pelo link que a Gerência de
Educação me enviou, não
consegui o acesso.

926

03/08/2018

10/08/2018 Encerrado
Aguardo sua resposta.
------------------

ITERAÇÃO 1

Bom dia, Edna,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Edna,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente
Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Bom dia, lone,

Acessar a consulta publica
-----------------927

03/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Mayra
Coloco meu e-mail e senha, mas
aparece como senha incorreta.
Preciso saber o que fazer neste
caso. Tem como alterar a senha?
928

03/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/
Atenciosamente

não consigo acessar
-----------------929

03/08/2018

10/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Rafaela,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Bom dia, Rafaela,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Camila, boa tarde! Tudo bem?
Recomendamos que encaminhe aos
participantes de suas Consultas Públicas
a seguinte orientação:

todas minahs consultas que
cadastrei no perfil
andreacarla39@gmail com estão
para encerramento apenas no dia
31 de agosto

930

03/08/2018

07/08/2018 Encerrado

entretanto, as pessoas estao
entrando e está dando como
indispoivel

Antes de acessar o sistema, sugerimos
que faça uma limpeza nos caches do seu
navegador e em seguida, tente entrar
novamente.
Veja abaixo como fazê-lo em cada
navegador.
Limpar cache no Google Chrome:
https //support google.com/accounts/answ
er/32050?co=GEN E Platform%3DDeskto
p&amp;hl=pt-BR

-----------------Limpar cache no Mozila Firefox:
Enviado de:
http //www.techtudo.com.br/dicas-ehttp //basenacionalcomum.mec.gov tutoriais/noticia/2011/05/como-limpar-o.br/consultapublica/consultacache-do-firefox html
publica/minhas-consultas
Limpar cache no Internet Explorer:
http //www.techtudo.com.br/dicas-etutoriais/noticia/2012/05/como-limpar-ocache-do-internet-explorer html
Diga se deu certo e nos avise se precisar
de novo aux lio técnico.
Bom dia, Maria
minha senha não foi validada

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
Enviado de:
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
http //basenacionalcomum.mec.gov o usuário e senha utilizados para a
.br/consultapublica/usuario/cadastr ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
ar
para a ferramenta “Documento Curricular”.
------------------

931

03/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

932

03/08/2018

07/08/2018 Encerrado

TENTO ENTRAR NO SEGUINTE
L NK DE L NGUA NGLESA E DIZ
QUE A CONSULTA PUBLICA
ESTA ENCERRADA...
ENTRETANTO, ELA ESTÁ
Boa tarde, Camila,
PROGRAMADA PELO PERF L DE
andreacarla39@gmail com para
O problema já foi identificado. Sugerimos
encerrar dia 31 de agosto
que verifique novamente.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/472

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Adelene,

933

03/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
gostaria de imprimir para estudar
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Enviado de:
Para ter acesso a Download da Base
http //basenacionalcomum.mec.gov Nacional Comum Curricular, acesse o site
.br/download-da-bncc
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Bom dia, Ivete
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
atualizar minha senha

935

03/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Marisete
Não lembro da minha senha para
acessar o sistema
936

03/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Boa tarde, David
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci minha senha

937

03/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Katiane,

não cosigo cadastrar os
funcionarios da minha unidade
escolar. não parece a barra de
cadastro
939

03/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma, através do link
.br/consultapublica/
do convite é possível fazer o cadastro.
Caso esteja, utilize seu e-mail cadastrado
e a senha 123; troque a senha já no
primeiro acesso.
Atenciosamente.
não consigo acessar a conta para
contribuir na bncc

940

03/08/2018

10/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Andre,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Bom dia, André,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Luciele, boa tarde! Tudo bem?
Como identificado por você ao conseguir
entrar no sistema via celular, o acesso
não possui problemas.

941

03/08/2018

10/08/2018 Encerrado

No meu celular eu consigo acessar
a plataforma, e no computador eu Ao que tudo indica, o problema está no
não consigo. aparece como email equipamento utilizado (neste caso, o
ou loguin incorretos. Já usei outro computador).
navegador tb e não deu certo.
Recomendamos que tente realizar o
-----------------acesso novamente através de outro
computador. Se após a tentativa o
Enviado de:
problema persistir, por favor, entre em
http //basenacionalcomum.mec.gov conosco respondendo a este e-mail.
.br/consultapublica/
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Obrigada pela atenção!! Vou tentar
novamente mais tarde.
Caso não consiga eu entrarei em contato
novamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Boa Tarde
Boa Tarde.

942

03/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Fiz o meu cadastro e lá fiz a opção
de Professor da Educação Infantil
e Ensino Fundamental. Porém
quando abro a plataforma não
visualizo onde faço as leituras e
contribuição para o Ensino
Fundamental.Vejo só da Educação
Infantil. Me oriente por gentileza!
------------------

Bom dia, Revelucia,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Bom dia, Revelucia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente
Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Após o dia D, não consigo entrar
no " consulta pública" para digitar
as propostas analisadas pelos
professores.
Não recebi nenhum login para
realizar o acesso.
943

03/08/2018

10/08/2018 Encerrado
Grata
------------------

Desculpe por não ter respondido antes,
por motivos de saúde.
Boa tarde, Revelucia,
Sou Professora do Ensino Fundamental
e da Educação Infantil.
Ao me cadastrar marquei as duas
opções: educação infantil e ensino
fundamental.
Quando entro na consulta publica, só
aparece a parte para fazer a da
educação infantil, não tem a parte do
ensino fundamental.
Como fazer?

Bom dia, Prisicila,
As informações sobre o dia D está
disponível no link abaixo:
https //comunicacao6102.wixsite com/diad
Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Bom dia, Leonardo,

Sou diretor mas não tenho acesso
ao sistema. Como faço?
944

03/08/2018

10/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

945

03/08/2018

10/08/2018 Encerrado

Boa tarde, ao me cadastrar
direcionei somente para a
Educação Infantil, e agora preciso
entrar no Ensino Fundamental e
não tenho acesso. Gostaria de
ajuda para alterar meu campo de
acesso na consulta pública. Grata
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

A pessoa que abriu o chamado é uma
respondente, desta forma, ela só poderá
participar das consultas públicas das
quais recebeu o link de acesso.
Vocês poderiam nos informar como
podemos auxilia-la?

Boa tarde, Cintia,

As pesquisas não estão relacionadas
com a Etapa e Atuação indicados em seu
Ela está achando que as pesquisas estão cadastrado, a cada link uma nova
relacionadas com a Etapa e Atuação
pesquisa será feita, podendo ela ser de
indicados no cadastro dela, porém, esses outros campos de acesso.
dados não são relacionados, ok?
Atenciosamente.
Basta responder explicando isso...

Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
cada consulta gerará um link diferente.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 5

ID

946

DATA DA
SOLICITAÇÃO

03/08/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

10/08/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Quando tento acessar ao link:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/ , acusa-se
senha inválida. Todavia não
encontro onde me (re)cadastrar ou
recuperar senha.
------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Gustavo
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Bom dia,

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci a senha

947

03/08/2018

10/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

948

04/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Recebi o link para consulta pública
do Ensino Fundamental II, porém
só aparece para responder a
Bom dia, Weslley,
consulta da Educação Infantil. Não
consigo alterar a forma da
Por gentileza você poderia nos informar
consulta.
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
-----------------que assim possamos auxilia-lx.
Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

Bom dia, Weslley,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Bom dia, Aclaides
como acessar ao sistema e deixar
minha contribuição?
949

04/08/2018

10/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/documento-curricular/
para a ferramenta “Documento Curricular”.

12/08/2018 Encerrado

O cadastro oi realizado com
Bom dia, Maria,
sucesso mas não consigo acessar.
Você poderia, por gentileza, nos passar
-----------------o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
Enviado de:
possamos verificar, juntamente com a
http //basenacionalcomum.mec.gov sua função na plataforma?
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Atenciosamente

Atenciosamente

950

04/08/2018

Bom dia, Maria,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4
Devanir, boa tarde! Tudo bem?
Analisando os dados fornecidos no
preenchimento deste chamado, não
conseguimos encontrar o seu cadastro
no sistema.
• Nome: Devanir Pereira das Vinhas
• E-mail: devanirvinhas@hotmail.com

não consigo acessar minha
inscrição
951

04/08/2018

10/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Devanir,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

devanirvinhas@hotmail.com

Por gentileza, vocês poderiam verificar
este login?

MPORTANTE: O acesso ao sistema de
Consulta Pública é restrito, ou seja, para
poder participar é necessário ter recebido
um link de acesso por e-mail enviado
pela rede de sua região. Clique no link ou
cole na barra de endereço do navegador
e em seguida, realize seu cadastro
através da aba "Cadastro". Após este
passo, vá até a aba "Acesso" e informe
os dados de login e senha.
Em tempo, caso não tenha recebido o
link de acesso por e-mail, entre em
contato e solicite para a rede da sua
região.
Após ter realizado os passos acima, se o
problema/dificuldade persistir, por favor,
responda a este chamado incluindo um
print de tela para que possamos avaliar o
ocorrido.
Att.

Bom dia, Ednélia
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
ajudando dar certo a senha

952

04/08/2018

10/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Ednéia
mas esta e a minha senha que eu
costumo entrar nesse imail
953

04/08/2018

10/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Rosangela,

Sou coordenadora pedagógica.
Como posso me cadastrar?
954

04/08/2018

10/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Jossane,
Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Enviado de:
Para ter acesso a Download da Base
http //basenacionalcomum.mec.gov Nacional Comum Curricular, acesse o site
.br/download-da-bncc
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Baixar o bncc atualizado

955

04/08/2018

10/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Paulinho,

Quero saber os currículo BNCC

956

04/08/2018

10/08/2018 Encerrado

A solicitação #957 "Quero saber os
currículo BNCC" foi fechada e fundida
com esta solicitação. Último comentário
na solicitação #957:
Quero saber os currículo BNCC

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:

-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov br/abase
Enviado de:
Para ter acesso a Download da Base
http //basenacionalcomum.mec.gov Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
.br/consultapublica/
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con abaixo:
sultapublica/
http //basenacionalcomum.mec.gov br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Quero saber os currículo BNCC

957

04/08/2018

06/08/2018 Encerrado

958

05/08/2018

10/08/2018 Encerrado

-----------------Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #956 "Quero saber os
Enviado de:
currículo BNCC".
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
gostariamos de responder o
Bom dia, Marcia,
questionario sobre o dia D da
BNCC do Ensino Médio
As informações sobre o dia D está
disponível no link abaixo:
-----------------https //comunicacao6102.wixsite com/diad
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Dionísio,

QUERO ACESSAR
-----------------959

05/08/2018

10/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Antonio,

Já participei da primeira etapa e
agora tenho outro e-mail e não
estou conseguindo entrar no
sistema
960

05/08/2018

10/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino. Suas atuações anteriores não
implicam em acesso as plataformas
vigentes.

Enviado de:
Caso não esteja no grupo de trabalho
http //basenacionalcomum.mec.gov
atual da BNCC, solicite à secretaria o
.br/documento-curricular/
convite para acesso à plataforma. Caso
esteja, utilize seu e-mail cadastrado e a
senha 123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
sou professora e não consigo me
cadastrar

não consigo me cadastra
-----------------961

05/08/2018

10/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Livre de vírus.
www.avast.com.

Bom dia, Bernardo,
Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Izabel,

fazer login para acesso do link
para consulta publica
962

05/08/2018

10/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Selso,

não consigo o acesso para entrar
em consulta publica e fazer as
minhas colaborações.
963

05/08/2018

10/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Maria
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci a senha

964

05/08/2018

10/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Sou diretor de Escola em Roraima
Escola América Sarmento
INEP 14005824

965

05/08/2018

10/08/2018 Encerrado

Bom dia, Mario,

As informações sobre o dia D está
Não estou conseguindo acessar a
disponível no link abaixo:
consulta para preenchimento dos
formulário do dia "D"
https //comunicacao6102.wixsite com/diad
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Penépole
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci minha senha

966

05/08/2018

10/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Rozineide, boa tarde! Tudo bem?
Simulamos o seu acesso com os dados
informados e conseguirmos entrar no
sistema de Consulta Pública. Como não
temos maior detalhamento sobre o
problema/erro identificado na tentativa de
acesso, acreditamos que possa ter sido
alguma instabilidade momentânea na
conexão de internet local.
Dados de acesso utilizados para entrar
no sistema de Consulta Pública:
Usuário:
minha senha é contribuir e meu endereço
rozineidesouza2009@hotmail com
-----------------de email É:
Senha: contribuir
rozineidesouza2009@hotmail com estão
Enviado de:
corretos, mas diz que estão incorretos. O
Print de tela da simulação realizada com
http //basenacionalcomum.mec.gov que fazer?
seu acesso:
.br/consultapublica/


Por favor, tente realizar o acesso
novamente e caso o problema persista,
responda a este e-mail detalhando a
dificuldade encontrada e se possível,
com print de tela para que possamos
avaliar melhor o ocorrido.
por favor verificar senha

967

06/08/2018

10/08/2018 Encerrado

Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

como posso acessar o link para
responder . NÃO ESTÁ ABRINDO
O LINK.
968

06/08/2018

12/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Herminia,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lx.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Bom dia, Herminia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Hermínia,

COMO FAZER O LOGIM PARA
TER ACESSO A CONSULTA!

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

969
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10/08/2018 Encerrado

------------------

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Maria
fala que a senha ou email estão
errado.
970
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10/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Elenita, boa tarde! Tudo bem?
Não conseguimos reproduzir o erro
indicado no seu chamado. Acreditamos
que tenha sido alguma indisponibilidade
momentânea na conexão de internet
local.
Para facilitar seu acesso, retornamos a
sua senha para da padrão do sistema.
Com isso, podemos simular seu acesso e
garantir que conseguirá entrar
normalmente no sistema.

NÃO CONSIGO ACESSAR,
APARECE A MSG:

971
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10/08/2018 Encerrado

"SOMETH NG WENT WRONG".
JÁ FIZ O CADASTRO COM O
EMAIL E A SENHA.
------------------

Seguem dados de acesso:
Usuário:
jmmachadodeassis1087@gmail.com
Senha: 123

Enviado de:
MPORTANTE: Para realizar o login
http //basenacionalcomum.mec.gov corretamente, é impreterível que o e-mail
.br/consultapublica/
seja digitado com letras minúsculas.
Print de tela com a simulação do seu
acesso:

Caso o problema persista, por favor,
responda a este e-mail detalhando os
passos realizados e quais foram os
dados utilizados para que possamos
avaliar melhor o ocorrido.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Não estou conseguindo acessar a
consulta publica .
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10/08/2018 Encerrado

------------------

Problema resolvido acesso conseguido.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Bom dia, Maria Rita,

bom dia! procuro o detalhamento
da bncc. náo estou encontrando.
pode me ajudar. desde já
agradeço.
973
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10/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/a-base

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.

Não estou conseguindo entrar. Diz
que meu email está incorreto.
974
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12/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Não estou conseguindo entrar pois
falam que está errado o email
975
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Bom dia, Ana Paula,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar, juntamente com a
sua função na plataforma?
Atenciosamente
Bom dia, Ana Paula,

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
quero mudar minha senha

06/08/2018

10/08/2018 Encerrado

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Ana Paula,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Você poderia, por gentileza, nos passar o
e-mail com o qual foi cadastrada pelo seu
Caso ainda tenha alguma dúvida e
Coordenador de Etapa para que
possamos auxiliá-la em algo, por
possamos verificar, juntamente com a
Enviado de:
gentileza abra um novo chamado e
sua função na plataforma?
http //basenacionalcomum.mec.gov
ficaremos felizes em ajudá-la.
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Atenciosamente
------------------

Bom dia, Rozineide

976

Bom dia, Ana Paula,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Atenciosamente
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ID
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
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Bom dia, Ana,
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Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
como faco para acessar a consulta
Secretaria Estadual de Educação para
publica?
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
-----------------ensino.
Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Patricia,
Antes de fazer o acesso, sugerimos que
faça uma limpeza nos caches do seu
navegador e tente realizar o cadastro
com o novo e-mail (veja abaixo como
fazê-lo em cada navegador).
fiz o cadastro pelo celular e agora
não consigo acessar por outra
máquina. e-mail e senha
incorretos.

978

06/08/2018

10/08/2018 Encerrado

------------------

Limpar cache no Google Chrome:
https //support google.com/accounts/answ
er/32050?co=GEN E Platform%3DDeskto
p&amp;hl=pt-BR

Limpar cache no Mozila Firefox:
Enviado de:
http://www.techtudo.com.br/dicas-ehttp //basenacionalcomum.mec.gov
tutoriais/noticia/2011/05/como-limpar-o.br/consultapublica/
cache-do-firefox html
Limpar cache no Internet Explorer:
http://www.techtudo.com.br/dicas-etutoriais/noticia/2012/05/como-limpar-ocache-do-internet-explorer html
Atenciosamente.
Não estou conseguindo acessar
pois diz que o email está errado.
979

06/08/2018

12/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Ana Paula,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Bom dia, Ana Paula,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Suzana, boa tarde! Tudo bem?
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Cadastro.
Não consigo escrever/selecionar o
nome do município.
980
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10/08/2018 Encerrado

------------------

Navegador Chrome


Navegador Firefox
Enviado de:

http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Tente realizar os procedimentos
ar
indicados neste chamado e caso o
problema persista, por favor, responda
este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Boa tarde, Silvana,

Não estou conseguindo acessar
para dar as contribuições. Preciso
do link Não sou gestora.
981
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10/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Angela,

Os professores do Instituto
Educacional Passo a Passo não
estão conseguindo fazer a
consulta pública.
982
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------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/consultapublica/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
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Boa tarde, Keila,

Bom dia, não sou gestor, porém
quero contribuir e não estou
conseguindo acessar, pois é
necessário uma senha.
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10/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/consultapublica/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
redifinir senha

senha
-----------------984

06/08/2018

De: Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;

10/08/2018 Encerrado
Enviado de:
Enviado: segunda-feira, 6 de agosto de
http //basenacionalcomum.mec.gov 2018 10:45:13
.br/consultapublica/
Para: Jucili Auxiliadora da Silva
Assunto: [Solicitação recebida] senha
Boa tarde, Vania,

nao consigo cadastrar para
acessar o apoi de elaboração de
curriculo
985
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10/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Jucili
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
fiz meu cadastro e mesmo assim
não consegui acessar
-----------------986

06/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Silvia,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Atenciosamente
ar

Bom dia, Silvia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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SOLICITAÇÃO
me cadastre e nao acessa

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Erika,

------------------
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Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
Enviado de:
seu Coordenador de Etapa para que
http //basenacionalcomum.mec.gov possamos verificar?
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Erika,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Jandeline,

Minha equipe de professores não
consegiu fazer a contribuição
BNCC anos finais
988
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10/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/login
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Ana Paula,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/
documento curricular.
Queria sabe a opinião do autor

989
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10/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa Tarde, Márcia,
Esqueci minha senha quero
acessar ou alterar a mesma

990
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10/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/usuario/cadastr
para a ferramenta “Documento Curricular”.
ar
Atenciosamente
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Josenilda, boa tarde! Tudo bem?
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Abrir novamente o espaço para
inserir o nome do município.
-----------------991
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10/08/2018 Encerrado

Navegador Chrome


Enviado de:
Navegador Firefox
http //basenacionalcomum.mec.gov

.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Tente realizar os procedimentos
indicados neste chamado e caso o
problema persista, por favor, responda
este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
não estou conseguindo acessar
com o meu email
-----------------992

06/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Veronica,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Atenciosamente
ar
COMO FAÇO PARA SA R DESSA
Boa tarde, Tereza,
PÁGINA?
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Por gentileza, vá na aba "Minhas
-----------------Consultas" e clique em "Inicio" e logo
após em "Sair".
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Como iniciar o processo de
Boa tarde, Elisangela,
elaboração de currículo
------------------

Obrigada pela atenção,já conseguir

A ferramenta é direcionada para
profissionais do programa ProBNCC.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

Obter o Outlook para Android
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Bom dia, Rosana,

Não consigo cadastrar
-----------------995
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11/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/a-base
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
nao consigo acessar minha area

Bom dia, Vera,

Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
Enviado de:
possamos verificar, juntamente com a
http //basenacionalcomum.mec.gov
sua função na plataforma?
.br/documento-curricular/esquecisenha html
Atenciosamente

Bom dia, Vera,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------
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12/08/2018 Encerrado

Boa tarde. Os e-mails cadastrados
pela coordenacao de etapa nao
me permitem acesso. A
mensagem informada é sempre a
de usuário errado.
997

06/08/2018

13/08/2018 Encerrado
------------------

998
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11/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Aline,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lx.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Boa tarde, Nayara,
Por favor, como faço a referência
a BNCC em um texto de acordo
Este suporte é dedicado às
com as normas da ABNT?
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
Muito obrigada!
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
-----------------de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
Enviado de:
documento curricular.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Atenciosamente.

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Aline,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
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Bom dia, Cledimar,

permitir o acesso a consulta.
-----------------999
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11/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Lourdes
NAO CONSIGO ACESSAR O
SITE, ESQUECI M NHA SENHA
1000
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11/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Quando tento entrar com meu email e senha cadastrada ... ele da
que usuario e senha esta
imcorreto

1001

06/08/2018

13/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Maria Olga,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar, juntamente com a
sua função na plataforma?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Bom dia, Maria Olga,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Zeraias
senha errada, ou seja, não
consigo fazer o login

1002

06/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/usuario/cadastr
para a ferramenta “Documento Curricular”.
ar
Atenciosamente
Não aparece o ícone para
responder consulta.

1003

06/08/2018

13/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Elisangela,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente

Bom dia, Elisangela,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

como acessar o link

ITERAÇÃO 1

Bom dia, Zeraias,

------------------

1004

06/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/
Não estou conseguindo acessar a
pagina, mensagem algo esta
errado.

1005

06/08/2018

13/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Zeraias,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente
ar
erro senha que não conferem.
Bom dia, Zeraias,

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Bom dia, Zeraias,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

------------------

1006

1007

06/08/2018

06/08/2018

11/08/2018 Encerrado

13/08/2018 Encerrado

Caso as senhas não conferem ao se
cadastrar, pode ser por algum digito a
Enviado de:
mais ou a menos, o CapsLock também
http //basenacionalcomum.mec.gov pode dar diferença.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Atenciosamente
até agora não consegui fazer o
login erro, senha errada. A minha
area ciencias humanas geografia,
Bom dia, Zeraias,
cadastrei em história, talvez por
esta dando erro. Quero fazer o
Você poderia, por gentileza, nos passar
novo cadastro na area de
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
geografia,
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?
------------------

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Zeraias,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Bom dia, Leda
Não lembro a senha.

1008

06/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
Enviado de:
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
http //basenacionalcomum.mec.gov o usuário e senha utilizados para a
.br/consultapublica/usuario/cadastr ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
ar
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Bom dia, Margarida,
como faço para ter acesso para
responder os questionários

1009

06/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Para ter acesso, é necessário receber o
link dos questionários, sendo eles cada
link diferente para cada questionário
especifico. Links esses que são
Enviado de:
repassados pelos Coordenadores de
http //basenacionalcomum.mec.gov Etapa.
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
------------------

Bom dia, Zeraias,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Luciana
A senha que eu coloco, não dá
certo.
1010

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

1011

07/08/2018

13/08/2018 Encerrado

HÁ PROFESSORES QUE
QUANDO FAZEM O CADASTRO
JÁ VEM DIZENDO: E-MAIL JÁ
CADASTRADO. COMO
CONT NUAR? COMO
PROCEDER PARA PODER
FAZER A CONSULTA PÚBLICA?
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/19

Boa tarde, Emma,
Nos passe, por gentileza, os e-mails
cadastrados e função na plataforma de
cada professor.
Atenciosamente

1012

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Edilson,

Gostaria de participar.
-----------------1013

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Sonia,

sou professor e quero contribuir
com a consulta pública e não te
nho acesso

Bom dia, Emma,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/esquecitrabalho, solicite à secretaria o convite
senha html
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Sou professora da rede pública,
quero dar a minha contribuição,
mas estou conseguindo acessar a
plataforma. Como devo proceder?

1014

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Ana Flávia,
Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:

http://cnebncc mec gov.br/
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/
Sou professora da rede publica e
quero dar minha contribuição e
não estou conseguindo pede uma
senha, que senha e essa?
1015

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Grace,
Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:

http://cnebncc mec gov.br/
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/
Sou professora da rede estadual
quero acessar a plataforma para
contribuir.
1016

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Marcia,
Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:

Enviado de:
http://cnebncc mec gov.br/
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Bom dia, Maria,

Sou servidora quero dar minha
contribuição, não estou
conseguindo acesso
1017

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Martinha,
Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:

Não estou conseguindo baixar os
conteúdos do 1º ao 6º ano do
Ensino Fundamental.
Como faço?
1018

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:

-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Para fazer o download de um conteúdo
.br/download-da-bncc
especifico na área do Ensino
Fundamental, vá na aba de
componentes, escolhendo assim qual
deseja, e logo após selecione o ano
desejado, e em seguida clique em
Download.
Atenciosamente.
Bom dia, Fabiana
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
alterar senha

1019

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
sou professor, estou tentando dar
a minha contribuição, porem não
estou conseguindo acesso na
plataforma Aguardo retorno
1020

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Ygor,
Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:

http://cnebncc mec gov.br/
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/home
Bom dia, Daniele
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci a senha

1021

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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ITERAÇÃO 2

Bom dia, Helena
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci minha senha

1022

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Olá bom dia
Terezinha, bom dia! Tudo bem?
Sou coordenadora do segmento
educação infantil do município de
Caraúbas.
Fiz meu cadastro para participar
da consulta pública do documento
preliminar dos referenciais
curriculares.

1023

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

Ok
Tive apenas essa dificuldade em acessar
o meu município.

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Um abraço

No entanto, não obtive êxito, pois
no espaço município não está
abrindo para assim poder colocar
o meu município de origem. E esse
ponto, é obrigatório para
conclusão do cadastro.
Fico no aguardo de uma resposta
Atenciosamente
Terezinha Fernandes Gurgel
Caraúbas/rn.

Navegador Chrome

Navegador Firefox
De: "Ferramentas BNCC"
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
Enviada: 2018/08/07 09 28:07
Para: tetegurgel@bol.com.br
Assunto: [Solicitação recebida] Olá bom
dia Sou coordenadora do segmento
educação...


Tente realizar os procedimentos
indicados neste chamado e caso o
problema persista, por favor, responda
este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov

1024

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Sou Professora da rede da Publica Bom dia, Grace,
e não estou conseguindo acessa
para contribuir com a participação. Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
-----------------e utilizar os formulários de contribuição:
Enviado de:
http://cnebncc mec gov.br/
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.

1025

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Sou professora da rede pública,
Bom dia, Ana Flávia,
quero dar minha contribuição, mas
ão estou conseguindo. Como devo
Para contribuir com a BNCC do Ensino
proceder?
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:
-----------------http://cnebncc mec gov.br/
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

Perfil inválido
-----------------1026

07/08/2018

13/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/index.html

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Oneide,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Oneide,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente
Atenciosamente

1027

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Sou professora da rede pública,
quero dar minha contribuição para Bom dia, Ana Flávia,
o ensino fundamental - anos finais,
mas não estou conseguindo.Como Para contribuir com a BNCC do Ensino
devo proceder?
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:
-----------------http://cnebncc mec gov.br/
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/documento-curricular/
Sou professora da Rede Pública
estou tentando contribuir com a
BNCC para os anos iniciais finais,
porém não estou conseguindo.

1028

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Marcia,
Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:

http://cnebncc mec gov.br/
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/home

1029

07/08/2018

13/08/2018 Encerrado

sou professora do ensino
fundamental dos anos finais e não
estou conseguindo entrar na
plataforma. Pois, não aceita o
email cadastrado. Como devo
proceder?
------------------

Bom dia, Valdina,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Bom dia, Grace,

1030

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Estou tentando dar minha minha
contribuição nos anos finais do
ensino fundamental e não estou
conseguindo. Por favor, mande
para mim a SENHA para eu possa
participar. Desde já agradeço!

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

------------------

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/consultapublica/
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Bom dia, Valdina,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

1031

DATA DA
SOLICITAÇÃO

07/08/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

nao consigo inscrever meu email

Bom dia, Luciana,

------------------

Por gentileza, você poderia nos informar
com mais detalhes em que podemos
auxilia-la?

11/08/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Bom dia, Nilza

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci minha senha

1032

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Guiomar
ESQUECI MINHA SENHA DE
ACESSO
1033

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Bom dia,

Me informando como resolver o
problema
1034

07/08/2018

19/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Nádia,
Por gentileza, você poderia nos informar
com mais detalhes em que podemos
auxilia-la?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

Bom dia, Nádia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

O meu imail é fatimagpito@hotmail com e não consigo
acessar com a minha senha.
1035

07/08/2018

13/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Maria de Fatima,
Você poderia nos informar a sua função
na plataforma?

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Maria de Fatima,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Nao estou conseguindo acessar ao
currículo. Quando coloco minha senha
diz : Perfil de Acesso Inválido.

Em 9 de agosto de 2018 09:13, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

Bom dia, Nádia,
Por gentileza, você poderia nos informar
se é Coordenadora Estadual,
Coordenadora de Etapa, Redatora ou
Respondente?
Atenciosamente.

Desconsidere o e-mail. Problema já foi
resolvido.

Obrigada.

Em 14 de agosto de 2018 10:29,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3
Bom dia, Jorge,

Pelo mor de Deu, só me explique como
cancelar uma senha, pois acabei
salvando a minha no computador.

Limpar cache no Google Chrome:

Explicando como cancelar a senha Boa tarde, Jorge,
-----------------1036

07/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Para que a senha não fique salva no
computador, é recomendado fazer uma
limpeza de cache no navegador utilizado,
abaixo você encontrar links de como
fazer isso dependendo do navegador
utilizado.

https //support.google.com/accounts/answ
er/32050?co=GENIE.Platform%3DDeskto
p&amp;hl=pt-BR

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhe, para que possamos
ajuda-lo?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Limpar cache no Mozila Firefox:
http //www.techtudo.com.br/dicas-etutoriais/noticia/2011/05/como-limpar-ocache-do-firefox html
Virus-free.
www.avast com

Limpar cache no Internet Explorer:
http //www.techtudo.com.br/dicas-etutoriais/noticia/2012/05/como-limpar-ocache-do-internet-explorer html
Atenciosamente.

1037

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Precisamos cadastrar outro
servidor responsável para inserir
as contribuições da comunidade
escolar no sistema, pois a
servidora cadastrada
anteriormente, não pertence mais
ao quadro.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Boa tarde, Fabiana,
Por gentileza, entre em contato com a
Secretaria Estadual de Educação, para
que eles cadastrem o novo Coordenador
Estadual ou Coordenador de Etapa.
Atenciosamente.

Boa tarde, Francisca,

1038

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
salvei meu EMAIL ERRADO e não Redatores previamente cadastrados pela
consigo desfazer, nem consigo me Secretaria Estadual de Educação para
cadastrar. como proceder?
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
-----------------ensino.
Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

1039

07/08/2018

13/08/2018 Encerrado

preciso entrar e não consigo

Bom dia, Nelize,

------------------

Por gentileza, você poderia nos informar
com mais detalhes em que podemos
auxilia-la?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.

Bom dia, Nelize,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Ivaniz,

preciso de uma senha do meu
imail
ivanizbatistafer_12@hotmail.com
1040

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Fiz meu cadastro como
professor(a) e sou coordenadora
pedagógica pela SEMEC, E
consigo acessar tutoriais, na
elaboração de Currículos.
1041

07/08/2018

13/08/2018 Encerrado
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Boa tarde, Ana,

Você poderia, por gentileza, ser mais
Caso ainda tenha alguma dúvida e
clara com sua solicitação, para que assim
possamos auxiliá-la em algo, por
possamos ajuda-la?
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente.
Atenciosamente
Bom dia, Lilian

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci a senha de acesso

1042

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Bom dia, Ana,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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Prezados,

1043

07/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Sou professora de Arte e não
encontrei um link para responder a
consulta referente a minha área.
Então me cadastrei em ciências
humanas apareceu ate
linguagens. Gostaria de arrumar
meu cadastro mas não encontro
acesso para isso.

Boa tarde, Bianca,
Independente de seu cadastrado, podese responder as consultas dos links
recebidos normalmente. Infelizmente não
é possível fazer alteração no cadastrado.

-----------------Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

Como vou dizer se o ensino de geogafria
ou história é pertinente se sou de outra
área? Não em lógica.
Em Ter, 7 de ago de 2018 12:42,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Boa tarde, Bianca,
Você recebendo o link para uma
consulta, lhe da o direito de responde-la,
caso não tenha o link é impossível.
Atenciosamente.

Eu tenho o link para acesso mas cliquei
em Ciências Humanas, sendo que
deveria ter feito Linguagens.
Estou cadastrada em duas Áreas mas
estou apta para responder a consulta
referente apenas a área de Artes Linguagens.
Responder a consulta sobre C ÊNCIAS
HUMANAS seria um erro, pois não tenho
competências para tal, visto que
prendendo responder como professora.
Aguardo retorno.

Att.

Bianca Marchetto

Em 7 de agosto de 2018 12 50, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
escreveu

1044

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Como planejam fazer todas essas
coisas novas além de aumentar
nossa carga horária sabendo que
muitas escolas não tem estrutura
para se adequar a isso? E os
laboratórios que muitas escolas
não tem? A única escola que eu
conheço ter um pouco disso fica a
quilômetros longe da minha casa,
fazer esse trajeto todos os dias
seria perigoso. Por que aprovavam
algo assim?

Bom dia, Luana,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

-----------------Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Bom dia,
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
como recuperar a senha

1045

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
por favor ajudar - nos a solucionar
o problema

1046

07/08/2018

07/08/2018 Encerrado

Esta solicitação foi fechada e fundida
-----------------com a solicitação #1049 "resolver o
nosso problema".
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/esquecisenha html

Boa tarde, Bianca,
Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
pertinente em sua área de atuação.
Atenciosamente.
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SOLICITAÇÃO
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Bom dia!
Prezados, sou Redatora de
Currículo (Geografia) pelo
ProBNCC, no Estado do
Amazonas e até o momento não
consegui acessar a Plataforma.

Maria, boa tarde! Tudo bem?

Analisando os dados fornecidos no
preenchimento deste chamado, não
conseguimos encontrar o seu cadastro
no sistema.
Já enviei e-mails para o suporte
• Nome: Maria das Graças Medeiros
informando a situação e também
Borges
durante os 2 encontros em
• E-mail 1:
Bras lia. Porém, até o momento,
mariadas.borges@semed.manaus.am gov
não consigo acessar a Plataforma.
br
• E-mail 2: gm_medeiros@hotmail.com
Segue meus emails:
1047

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Em tempo, sugerimos que entre em
mariadas.borges@semed.manaus.
contato com a Secretaria para sanar
am.gov br
eventuais dúvidas quanto a realização do
seu cadastro pelos responsáveis da rede
gm_medeiros@hotmail.com
de sua região.
Por favor, fico no aguardo de
retorno!
Atenciosamente,
Maria das Graças Medeiros Borges
Redatora de Currículo (Geografia) ProBNC

Qualquer outra dificuldade que tiver, por
favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Estado do Amazonas
Boa tarde, Dirlei
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci a senha

1048

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia!!
Agradecemos pela atenção!

Problema solucionado.

resolver o nosso problema
-----------------1049

07/08/2018

13/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Boa tarde,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-los.
Atenciosamente

A solicitação #1046 "por favor ajudar nos a soluci..." foi fechada e fundida com
esta solicitação. Último comentário na
solicitação #1046:
por favor ajudar - nos a solucionar o
problema

Bom dia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-los.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov br/doc
umento-curricular/esqueci-senha.html
Atenciosamente

Att: Rosilda

Em 9 de agosto de 2018 09:14, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
escreveu:
--

ITERAÇÃO 5
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Boa tarde, Daniella
não le,bro minha senha
cadastrada
1050

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Boa tarde, Eliziane
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
recuperar senha

1051

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Francisca,

na hora de me cadastrar para
acessar a consulta pública
coloquei o E- mail errado. não
consigo me cadastrar. me ajude
1052

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma, assim
.br/consultapublica/
podendo obter um novo cadastro. Caso
esteja, utilize seu e-mail cadastrado e a
senha 123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
por imaill
Boa tarde, Noelia,
------------------

1053

07/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Bom dia, Noelia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Ana Lucia
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
trocar senha

1054

07/08/2018

11/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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Boa tarde, Keila,

não estou conseguindo acessar a
consulta pública
1055

07/08/2018

17/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Obrigada!
Em Ter, 7 de ago de 2018 14 25,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Atenciosamente.
Bom dia, Joane,

Não consigo acessar
-----------------1056

07/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Boa tarde,
Email que cadastrei:
dimas.marques@educacao.mt.gov br

Mudei a senha e olha só:

Att,
Boa tarde, Dimas,

Não consigo acesso, sempre dá
erro de usuário/senha

Bom dia, Dimas,
Dimas da Silva Marques

1057

07/08/2018

12/08/2018 Encerrado

------------------

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Boa tarde, Dimas,

Não há nada de errado com seu login,
sugerimos que tente mudar a senha pelo
link abaixo:

Assessor Técnico Pedagógico

Coordenadoria de Ensino Fundamental
65/3613-6414
SUEB/SAPE/SEDUC/MT

http://basenacionalcomum mec gov.br/doc
umento-curricular/

Estou utilizando o navegador Chrome.

E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.

O acesso do "Documento Curricular" é
para Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação, caso
não esteja em nenhum destes grupos,
entre em contato com a Secretaria
Estadual de Educação de seu estado,
para que assim receba o convite para o
cadastro na ferramenta.
Atenciosamente.

Atenciosamente
Dimas da Silva Marques

Assessor Técnico Pedagógico

ID
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Boa tarde, Márcia,

links para consulta pública
-----------------1058

07/08/2018

12/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Os links para consulta são enviados
pelos Coordenadores de Etapa e
Coordenadores Estudais.
Atenciosamente.
Bom dia, Zaine,

Nao consigo acessar o link não
tenho senha
1059

07/08/2018

12/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

1060

07/08/2018

12/08/2018 Encerrado

cadastrei meu email para participar Bom dia, Otávio
de consulta pública, mas não
consegui acessar.
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
Também não conseguir recuperar http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
senha.
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
-----------------o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
Enviado de:
para a ferramenta “Documento Curricular”.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Bom dia, Sonia,
a nave
Bom dia, Sonia,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------1061

07/08/2018

14/08/2018 Encerrado

No que podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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Bom dia, Darsone,

Não consigo acessar
-----------------1062

07/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
não consigo acessa. Aparece
email ou senha incorretos
1063

07/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Bom dia, Otatiani,

------------------

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Bom dia, Otatiani,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Jefferson,

1064

07/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Boa tarde. somos a Escola
Estadual Sancha Ferreira de
Araguaína - TO, Não conseguimos
acessar o item consulta publica de
forma que a escola possa fazer
suas contribuições. Ao que parece,
nenhum servidor da escola esta
cadastrado para ter esse tipo de
acesso.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Enviado de:
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
http //basenacionalcomum.mec.gov 123; troque a senha já no primeiro
.br/consultapublica/
acesso.
------------------

Atenciosamente.
Bom dia, Juliana
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci a senha

1065

07/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3
Bom dia, Maria

não consigo acesso. já fiz
diversas solicitações e não
consigo. estou cadastrada como
coordenadora numa escola.
1066

07/08/2018

13/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Maria,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Esta plataforma é restrita para
boa noite. meu e-mail é
Coordenadores Estaduais,
simoneaab@gmail.com e minha função é
Coordenadores de Etapa de Ensino e
coordenação pedagógica.
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
Simone
ensino.

Em 8 de agosto de 2018 14:38, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

dificuldades de acesso

Bom dia, Suelene,

------------------

1067

07/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Por gentileza, você poderia nos detalhar
o ocorrido com mais detalhes?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

Bom dia, Suelene,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Marilene,

preciso de acesso

1068

07/08/2018

12/08/2018 Encerrado

nao considerar.

-----------------Em 7 de agosto de 2018 15:11,
Enviado de:
Ferramentas BNCC
http //basenacionalcomum.mec.gov &lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
.br/consultapublica/
escreveu:

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Mas caso queira contribuir para a BNCC
do Ensino Médio, você poderá acessar o
site abaixo e utilizar os formulários de
contribuição:
http //cnebncc mec gov.br/
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Bom dia, Andrea,

como inseri as contribuiçoes na
consulta pública
1069

07/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de trabalho,
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu eEnviado de:
mail cadastrado e a senha 123; troque a
http //basenacionalcomum.mec.gov
senha já no primeiro acesso.
.br/documento-curricular/
------------------

Mas caso queira contribuir para a BNCC
do Ensino Médio, você poderá acessar o
site abaixo e utilizar os formulários de
contribuição:
http //cnebncc.mec.gov br/
Atenciosamente.
Bom dia, Edlaine,

como me cadastrar para efetuar
meu login para realizar a consulta
publica
1070

07/08/2018

12/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
não consigo acessar fala email ou
senha incorreto
1071

07/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Bom dia, Maria,

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Bom dia, Maria,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Nilza
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci a senha

1072

07/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

Email cadastrado
nega1204@hotmail com minha função;
Professora

Obter o Outlook para Android

Boa tarde, Maria,
Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC. Você poderá
acessar a Consulta Pública, sempre que
receber o link da pesquisa, assim
fazendo o login com o e-mail e senha
cadastrado
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Nádia,

1073

07/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Para fazer o download, você deve
seleciona a etapa de aprendizado que
deseja, caso seja Ensino Infantil, deve
Não entendi o que devo fazer.
selecionar os campos de experiência e
logo em seguida o grupo por faixa etária,
-----------------se caso for Ensino Fundamental,
selecione os componentes que deseja
Enviado de:
fazer o download e em seguida o ano
http //basenacionalcomum.mec.gov deste componente.
.br/download-da-bncc
Logo após clicar em "Download" será
gerado um arquivo em excel em seu
computador.
Atenciosamente.
Boa tarde, Lucas,

Não estou recebo o link para
consulta
1074

07/08/2018

12/08/2018 Encerrado

------------------

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Os links para consulta são enviados
pelos Coordenadores de Etapa e
Coordenadores Estudais.
Atenciosamente.
Boa noite,

1075

07/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Faço parte da EDUCAÇÃO
INFANTIL, já estou respondendo
a consulta pública. No entanto,
quando abro a plataforma existe
outra Consulta Pública referente
ao Componente Curricular
Educação Física - 1º ao 9º ano do
Ensino Fundamental. Não sou
professora desse ensino.
O que devo fazer?
------------------

Boa tarde, Irismar,
Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
no entanto a obrigatoriedade do envio de
contribuições deve ser verificada junto
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Bom dia, Franciele
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci a senha

1076

07/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Joeny,

preciso de um acesso a consulta
pública
1077

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de trabalho,
.br/consultapublica/
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Madalena

1078

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

NÃO LEMBRO MINHA SENHA DE Para recuperar a senha, vá na área
ACESSO
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Boa tarde, Janete
Quando solicito minhas consultas
aparece o nome de usuário
Cassiano Roberto Nascimento
Ogliari

1079

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

------------------

Sugerimos que sempre verifique se o
login que está no site é o seu próprio, e
sempre que terminar suas consultas
desfaça o login. Para ter certeza que não
tenha login salvo no link, limpe o cache
de seu navegador. Para limpar cache no
Google Chrome entre no link abaixo:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov https //support google.com/accounts/answ
.br/consultapublica/consultaer/32050?co=GEN E Platform%3DDeskto
publica/listar/responder
p&amp;hl=pt-BR
Atenciosamente.
Tentei , mas não consegui entrar no
ambiente!! onde tenho que ir??

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.

cadastrar nova senha
-----------------1080

08/08/2018

Bom dia, Denise

12/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

vre de vírus. www.avast.com.

Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Ana,

COMO CONSEGU R A SENHA?

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Enviado de:
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
http //basenacionalcomum.mec.gov
123; troque a senha já no primeiro
.br/consultapublica/
acesso.
------------------

1081

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Mas caso queira contribuir para a BNCC
do Ensino Médio, você poderá acessar o
site abaixo e utilizar os formulários de
contribuição:
http //cnebncc.mec.gov br/
Atenciosamente.
Bom dia, Ines
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/#
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci a senha

1082

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Prezada Zenir,
eu posso fazer contribuição
apenas nas habilidades ou posso
contribuir com relaçãp a objeto de
conhecimento também?
1083

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
-----------------de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
Enviado de:
documento curricular. Casos
http //basenacionalcomum.mec.gov relacionados as consultas públicas em si,
.br/consultapublica/consultasugerimos que consulte os responsáveis
publica/responder/278
pela disponibilização da mesma.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Juliana,

Não consigo ter acesso a
plataforma
1084

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
.br/consultapublica/
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma. Caso esteja, utilize seu email cadastrado e a senha 123; troque a
senha já no primeiro acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Francisco,

me enviar a senha

1085

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de trabalho,
solicite à secretaria o convite para acesso
Enviado de:
à plataforma. Caso esteja, utilize seu ehttp //basenacionalcomum.mec.gov mail cadastrado e a senha 123; troque a
.br/documento-curricular/
senha já no primeiro acesso.
Mas caso queira contribuir para a BNCC
do Ensino Médio, você poderá acessar o
site abaixo e utilizar os formulários de
contribuição:
http //cnebncc.mec.gov br/
Atenciosamente.
NAO CONSIO RESPODER SO DA
SENHA E USUARIO NCORRETO Bom dia, Katia,

1086

08/08/2018

14/08/2018 Encerrado

------------------

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Bom dia, Katia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Daniel,

gostaria de obter acesso à
plataforma. Sou professor
Coordenador Pedagógico da rede
publica estadual
1087

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
"-- Esta é uma mensagem gerada
automaticamente pela caixa postal
de pbdaniaquiles@bol com br. Não
há necessidade de respondê-la"
1088

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado
Obrigado pelo contato. Logo me
comunicarei contigo.
Fique com Deus
Pb. Daniel Aquiles
rubiakamontenegro@yahoo.com.br
Fiz meu cadastro mas não estou
conseguindo acesso na consulta
pública

1089

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Rubia,
Bom dia, Rubia,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Não estou conseguindo acessar o
site para realizar a consulta e
responder as questões da BNCC.
1090

08/08/2018

14/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Glaucia,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/
nao consigo acessar para realizar
alteraçoes no documento
1091

08/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Bom dia, Leila

perfil supervisor

Profª Rúbia Kátia Azevedo Montenegro
Doutoranda em Ciências da Educação
Mestre em Ciências da Educação
Esp. em Mídias na Educação
Esp. em Psicopedagogia Institucional
Graduada em Letras
Bom dia, Glaucia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Leila,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido, juntamente Caso ainda tenha alguma dúvida e
com seu e-mail cadastrado e sua função possamos auxiliá-la em algo, por
Enviado de:
na plataforma?
gentileza abra um novo chamado e
http //basenacionalcomum.mec.gov
ficaremos felizes em ajudá-la.
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Atenciosamente
------------------

Por enquanto a área da "Consulta
Publica" é restrita apenas para
profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

1092

DATA DA
SOLICITAÇÃO

08/08/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

12/08/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

Preciso fazer o primeiro acesso
-----------------1093

08/08/2018

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Janecir
Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Quero me cadastrar para ter
Redatores previamente cadastrados pela
acesso ao "Documento Curricular". Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
-----------------do documento curricular da rede de
ensino.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Bom dia, Edna,

12/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Não consigo entrar no site .
-----------------1094

08/08/2018

14/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Leandro,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Bom dia, Leandro,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.

Atenciosamente
Atenciosamente
Bom dia, Maria

esqueci a senha do email
cadastrado
1095

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
cadastro para dar a contribuição
do currículo.

1096

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Andréia
Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:

Enviado de:
http://cnebncc mec gov.br/
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Cristaneide,

preciso entrar

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

------------------

1097

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Caso não esteja neste grupo de trabalho,
solicite à secretaria o convite para acesso
Enviado de:
à plataforma. Caso esteja, utilize seu ehttp //basenacionalcomum.mec.gov mail cadastrado e a senha 123; troque a
.br/consultapublica/
senha já no primeiro acesso.
Mas caso queira contribuir para a BNCC
do Ensino Médio, você poderá acessar o
site abaixo e utilizar os formulários de
contribuição:
http //cnebncc.mec.gov br/
Atenciosamente.
Bom dia, Talia,

1098

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Sou diretora de escola estadual
em São Paulo e gostaria de inserir
a contribuição da escola. Como
obter o acesso para a inserção? O
sistema diz que temos um link
próprio. Qual?
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:
http://cnebncc mec gov.br/
Atenciosamente.
Bom dia, Solange
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
minha senha

1099

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Luciana

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci a senha

1100

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Nilza, boa tarde! Tudo bem?
Atualmente, os navegadores de internet
oferecem um recurso chamado de "auto
preenchimento", que visa facilitar/agilizar
a vida dos usuários "sugerindo dados"
durante o preenchimento de formulários
web.
Não estou conseguindo acesso à
plataforma. No momento do
cadastro, aparece o e-mail antigo
que não possui mais. Também,
não há campo para a digitação do
município de residência.
1101

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado
------------------

Como funciona?
Os navegadores armazenam as
informações que você digitou
anteriormente nos diversos formulários
de internet e sugere no caso de
preenchimento de novos formulários.
Porém, você pode alterar o dado
"sugerido" durante o preenchimento do
formulário e informar o e-mail desejado.
Outra maneira é desabilitar este recurso
em seu navegador:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Google Chrome
ar
https //support google.com/chrome/answer
/142893?hl=ptBR&amp;co=GENIE Platform%3DDesktop
Internet Explorer
https //support microsoft.com/ptbr/help/17499/windows-internet-explorer11-remember-passwords-fill-out-webforms
não consigo selecionar o meu
municipio

1102

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Luciene,

Sugerimos que utilize o Chrome ou o
-----------------Firefox, pois usando o Internet Explore
pode ocorrer bug.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente.
ar

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Farley, bom dia! Tudo bem?

1103

08/08/2018

13/08/2018 Encerrado

A cada vez que salvo as
habilidades alteradas ocorre uma
duplicação do que foi digitado na
coluna "Código da Habilidade do
Documento Curricular".

Fizemos uma adequação no sistema,
com isso, os registros que estavam
errados foram adequados e o
comportamento que gera essa
duplicidade deve ter sido corrigido.

------------------

Caso o problema persista, por favor,
responda a este e-mail detalhando o que
houve.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentoAtt.
curricular/redator/propostaEquipe de Atendimento - BNCC
curricular-redatores.html

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Não consigo acessar, dá erro de email ou senha.
Boa tarde, Lourdes,
1104

08/08/2018

14/08/2018 Encerrado

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Bom dia, Lourdes,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Juliana,

não consigo acessar pois não sei
da senha

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Enviado de:
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
http //basenacionalcomum.mec.gov
123; troque a senha já no primeiro
.br/documento-curricular/esqueciacesso.
senha html
------------------

1105

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Caso queria contribuir com a BNCC do
Ensino Médio, você poderá acessar o site
abaixo e utilizar os formulários de
contribuição:
http //cnebncc.mec.gov br/
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4
Flaviana, boa tarde! Tudo bem?
Para tentar reproduzir o problema,
tivemos que retornar sua senha para o
padrão do sistema:
Usuário: flaviana_silva32@hotmail com
Senha: 123

NÃO CONSIGO ACESSAR A
PAGINA
-----------------1106

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Flaviana,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Atenciosamente
ar

QUANDO TENTO ACESSAR A PÁGINA
APARECE ESSA MENSAGEM
Por gentileza, poderiam verificar este
problema?
Whoops, looks like something went
wrong.
HÁ VÁRIOS DIAS TENTO ACESSAR E
NÃO CONSIGO

Agradeço.

Ao analisar melhor o caso, identificamos
que a URL que está tentando acessar é
inválida:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
sultapublica/usuario/cadastrar
Para entrar no sistema, você deve
acessar com a mesma URL utilizada para
fazer o cadastro no sistema e que foi
compartilhada pela sua rede.
Em tempo, caso não tenha mais a URL,
solicite novamente para a rede de sua
região.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Quero entrar e não consigo.Falou
que o cadastro foi com sucesso. E
agora diz que senha ou email
estão incorretos
1107

08/08/2018

14/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Nilza,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Nilza,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde, Cicera,
Se certifique que esteja no link de
cadastro.

cadastrar senha
-----------------1108

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Cicera,
Por gentileza, poderia nos informar com
mais detalhes a sua duvida, para melhor
atende-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/esqueciAtenciosamente.
senha html

Boa Tarde !!
Eu estou tentando fazer o cadastro mas
quando coloco o meu e-mail aparece
uma aba dizendo que o mesmo é
inexistente...

Pois esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Cicera,

1109

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Ao preencher o e-mail diz que o
Redatores previamente cadastrados pela
mesmo está invalido e não acessa.
Secretaria Estadual de Educação para
O que eu faço para acessar.
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
-----------------ensino.
Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/esquecipara acesso à plataforma. Caso esteja,
senha html
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Elisangela
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
senha

1110

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Juliana,

não consigo acessar.... preciso de
uma senha
1111

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Raimunda
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
mudar senha

1112

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

Tentei com essa senha e não consegui,
sou gestora do municipio e preciso
contribuir na consulta publica.

De: Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
Enviado: quarta-feira, 8 de agosto de
2018 13:21
Para: Juliana Egg
Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: não consigo
acessar.... preciso de uma senha

Prezada Juliana,
Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, apenas os
Coordenadores de Etapa,
Coordenadores Estaduais e seus
respectivos assessores poderão elaborar
e disponibilizar as consultas. Após
gerada as consultas, é gerado o link, este
que da o acesso para o cadastramento,
onde você faz o cadastro e informa a
senha que desejar.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
não consigo entrar no programa
para dar contribuição

1113

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Cleidineia,
Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:

Enviado de:
http://cnebncc mec gov.br/
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
Atenciosamente.
Prezada Kelly,
preciso de uma senha para fazer a
consulta pública e entrar na
plataforma para algumas
conclusões para acrescentar
algumas sugestões
1114

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, apenas os
Coordenadores de Etapa,
Coordenadores Estaduais e seus
respectivos assessores poderão elaborar
e disponibilizar as consultas. Após
-----------------gerada as consultas, é gerado o link, este
que da o acesso para o cadastramento,
Enviado de:
onde você faz o cadastro e informa a
http //basenacionalcomum.mec.gov
senha que desejar.
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Boa tarde, Claudia,
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci minha senha

1115

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Mari, boa tarde! Tudo bem?
Para facilitar o acesso, retornamos a sua
senha para a padrão do sistema. Dados
de acesso:
• Usuário &gt; meg123prof@bol.com.br
• Senha &gt; 123

1116

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Boa tarde, tento acessar
colocando meu endereço de e-mail
e senha nova recebida por vocês e
Com isso, conseguimos simular seu
ainda continua tanto erro.
acesso normalmente. Veja print abaixo:

-----------------Qualquer se tiver mais alguma
Enviado de:
dificuldade, por favor, entre em contato
http //basenacionalcomum.mec.gov
conosco.
.br/consultapublica/
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Mirlene,
Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/a-----------------base
Para ter acesso a Download da Base
Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
http //basenacionalcomum.mec.gov
abaixo:
.br/documento-curricular/
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
me orientando onde eu posso
acessar o material de estudo
1117

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde, Adriana,

estou com dificuldade para entra
no local, pois sou professora e
preciso dar minha contribuição.
1118

08/08/2018

12/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/a-base
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Ainda não consigo acessar a
plataforma com os dados enviados
Bom dia, Maria,
para meu e-mail.
1119

08/08/2018

17/08/2018 Encerrado

------------------

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Bom dia, Kelly,

quero acessar a plataforma para
incluir opiniões, como faço:
1120

08/08/2018

13/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Bom dia, Maria,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4
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ITERAÇÃO 2

LEANDRO JULIÃO FERREIRA
compartilhou um arquivo do
OneDrive com você. Para exibi-lo,
clique no link abaixo.

Bom dia, Leandro,
1121

08/08/2018

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

17/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

Bom dia, Leandro,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

BNCC 1 png

1122

08/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Nao consigo efetivar meu cadastro Bom dia, Rita,
nesta plataforma
Por gentileza você poderia nos informar
-----------------com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
Enviado de:
que assim possamos auxilia-la.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

me cadastrando
Bom dia, Valdemir,
-----------------1123

08/08/2018

17/08/2018 Encerrado

No que podemos auxilia-lo?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Bom dia, Rita,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Valdemir,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4
Marlei, boa tarde! Tudo bem?

Marlei, bom dia! Tudo bem?

1124

08/08/2018

20/08/2018 Encerrado

Alguns professores de Laguna
Carapã, gostariam de participar da
consulta pública, mas esta
ocorrendo um problema. eles
realizam o cadastro tudo certo.
visualizam o conteúdo e sai.
Quando mais tarde vão responder
não conseguem mais entrar.
Digitam o email e senha correto
mas da como senha ou emaill esta
incorreto. Tem como nos ajudar?
------------------

Para que possamos avaliar melhor o
caso relatado, por favor, nos encaminhe
os dados de aluns professores que
tiveram essa dificuldade.
• Nome inserido no formulário de
cadastro:
• E-mail inserido no formulário de
cadastro:
Para encaminhar os dados solicitados,
basta responder a este e-mail.
Ficamos no aguardo.

Enviado de:
Att.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Equipe de Atendimento - BNCC
.br/consultapublica/
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

1125

08/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Sou Supervisora do município de
Holambra, e gostaria de ter acesso Bom dia, Renata,
a materiais e conteúdos para me
ajudar a criar o currículo de meu
Para ter acesso a versão para
município.
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
att
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/aRenata porreca
base
Para ter acesso a Download da Base
19 3802-1877
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/documento-curricular/
Bom dia, Deocleciano

como faço para me cadastrar para
ter acesso

1126

08/08/2018

13/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/consultapublica/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Boa tarde, Marlei,
Como não recebemos retorno, daremos
este chamado como concluído.
Caso consiga a relação dos dados
solicitados na resposta anterior, por
favor, responda a este e-mail informando
os professores que tiveram dificuldade:
• Nome inserido no formulário de
cadastro:
• E-mail inserido no formulário de
cadastro:

Segue os nomes:
Marta Solange de Souza
Mar-sol-101268@hotmail com
Simone Raquel Teixeira
mone_teixeira@hotmail com

De: Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;

Se ainda tiver alguma outra dúvida e/ou
Enviado: segunda-feira, 13 de agosto de
possamos auxiliar em algo, abra um novo
2018 10:17 08
chamado e ficaremos felizes em ajudar.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Para: Marlei Venilda Petry Sutel Idei
Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: Alguns professores de
Laguna Carapã, gostariam de ...

Para que pudéssemos avaliar o caso,
tivemos que retornar a senha das
professoras para a padrão do sistema:
Usuário: mar-sol-101268@hotmail.com
Senha: 123
Usuário: mone_teixeira@hotmail.com
Senha: 123
Com isso, foi possível identificar que o
acesso delas está funcional. Portanto,
acreditamos que o problema esteja na
forma de acesso.
Para acessar o sistema como
respondente e poder contribuir com as
consultas públicas, o usuário não deve
acessar pela URL:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
sultapublica/
Esta URL é específica para criadores de
Consulta Pública e Participantes na
elaboração do Documento Curricular.
Para que consigam acessar ao sistema e
realizar contribuições, elas devem clicar
no link compartilhado pela rede. Esta
URL é espec fica para respondentes e é
a mesma que utilizaram para realizar o
cadastro.

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Monalisa
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
não lembro da minha senha

1127

08/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
De manhã entrei pelo celular na
escola para estudo e agora estou
no meu computador de mesa e
não consigo acesso.
1128

08/08/2018

17/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Denize
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/
Não consigo acessar o município
de residencia
1129

08/08/2018

09/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Quando clico em município sai um
quadrado e não consigo escrever

1130

1131

08/08/2018

08/08/2018

13/08/2018 Encerrado

17/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Denize,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #1130 "Quando clico
em município sai um...".

A solicitação #1129 "Não consigo
acessar o município ..." foi fechada e
fundida com esta solicitação. Último
comentário na solicitação #1129:
Não consigo acessar o município de
residencia

Bom dia, Elizabete,
Sugerimos que efetue o cadastrado em
navegadores como Chrome ou Firefox,
para assim conseguir selecionar o
município.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Enviado de:
.br/consultapublica/
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con Atenciosamente.
sultapublica/
Bom dia, Maria de Fátima,
cadastrei meus dados e nao
Bom dia, Maria de Fátima
Não recebemos retorno e daremos este
consigo clicar em cadastrar .
chamado como concluído.
Por gentileza você poderia nos informar
-----------------com mais detalhes o ocorrido? E se
Caso ainda tenha alguma dúvida e
conseguir seguindo de print da tela. Para possamos auxiliá-la em algo, por
Enviado de:
que assim possamos auxilia-la.
gentileza abra um novo chamado e
http //basenacionalcomum.mec.gov
ficaremos felizes em ajudá-la.
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Juliana,

1132

08/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Não estou encontrando onde fazer
Secretaria Estadual de Educação para
o cadastro, sou professora,
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
-----------------ensino.
Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Não é possível realizar o cadastro,
pois os itens que identificam os
municípios não abrem,

1133

08/08/2018

13/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Luz,
Sugerimos que efetue o cadastrado em
navegadores como Chrome ou Firefox,
para assim conseguir selecionar o
município.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Bom dia, Danielle
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
redefinir minha senha e meu email

1134

08/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

nao esta abrindo o gmail
-----------------1135

08/08/2018

17/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Ozelia
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Bom dia, Ozelia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente
Atenciosamente
Bom dia,

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci minha senha de acesso

1136

08/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Facilitando o meu acesso.
Bom dia, Loame,
-----------------1137

09/08/2018

17/08/2018 Encerrado

No que podemos ajuda-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Loame,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Eliete,
As plataformas "Documento curricular" e
"Consulta Pública" são restritas para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

1138

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

como faço para cadastrar a Escola Caso não esteja neste grupo de
de Ensino Medio na BNCC?
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
-----------------utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
Enviado de:
acesso.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Caso queira acesso aos documentos da
BNCC, entre nos links abaixo:
Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
Bom dia, Terezinha

estou tentando cadastrar minha
escola e no to conseguindo
1139

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

nao conseguimos entra
-----------------1140

09/08/2018

17/08/2018 Encerrado
Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Bruna
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Bruna,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente
Atenciosamente
Bom dia, Maria

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
REDEFIN R A SENHA

1141

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Rosenir

Não sei como faço para me
cadastrar.
Sou professora
1142

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Não consigo realizar o cadastro

Bom dia, Joceli,

------------------

1143

09/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
Enviado de:
conseguir seguindo de print da tela. Para
http //basenacionalcomum.mec.gov que assim possamos auxilia-lx.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Atenciosamente

Bom dia, Joceli,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Não consigo acessar a aba para
dar as sugestões.
------------------

1144

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Bom dia, Juliana,

Você pode inserir suas sugestões nos
balões azuis ao fim de cada conteúdo.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/95

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Lucilia

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci a senha

1145

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Matilde,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/documento-curricular/
documento curricular.
Segue contribuição de Geografia.

1146

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Jocelí,

Quero fazer o meu cadastro na
plataforma para poder inserir
minha contribuição ao BCNN

1147

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

do ensino fundamentalLinguagens -séries finais.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:
http //cnebncc.mec.gov br/
Atenciosamente.

Não consigo acessar a aba para
fazer a sugestão
------------------

1148

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Bom dia, Juliana,

Você pode inserir suas sugestões nos
balões azuis ao fim de cada conteúdo.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/95

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

1149

DATA DA
SOLICITAÇÃO

09/08/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

14/08/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Não encontrei o email e
consequentemente não consigo
Boa tarde, Djenane,
acessar a pagina para responder o
documento curricular
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
-----------------conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 2
Bom dia!!!
Ontem eu consegui preencher o
formulário das questões das habilidades
e competências.

Pq havia uma informação que tinha os
dados no meu email.
Como não encontrei entrei em contato.
Mais já está resolvido e respodido.
Att.

Djenane Servo de Deus
Mirlene, bom dia! Tudo bem?
O sistema possui uma validação que
restringe o cadastro de e-mails com
formatos inválidos, por exemplo: sem uso
do caractére "@"(arroba), sem a
utilização de ao menos um "."(ponto)
após o @ e a utilização de espaços em
qualquer parte do e-mail.

diz que meu email esta com o
formato invalido
-----------------1150

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Por gentileza, vocês poderiam me
informar se há algum formato de e-mail
definido?
Att

Se o e-mail utilizado no cadastro for o
mesmo indicado aqui no chamado
(mir lene2011@hotmail com), podemos
confirmar que a estrutura utilizada está
correta. Portanto, acreditamos que o
problema esteja na inclusão de espaço
antes ou depois da grafia do e-mail. Isso
costuma acontecer quando um usuário
copia o e-mail de uma fonte (planilha,
documento de texto, programa de
mensagem instantânea, do corpo de um
e-mail, dentre outros) e cola em outro
lugar (neste caso, o cadastro do sistema
de Consulta Pública).
Por favor, tente incluir novamente e
certifique-se de que não haja espaços no
começo ou final do e-mail.
Se o problema persistir, por favor,
responda a este e-mail indicado qual email está tentando utilizar e se possível

Boa tarde, Jose,

Preciso de acesso para a escola
contribuir
1151

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Cristaneide,

acesso ao sistema
-----------------1152

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Nara,

1153

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Não consigo acessar. A senha não
está sendo reconhecida. Como
Para recuperar a senha, vá na área
faço para gerar nova senha ou ser “Documento Curricular”
reenviada senha em meu e-mail.
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Boa tarde, Mailda
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
solicito nova senha

1154

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Maria,

Boa tarde, Maria
esqueci minha senha e não
consigo acesso para contribuir na
Consulta Pública.
1155

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Boa tarde! Tentei o caminho para
redefinição de senha, mas não
consegui.... Ainda aparece usuário ou
senhas incorretas! Preciso de auxílio!
Atenciosamente

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov
para a ferramenta “Documento Curricular”. Em 9 de agosto de 2018 13:23, Suporte
.br/consultapublica/
Técnico (Ferramentas BNCC)
Atenciosamente
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Se caso você for uma Redatora, a partir
de agora apenas os Coordenadores de
Etapa, Coordenadores Estaduais e seus
respectivos assessores poderão elaborar
e disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por você e
seus colegas foram transferidas para o
Coordenador Estadual da sua equipe
ProBNCC, a fim de garantir maior
sintonia com as consultas elaboradas
pelo Estado. Não houve alteração no seu
acesso a ferramenta “Documento
Curricular” e as abas “BNCC Comentada,
Documento de Referência e
(re)elaboração e Análise”.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Mailda
não consigo mais acessar com a
senha para dar continuidade, so
consegui responder o primeiro.
solicito nova senha
1156

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Não consigo acessar a BNCC para
contribuir

Em 9 de agosto de 2018 10:44,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
escreveu:

Boa tarde, Cristaneide,

1157

09/08/2018

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

17/08/2018 Encerrado

Bem-vindo à Base Nacional
Comum Curricular. Clique no link
abaixo para criar uma senha e
entrar.

Bom dia, Cristaneide,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.

Atenciosamente
Atenciosamente

https //bncc.zendesk.com/verificatio
n/email/wUdj7T8pwWpcumPYfrKzA
H8wxwAvAdlY

Este email é um serviço de
Base Nacional Comum Curricular.
Fornecido por Zendesk
Boa tarde, Cristaneide,
Boa tarde, Cristaneide,

1158

09/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
Como posso fazer minha
com mais detalhes o ocorrido? E se
contribuição, pois abre o link onde
conseguir seguindo de print da tela. Para
aparece meu nome sem opções
que assim possamos auxilia-la.
Atenciosamente

enviando em anexos dificuldades
encontradas para acessar a BNCC
Em qui, 9 de ago de 2018 às 13:19,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Sugerimos que tente recuperar a senha,
através do link abaixo, vá na área
“Documento Curricular”
http://basenacionalcomum mec gov.br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

Boa tarde, Dayane,

1159

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Bom dia,gostaria de saber
informação como faço para sair do Se caso for a ferramenta de "Documento
sistema da BNCC?
Curricular", clique em "Inicio" e logo em
seguida em 'Sair", se for a ferramenta de
-----------------"Consulta Pública" logo após de
responder a consulta clique em "Minhas
Enviado de:
Consultas" depois em "Inicio" e logo
http //basenacionalcomum.mec.gov depois em 'Sair'.
.br/download-da-bncc
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Por um lápso, não coloquei no
momento do cadastro o municipio
ao qual resido. Como faço para
editar?

1160

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Elizangela,
Infelizmente, a ferramenta não dá a
opção de alteração além da senha.

Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Boa tarde, Reginaldo
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
reenviar nova senha de acesso

1161

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

1162

09/08/2018

não tenho acesso

Boa tarde, Mercedes,

------------------

Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.

13/08/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Boa tarde, Maria,

1163

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

boa tarde, como professora estou
sendo orientada para contribuir
com a base nacional comum
curricular na versão
norteriograndense do documento,
contudo não estou conseguindo.

Para contribuir com a Base Curricular do
Rio Grande do Norte, você deve entrar
por meio do link que é disponibilizada
pelos Coordenadores de Etapa e
Coordenadores Estadual de sua rede de
Ensino.

quero fazer o cadastro

Atenciosamente.
Boa tarde, Sara,

-----------------1164

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.

Boa tarde, Beatriz
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci minha senha

1165

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3
Adriane, boa tarde! Tudo bem?

Até quando as contribuições
poderão ser realizadas. Também
os ícones para inserir as
contribuições não tem funcionado
adequadamente.
Obrigada.
1166

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Aguardo retorno.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/70

O período de vigência das contribuições
variam de acordo com o que foi
estipulado pelo criador da Consulta
Pública. Para saber qual é a data limite,
recomendamos que entre em contato
com a pessoa que lhe envio o link de
participação.

Boa tarde, Adriane
As datas de contribuições são
estabelecidas pela sua rede de ensino
que disponibilizou a própria consulta.
Sobre os ícones, estamos verificando o
problema.

Por gentileza, poderiam verificar o
problema comentado?
Abs.

Atenciosamente.

Quanto ao comportamento dos ícones,
para que possamos avaliar melhor o
problema, por favor, responda e este email detalhando a dificuldade encontrada
e, se possível, anexando prints de tela
que evidenciem o problema.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Boa tarde,

1167

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Gostaria de fazer mudanças em
meu cadastro. Peço que assinalem Boa tarde, Irlene,
o Ensino Fundamental séries
iniciais e séries finais, por favor
Infelizmente, a ferramenta não dá a
opção de mudanças no cadastro.
-----------------Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Boa tarde, Adimeia
estou tentando acessar a
plataforma está dando senha
incorreta

1168

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov
para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Boa tarde,
Não estou conseguido acessar,
mesmo colocando a senha que
criei.

1169

09/08/2018

14/08/2018 Encerrado

O que devo fazer?
------------------

Boa tarde, Adevanir,
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Muito obrigada!

Em qui, 9 de ago de 2018 às 14:51,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Patricia,

Estou tentando acessar a base e
não estou conseguindo fazer o
cadastro
1170

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Jane,

quero acessar a consulta publica
mas o meu login e senha não da
certo , mas já havia acessado
antes, com os mesmos.
1171

09/08/2018

14/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Jane,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Oi boa tarde ,
email: janepgodoi@hotmail com
Professora da educação básica.

Para otimizar o gerenciamento das
Consultas Públicas, a partir de agora
apenas os Coordenadores de Etapa,
Coordenadores Estaduais e seus
respectivos assessores poderão elaborar
e disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
redadores foram transferidas para o
Coordenador Estadual da sua equipe
ProBNCC, a fim de garantir maior
sintonia com as consultas elaboradas
pelo Estado. Não houve alteração no seu
acesso a ferramenta “Documento
Curricular” e as abas “BNCC Comentada,
Documento de Referência e
(re)elaboração e Análise”.
Agora o acesso está limitado ao
recebimento de um link para uma
consulta pública, que no caso você fará o
login quando receber o link.
Atenciosamente.

Boa tarde, Cristaneide,

acesso
-----------------1172

09/08/2018

13/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

1173
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SOLICITAÇÃO

09/08/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

acesso

Boa tarde, Cristaneide,

------------------

Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.

14/08/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Marlene, boa tarde! Tudo bem?

Boa tarde!

1176

09/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Estou incluindo um texto na etapa
4. O texto possui figuras. Essas
figuras não ficam visíveis na
visualização prévia. Como
solucionar essa questão?

Infelizmente, no momento, o sistema de
Consulta Pública não dispõe do recurso
de inserção de imagens.
Porém, estamos sempre escutando os
desejos dos usuários, bem como
disponibilizando melhorias contantes nos
sistemas de forma a atender as
necessidades das redes.

-----------------Caso tenha alguma outra dificuldade, por
Enviado de:
favor, entre em contato conosco.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtt.
publica/gerar/ir-passo/6/452
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Boa tarde, Maria,

Não consigo acessar os
questionários para preencher.
1177

09/08/2018

14/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO
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ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3
Bom dia, Maria,

Boa tarde, Maria,

Me mandando um link oficial para
acessar a bncc
1178

09/08/2018

18/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
https //bncc.zendesk.com/hc/pt-br

boa noite. infelizmente apareço logada,
não sei que senha é. E não dá certo com
esta senha. da erro. aparece uma
mensagem no canto superior a direita
dizendo que o e-mail ou senha não
confere. já não sei mais o que fazer. já
foram muitas redefinições.

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site obrigada pela atenção e me perdoem
abaixo:
por não estar conseguindo.
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Simone
Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.

Em sex, 10 de ago de 2018 às 13 23,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http://basenacionalcomum mec gov.br/abase
Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http://basenacionalcomum mec gov.br/do
wnload-da-bncc
Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:
http://cnebncc mec gov.br/
Já a ferramenta de "Consulta Pública" por
enquanto é restrita apenas para
profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.
Atenciosamente.

Boa tarde, Andrea,

QUERO ME CADASTRAR.
-----------------1179

09/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Ana
Gostaria de receber o passo a
passo para construção
colaborativa do Ensino
Fundamental.
1180

09/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov documento curricular.
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4
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ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Zuleide

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
RECUPERAR SENHA

1181

09/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Iolete
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
ajude a recuperar senha

1182

09/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Airton,

recadastrar

1183

09/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/consultapublica/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Como já possuía cadastrado
anteriormente, sugerimos que entre em
contato diretamente com a secretária.
Atenciosamente.
Boa tarde, Vicença
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
redefinir a minha senha

1184

09/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
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ITERAÇÃO 5
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fiz todasd as consultas mas nao
consigo passa para a segunda
fase.

1185

09/08/2018

14/08/2018 Encerrado

09/08/2018

14/08/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Vanessa,

Logo após a finalização das consultas,
-----------------não possui segunda fase.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/95
Boa tarde, José,

Me orientando como faço pra
entrar com meu email.
1186

ITERAÇÃO 1

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
A solicitação #1188 "por favor não me
mande mais esse..." foi fechada e
fundida com esta solicitação. Último
comentário na solicitação #1188:
Boa tarde, José,
por favor não me mande mais esse linke.
So dar email errado, preciso entrar nesse Por gentileza, nos informe o e-mail
-----------------BNCC.Como faço pra cadastrar outra
cadastrado para que possamos avaliar.
senha? só dar email invalido
Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Enviado de:
.br/documento-curricular/esquecihttp //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
senha html
umento-curricular/esqueci-senha.html
me ajudando a entrar com meu
email,pq só ta dando email
invalido. O que eu posso fazer pra
entrar?
1187

09/08/2018

17/08/2018 Encerrado

por favor não me mande mais
esse linke. So dar email errado,
preciso entrar nesse BNCC.Como
faço pra cadastrar outra senha? só
dar email invalido
1188

09/08/2018

10/08/2018 Encerrado

------------------

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #1187 "me ajudando a
entrar com meu ema...".

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/esquecisenha html

1189

09/08/2018

17/08/2018 Encerrado

NÃO CONSIGO ACESSAR.
SISTEMA ME PEDE USUÁRIO E
Boa tarde, Antonia,
SENHA. QUANDO DIGITO MEU
EMAIL E COLOCO A SENHA,, DIZ
Você poderia, por gentileza, nos passar
QUE É INVÁLIDO.
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
-----------------possamos verificar?
Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Antonia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, José,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Edilson,
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci a senha

1190

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Cesar,

1191

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Baixar bncc
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Enviado de:
Para ter acesso a Download da Base
http //basenacionalcomum.mec.gov Nacional Comum Curricular, acesse o site
.br/download-da-bncc
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Boa tarde, Kelly,

Não estou conseguindo cadastrar
meu email e senha
1192

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Fiz o cadastro mas não consigo
dar minhas contribuições para a
BNCC pois só aparece uma
mensagem e mais nada.
1193

10/08/2018

17/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Kátia,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Bom dia, Kátia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Mislene
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Enviando uma nova senha

1194

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

Recado mail
Boa tarde, Sonia,
-----------------1195

10/08/2018

17/08/2018 Encerrado

No que podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Bom dia, Sonia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

1196

10/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Informar o porquê de não
conseguir acessar com o e-mail e
senha o portal da base nacional
comum curricular para fazer a
consulta publica, uma vez que
esses são os dados do cadastro.

Boa tarde, Jolinda,

Você poderia, por gentileza, nos passar o
e-mail com o qual foi cadastrada pelo seu Caso ainda tenha alguma dúvida e
Coordenador de Etapa para que
possamos auxiliá-la em algo, por
-----------------possamos verificar?
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Anexar arquivo.
Boa tarde, Nádia,
-----------------1197

10/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Bom dia, Jolinda,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

No que podemos ajuda-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/download-da-bncc

Bom dia, Nádia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Por gentileza esqueci minha senha como
faço para entrar no sistema
esqueci minha senha
-----------------1198

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

ajuda pelo meu email
------------------

1199

10/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Enviado do meu iPhone

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Em 10 de ago de 2018, à(s) 08:01,
ar
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:
A solicitação #1200 "enviar ajuda pelo
email" foi fechada e fundida com esta
solicitação. Último comentário na
solicitação #1200:
enviar ajuda pelo email

Boa tarde, Ana
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

Boa tarde, Lucília,

Bom dia, Lucília,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Por gentileza, poderia ser mais clara com
Caso ainda tenha alguma dúvida e
sua solicitação, para que possamos
Enviado de:
possamos auxiliá-la em algo, por
auxilia-la?
http //basenacionalcomum.mec.gov
gentileza abra um novo chamado e
Enviado de:
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ficaremos felizes em ajudá-la.
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con Atenciosamente
ar
sultapublica/usuario/cadastrar
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

enviar ajuda pelo email
------------------

1200

10/08/2018

10/08/2018 Encerrado

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #1199 "ajuda pelo meu
Enviado de:
email".
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Boa tarde, Renata
minha senha esta dando erro,
gostaria de fazer uma nova senha

1201

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Preciso de realizar novo login e
senha.

1202

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Lindomar,
Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Boa tarde, Lucas
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
nao sei a senha

1203

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Alesson,
Não estou conseguindo apresentar
Por enquanto a área é restrita apenas
minha contribuição sobre as
para profissionais que fazem parte do
concepções. Preciso fazer meu
programa ProBNCC.
cadastro. Muito obrigado.
1204

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

------------------

Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
http //cnebncc.mec.gov br/
.br/consultapublica/
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Gisele,

Acessar Documento curricular
-----------------1205

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
PODE ME AJUDAR?
Boa tarde, Rosalina,
-----------------1206

10/08/2018

17/08/2018 Encerrado

No que podemos ajuda-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

Bom dia, Rosalina,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde,

Precisamos de acesso para fazer
nossa contribuição.
1207

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
gostaria de receber o login e
senha no email. Obrigada
1208

10/08/2018

17/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

1209

10/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Isabel,
Estou aguardando a senha. Pois preciso
acrescentar minhas
contribuições.obrigada
Enviado do Yahoo Mail no Android

Não estou conseguindo entrar
Boa tarde, Luciana,
para fazer a contribuição da BNCC
ensino médio.
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
-----------------seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar, juntamente com sua
Enviado de:
função na plataforma da consulta publica?
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.
Atenciosamente.
Bom dia, Luciana,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Obrigada! Já consegui contribuir.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Não consigo responder.

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Kelly,

------------------

1210

10/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
Enviado de:
conseguir seguindo de print da tela. Para
http //basenacionalcomum.mec.gov que assim possamos auxilia-la.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Kelly,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Gostaria de saber por que não
estou conseguindo acessar a
pagina do login
1211

10/08/2018

17/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Cely,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

1212

10/08/2018

sim mande instrucoes

Boa tarde, Eliana,

------------------

Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.

14/08/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Boa tarde, Edimilton,

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Não consigo ter acesso ao sistema
Secretaria Estadual de Educação para
com este e-mail.
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
Não conheço qual é o e-mail
ensino.
cadastrado
Gestor da Escola Alcimar Nunes
Leitão, código do NEP 12011584.

1213

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Enviado de:
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
http //basenacionalcomum.mec.gov
123; troque a senha já no primeiro
.br/documento-curricular/
acesso.
------------------

Atenciosamente.
Boa tarde, Erilucia

1214

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Estou tentando acessar e tá dando
senha errada, tenho certeza que
Para recuperar a senha, vá na área
estou digitando a senha
“Documento Curricular”
cadastrada. Aguardo retorno.
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
Grata.
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
-----------------o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
Enviado de:
para a ferramenta “Documento Curricular”.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Celly,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Sônia
Esuqeci a senha como posso
agir?
1215

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Boa tarde, Francielle
nao estou conseguindo acessar
aparece senha ou email incorreto

1216

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
não consigo cadastrar
------------------

1217

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Mayara,
Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/
consigo acessar a plataforma da
Boa tarde, Antonio,
consulta publica
1218

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

------------------

Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/
Não estou encontrando os
questionários
-----------------1219

10/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Maria,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/listar/responder
Estes tutoriais são para todas as
etapas de ensino?
1220

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Irlei,
Os tutoriais são para todas as etapas.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Bom dia, Maria,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Rosa,

não estão conseguindo cadastrar
me no di a dia para fazer as
contribuições do referencial
curricular do paraná
1221

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/consultapublica/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

1222

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Fernando
Não consigo acessar meu login.
Para recuperar a senha, vá na área
Acho que esqueci minha senha.
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/usuario/cadastr para a ferramenta “Documento Curricular”.
ar
Atenciosamente
Boa tarde, Clair
Como posso acessar o Currículo
Preliminar do Mato Grosso do Sul

1223

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/documento-curricular/
documento curricular.
Atenciosamente.
Boa tarde, Alcenir,
naõ consigo entra pois fala que a
senha incorreta

1224

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Cristaneide,

1225

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Quero acesso ao documento
BNCC

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Boa tarde, Kelly,

não consigo entrar para responder
as perguntas com a minha senha.
1226

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

1227

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado

fui articulador e não consigo
acesso para colocar alterações,
preciso do long e senha

Boa tarde, Graciano,

------------------

Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/
Estou tentando fazer login para
registrar a consulta pública.
O sistema informa que meu email
não está cadastrado.
Porém, já fiz acesso e digitação no
sistema de parte da consulta da
Boa tarde, Dilma
BNCC.
1228

10/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Preciso concluir e não estou
conseguindo acesso.
Grata

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Atenciosamente

Bom dia, Dilma,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/esquecisenha html
Cadastro realizado errado. Como
posso refazer o meu cadastro?
-----------------1229

10/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Telma,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lx.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Atenciosamente
ar

Bom dia, Telma,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
boa tarde na hora em que fiz o
meu cadastro cliquei no opição
series iniciais somente e eu tenho
formação nas duas areas
ed infantil e series iniciais como
arrumar o meu cadastro

1230

10/08/2018

14/08/2018 Encerrado
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/267
onde registrar as Atividades de
análise da proposta bncc ensino
medio???

1231

10/08/2018

21/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/materiais-de-apoio
preciso acessar e estou com
dificuldade

1232

10/08/2018

20/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Noemi,
Infelizmente, a ferramenta não dá a
opção de mudanças no perfil.
Atenciosamente.

Boa tarde, José,

Boa tarde, XXXXXX,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?
Juntamente com seu e-mail cadastrado e
sua função. Para que assim possamos
auxilia-la.
Atenciosamente

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Submitted from:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Senha incorreta.

10/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Maria

17/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.

18/08/2018 Encerrado

Gostaria de saber como posso
Bom dia, Marina,
acessar ou baixar os videos
comentados nas apresentações de
No link abaixo é possível encontrar os
ppt.
videos, em cada aba poderá vê-los:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/mat
-----------------eriais-de-apoio
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/materiais-de-apoio

esqueci a senha

1234

10/08/2018

Atenciosamente

1235

10/08/2018

Bom dia, José,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Por gentileza, poderia ser mais especifico Caso ainda tenha alguma dúvida e
com sua solicitação?
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
Atenciosamente.
ficaremos felizes em ajudá-lo.

Bom dia, Raquel

1233

ITERAÇÃO 2

Atenciosamente
Bom dia, Elisane,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Angela, boa tarde! Tudo bem?
Infelizmente, não conseguimos avaliar o
caso através da foto enviada pois o foco
está apenas na mensagem exibida pelo
sistema e não na tela inteira.

Boa tarde! Não estamos
conseguindo importar os objetivos
de aprendizagem para a consulta
pública. Segue em anexo foto que
comprova que a redatora inseriu
os objetivos.
1236

10/08/2018

18/08/2018 Encerrado

------------------

De modo a auxiliar na tarefa de
importação dos textos, escrevemos
abaixo o passo-a-passo para realizar esta
operação:
• Para realizar a importação dos textos,
certique-se de que os redatores tenham
preenchido corretamente as colunas
"CONTEMPLADA", "CÓDIGO...",
"DESCRIÇÃO..." na tela de "Análise" do
módulo de Documento Curricular e
clicaram no botão "Salvar".

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento• Em seguida, retorne ao módulo de
curricular/redator/propostaConsulta Pública e crie ao menos um
curricular-redatores.html
bloco de texto na etapa 4.

• Já na tela de importação dos textos,
através da etapa 5, selecione os filtros
que representam a
Etapa/Componente/Ano onde foram
inseridos os textos.
• Ainda na tela de importação da etapa 5,
em "importar para" selecione o t tulo do
Bom dia, Ana

não estou conseguindo cadastrar
na consulta pública para BNCC...
1237

10/08/2018

17/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Iren

Não estou conseguindo acessar
pagina de cadastro para BNCC
Enviar o link de acesso por favor
1238

10/08/2018

17/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/consultapublica/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
na hora de fazer o cadastro não
aparece o município de residência.
tem algum problema se cadastrar
Bom dia, Marlene,
sem essa informação??
1239

10/08/2018

17/08/2018 Encerrado

------------------

Sugerimos que faça o cadastro utilizando
os navegadores Chrome ou Firefox.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Obrigada!!

Gostaria de contribuir mas não
consigo acessar
1240

10/08/2018

20/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Maria
De: Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;

Enviado de:
Enviado: sexta-feira, 10 de agosto de
http //basenacionalcomum.mec.gov
2018 20:40
.br/consultapublica/home
Para: Maria Teresa Iede
Assunto: [Solicitação recebida] Gostaria
de contribuir mas não consigo acessar
na minha plataforma não aparece
a janela consulta pública para que
eu possa fazer as minhas
contribuições. Somente aparece
os tutoriais
1241

10/08/2018

18/08/2018 Encerrado
------------------

Bom dia, Silvania,
Para você fazer as contribuições na
consulta pública, é necessário que a
Secretária de Ensino de seu Estado lhe
passe o link da própria consulta.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?
Juntamente com o e-mail cadastrado.
Para que assim possamos auxilia-lx.

Bom dia, Maria,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Hellen, bom dia! Tudo bem?
As Consultas Públicas possuem um
tempo de vigência para recebimento de
contribuições e este prazo é definido pelo
responsável por criar a Consulta.
Pelo seu relato, acreditamos que a
Consulta que está tentando acessar
tenha expirado, impossibilitando assim de
realizar as contribuições.

1242

10/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Sou coordenadora pedagógica e
preciso responder o formulário da
Consulta Pública, porém não tenho Sugerimos que entre em contato com a
o cadastro e o link me enviado não pessoa que compartilhou o link de
está abrindo. Como proceder?
acesso e questione se realmente a
consulta está aberta (dentro do périodo
-----------------de vigência).

Enviado de:
Caso a sua rede informe que a consulta
http //basenacionalcomum.mec.gov ainda está aberta, por favor, responda a
.br/consultapublica/
este e-mail incluindo o print da tela após
autenticar-se no sistema, assim,
poderemos avaliar melhor o caso.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Irene
NÃO SEI COMO ACESSAR A
BNCC
DO ENS NO FUNDAMENTALNAO SEI FAZER O CADASTRO
1243

11/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

-----------------Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
Enviado de:
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
.br/documento-curricular/
wnload-da-bncc
Atenciosamente
Não consigo colocar o município
Bom dia, Maria,
-----------------1244

11/08/2018

17/08/2018 Encerrado

1245

11/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Sugerimos que utilize o navegador
chrome ou firefox.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente.
ar
Não consigo me cadastras
Bom dia, Thainara,
-----------------Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
Enviado de:
programa ProBNCC.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Não consigo entrar na consulta
pública. Assisti os tutoriais para
saber me cadastrar, fiz os
procedimentos mas deu logim ou
senha inválida.

1246

11/08/2018

20/08/2018 Encerrado
------------------

ITERAÇÃO 1

Bom dia, Rosimar,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxiliar.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Rosimar,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente

Bom dia, Maria Seliana
não consigo entrar com a senha
do cadastro
1247

11/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Bom dia, Elisabete
email já sou cadastrado mais
esqueci a senha

1248

11/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Mesmo alterando a senha não
consigo acessar a plataforma de
contribuição

1249

11/08/2018

20/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Leandro,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/documento-curricular/index.html

Bom dia, Leandro,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Maria, bom dia! Tudo bem?

estou recebendo meu login. mas
não funciona. já recebi diversas
vezes. mas nao consigo logar a
plataforma.
1250

11/08/2018

18/08/2018 Encerrado

boa tarde, sou coordenadora de uma
escola estadual, participei de uma
formação. Meu acesso veio por meio de
um cadastro direto no sistema, não sou
eu que estou me cadastrando. mas o
login e a senha que me enviam só deu
erro. já tentei redefinir um monte de
vezes.

Para tentar reproduzir o problema,
tivemos que retornar sua senha para o
padrão do sistema:
Usuário: simoneaab@gmail.com
Senha: 123
Ao analisar melhor o caso e
compararmos com o tipo de cadastro que
foi realizado para você, identificamos que
a URL que está tentando acessar é
indevida:
http //basenacionalcomum.mec.gov br/doc
umento-curricular/

Simone
------------------

MOTIVO: Você foi cadastrada no sistema
de Consulta Pública para que possa
realizar contribuições quanto aos
Documentos Curriculares elaborados
pela sua rede.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Em sáb, 11 de ago de 2018 às 15:00,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

Portanto, para entrar no sistema, você
deve acessar o sistema de Consulta
Pública através de URL espec fica que
deve ter sido compartilhada pela sua
rede.
Simulação de acesso com seu usuário no
sistema de Consulta Pública:

Boa tarde, Maria,

Obrigada

Não tenho o login!!!

De: Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;

-----------------1251

11/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Enviado: sábado, 11 de agosto de 2018
Enviado de:
16:10
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Para: Maria Teresa Iede

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Assunto: [Solicitação recebida] Não tenho utilize seu e-mail cadastrado e a senha
o login!!!
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ajuda para acessar a consulta
publica para inserção de dados
1252

11/08/2018

18/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Nailma,
Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia,
Desconsidere o e-mail. Problema já foi
solucionado. Obrigada.
Quando vou acessar para analisar
o currículo
1253

11/08/2018

17/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Em 11 de agosto de 2018 16:11,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:
Sugiro que no cabeçalho da
Consulta Pública venha o T tulo
Completo, de cada item
disponibilizado para consulta, pois
o relatório atual NÃO está
CLARO, NEM PERT NENTE. É
impossível saber a qual habilidade
cada coluna da tabela se refere.

1254

11/08/2018

24/09/2018 Encerrado

Deve-se lembrar que as pessoas
que irão analisar os resultados,
não necessariamente tem
conhecimento de excel, logo o
relatório precisa ser o mais claro
possível, assim também
economizamos tempo. Com esse
relatório, imos gastar um tempo
enorme só para identificar as
habilidades e tratar os dados,
prejudicando assim a análise
qualitativa dos resultados.

Prezados,
Conforme conversamos sexta-feira,
alterar novamente o conteúdo de
extração da planilha ocupará atividades
de desenvolvimento e já não temos tanto
tempo antes da reescrita.

Conforme alinhado com Lais, estamos
retornando este chamado para Triagem.

"Prezado XX,
No momento o sistema de Consulta
Pública não dispõe de tal recurso.

Espero que resolvam esse
problema, logo.

Sugerimos, para solucionar tal problema,
que insiram na consulta pública números
antes do texto a ser consultado, para que
no momento da análise vocês possam
facilmente identificar a qual questão se
refere.

Grata,

-----------------Enviado de:
Fala que senha ou login estão
incorretos E tenho plena certeza
que esta certo. Me ajudem tenho
pressa.
1255

11/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Obrigada
------------------

Sugerimos que a solução mais adequada
seria orientar que os usuários
(elaboradores da consulta pública)
coloquem números no início de seus
textos
para que facilmente pudessem identificála no momento de análise. Caso
concordem com essa orientação,
podemos responder, para os casos como
esse chamado, a seguinte resposta
padrão:

Estamos a disposição para eventuais
Bom dia, Nilza
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Prezada,
No momento o sistema de Consulta
Pública não dispõe de tal recurso.
Sugerimos, para solucionar tal problema,
que insiram na consulta pública números
antes do texto a ser consultado, para que
no momento da análise vocês possam
facilmente identificar a qual questão se
refere.
Estamos a disposição para eventuais
dúvidas.
Atenciosamente
Apoio MEC

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Ghrisleni
esqueci a senha

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
Enviado de:
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
http //basenacionalcomum.mec.gov o usuário e senha utilizados para a
.br/consultapublica/usuario/cadastr ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
ar
para a ferramenta “Documento Curricular”.
------------------

1256

11/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Graziela,

não consigo incluir as informações
na consulta pública
1257

12/08/2018

17/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/download-da-bncc
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Olá
Preciso entrar na BNCC e aparece e
mail inválido.
O quee devo fazer?
como cadastrar e mail e senha
-----------------1258

12/08/2018

17/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

1259

12/08/2018

18/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

vre de vírus. www.avast.com.
Não consigo inserir minhas
contribuições pois diz que o
período esta encerrado.

Boa tarde, Margareth,

Bom dia, Eliane,
Verifique com a Secretária de Ensino de
seu Estado até quando era o período
para contribuir na consulta que você tem
o link.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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Boa tarde, Vera

1260

12/08/2018

17/08/2018 Encerrado

sugestões para a reorganização
Este suporte é dedicado às
do currículo com os professores da
funcionalidades do site
rede de ensino
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov
documento curricular.
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.
Quero entrar na plataforma da
bncc consulta.

1261

12/08/2018

17/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Sou coordenadora do Colégio e
estou na página documento
curricular. Quero saber se entro
como coordenador de etapa ou
redator?

1262

12/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Boa tarde, João,
Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.
Atenciosamente.
Boa tarde, Irene,

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Assisti os videos e vi que tem-se
Secretaria Estadual de Educação para
que criar grupos, no caso os
trabalharem no projeto de (re)elaboração
redatores são os professores? Não
do documento curricular da rede de
estou conseguido entrar na
ensino.
plataforma para criar grupos...
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Enviado de:
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
http //basenacionalcomum.mec.gov
123; troque a senha já no primeiro
.br/documentoacesso.
curricular/?chave=aXJlbmVjLmxAa
G90bWFpbC5jb20=&amp;senha=tr
Atenciosamente.
ue
Boa tarde, Manoel,
------------------

COMO POSSO ME CADASTRAR
E E TER ACESSO A
PLATAFORMA NA ABA DE
APOIO A ELABORAÇÃO DO
DOCUMENTO CURRICULAR?
1263

12/08/2018

17/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/esqueciutilize seu e-mail cadastrado e a senha
senha html
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
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Bom dia!

Obrigada!Consegui

1264

12/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Boa noite,baixei o PPT de
apresentação das atividades que
possuem sugestões de
Bom dia, Jailma,
vídeos,mas não sei onde encontralos já que não vem nos
No link abaixo é possível encontrar os
sliders.Como posso baixavideos, em cada aba poderá vê-los:
los?Obrigada
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/mat
eriais-de-apoio
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/materiais-de-apoio

Atenciosamente.
De: Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
Enviado: terça-feira, 14 de agosto de
2018 08:48:10
Para: Jailma
Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: Boa noite,baixei o PPT de
apresentação das ativida...
Bom dia, Darclei,
Você pode se preferir, alterar a senha

1265

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
Gostaria de refazer o cadastro.
“Documento Curricular”
Não está aceitando a minha senha
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
e email.
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
-----------------o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
Enviado de:
para a ferramenta “Documento Curricular”.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login
Mas caso queira fazer outro cadastrado,
entre em contato com a secretaria de
educação do seu estado.
Atenciosamente
Bom dia, Rita
O sistema não está aceitando
minha senha de e-mail. Preciso de
orientações.

1266

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov
para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/#
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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Boa tarde, Claudiano

Bom dia!
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Como faço para acessar se eu
esqueci a senha que cadastrei?
1267

13/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Boa tarde,

1268

13/08/2018

17/08/2018 Encerrado

NÃO CONSIGO FAZER MEU
CADASTRO PARA A CONSULTA
PÚBLICA DA BNCC DO ENSINO
FUNDAMENTAL. NÃO ABRE A
ABA PARA CADASTRO JÁ
APARECE ACESSO.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/documento-curricular/
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Ivone

Gostaria de fazer a minha
contribuição, pois sou professora
da esfera municipal e estadual.
Obrigada.
1269

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
Enviado de:
123; troque a senha já no primeiro
http //basenacionalcomum.mec.gov
acesso.
.br/a-base
------------------

Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:
http //cnebncc.mec.gov br/
Atenciosamente.
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Boa tarde, Emanuel,

Esqueci a senha, e solicito link
para redefini-la. Desde já,
obrigado.
1270

13/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Submitted from:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov
para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/
Atenciosamente

1271

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Trabalho como Supervisora
Escolar lotada na Diretoria
Regional de Educação de Gurupi,
iniciei o processo de colaboração
na consulta pública da BNCC e
ainda não conclui minha
participação pois quero colaborar
na parte dos pressupostos
teóricos. quando digito meu e-mail
e senha aparece uma nota "e-mail
ou senha incorretos.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Ana
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

Bom dia, Maria
Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Enviado de:
Para ter acesso a Download da Base
http //basenacionalcomum.mec.gov Nacional Comum Curricular, acesse o site
.br/consultapublica/usuario/cadastr abaixo:
ar
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
quero acessar a consultar o
documento da BNCC.

1272

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.

1273

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Eu entrei no portal dia a dia do
estado do paraná, acessei a
consulta pública por disciplina e
cheguei na disciplina de educação
física, posteriormente, me é
solicitado o usuário e a senha , eu
esqueci a senha portanto não
tenho como contribuir.
------------------

Bom dia, Neuli
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/
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Boa tarde, Antonia,

1274

13/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Redirecionar a mesma senha a
Para recuperar a senha, vá na área
qual fui cadastrada?/ou fazer nova
“Documento Curricular”
senha.
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov
para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/
Atenciosamente

1275

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

não estou conseguindo fazer o
cadastro, para que eu possa fazer
o acesso

Bom dia, Giovani,

------------------

Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/
Bom dia, Maria
Ol[á,
Sou diretora da Unidade Jesuíno
de Arruda em São Carlos, e não
estou conseguindo acesso de
usuário na Consulta Públlica.
1276

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Obrigada.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Maria Carolina

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
Enviado de:
123; troque a senha já no primeiro
http //basenacionalcomum.mec.gov
acesso.
.br/consultapublica/
------------------

Atenciosamente.
Bom dia, Daniel,

me informando como posso
acessar
1277

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
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Bom dia, Sabrina,

1278

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Bom dia. Sou coordenadora de
uma escola de ensino
Fundamental, publica, no
municipio de Diadema/SP, e
gostaria de saber se o MEC pode
nos enviar uma copia da BNCC
impressa para uso dos nossos
profissionais da Unidade Escolar.
Agradeço muito e aguardo o
retorno.

Infelizmente não há cópias impressas da
BNCC, mas você pode imprimir pelo site.

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Para ter acesso a Download da Base
-----------------Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
http //basenacionalcomum.mec.gov wnload-da-bncc
.br/download-da-bncc
Atenciosamente.
Roselaine, bom dia! Tudo bem?

Bom dia!

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

Não consigo fazer o cadastro pois
o munícipio, que é item obrigatório
não aparece.

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Como devo proceder?

1279

13/08/2018

Já tentei pelo Chrome e também
não deu certo.

Navegador Chrome

Atenciosamente,

Navegador Firefox

Roselaine Silvestre





18/08/2018 Encerrado

------------------

Tente realizar os procedimentos
indicados neste chamado e caso o
Enviado de:
problema persista, por favor, responda
http //basenacionalcomum.mec.gov este e-mail.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, ldene

sou gestora e nao tenho acesso à
consulta publica
1280

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
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Bom dia,

não consigo cadastrar a escola
estadual Venceslau catossi
1281

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Rosiene,

1282

13/08/2018

17/08/2018 Encerrado

vocês podem ajudar enviando uma Para recuperar a senha, vá na área
senha que me possibilite acessar
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Bom dia, Gercinira

não consigo cadastrar a escola
Venceslau catossi, município de
mucajai.
1283

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Maria,
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esquecei minha senha

1284

13/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Maria,

Queria me cadastrar para fazer a
consulta pública. Não achei onde
me cadastrar.
1285

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/a-base
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Cleide,

Boa tarde,

Não possui versão impressa da BNCC,
mas poderá imprimir pelo site.

Como faço para receber a versão
da BNCC impressa?
1286

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
Att
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/a-----------------base
Para ter acesso a Download da Base
Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
http //basenacionalcomum.mec.gov abaixo:
.br/a-base
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Bom dia, Ana,

Acesso a plataforma do Ensino
Religioso
1287

13/08/2018

19/08/2018 Encerrado

Para ter acesso ao documento de Ensino
Religioso da BNCC, basta entrar no link
abaixo, e seguir as etapas:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc

1- Selecione a etapa de Ensino
Fundamental
2- Selecione o componente de Ensino
Enviado de:
Religioso
http //basenacionalcomum.mec.gov
3- Selecione o(s) ano(s) desejado(s)
.br/documento-curricular/
4- Clique em Download
------------------

Será gerado um arquivo em excel em seu
computador.
Atenciosamente.
Não consigo entrar na página da
consulta
1288

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Maria,
Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Erika

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Diz que a senha está incorreta.

1289

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Flavia,
senha e-mail incorreto. preciso
redefinir senha
1290

13/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Boa Tarde não consigo acessar a
plataforma da BNCC

1291

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Sonia
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Bom dia, Raquieli

Nao consigo cadrastrar
-----------------1292

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Andrey,
quando irei entrar diz que minha
senha esta errada.
1293

13/08/2018

17/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Elisete

como cadastrar?
-----------------1294

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
A solicitação #1295 "quero me cadastrar,
Redatores previamente cadastrados pela
mas no entan..." foi fechada e fundida
Secretaria Estadual de Educação para
com esta solicitação. Último comentário
trabalharem no projeto de (re)elaboração
na solicitação #1295:
do documento curricular da rede de
quero me cadastrar, mas no entanto nao
ensino.
encontro a alternativa "cadastrar"

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
para acesso à plataforma. Caso esteja,
sultapublica/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
quero me cadastrar, mas no
entanto nao encontro a alternativa
"cadastrar"
1295

13/08/2018

14/08/2018 Encerrado

------------------

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #1294 "como
cadastrar?".

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Não consigo ter acesso ao sistema
-----------------1296

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Boa tarde, não estou conseguindo
acessar a plataforma com meu
login e senha

1297

13/08/2018

20/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Stafusa
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxiliar.
Atenciosamente
Bom dia, Marcia
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Bom dia, Claudia

Gostaria de fazer o cadastro dos
professores na consulta pública,
porém essa opção não esta
disponível na plataforma.
1298

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/consultapublica/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Bom dia, Marcia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Boa noite, não estou conseguindo
me cadastrar
1299

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Francisca,
Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.

------------------

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Bom dia, Zuleide
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci minha senha

1300

13/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Navair, boa tarde! Tudo bem?
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de UF e município são
exibidos normalmente.

Não consigo efetivar o cadastro.
Não abre o espaço cidade.

Navegador Chrome
-----------------1301

13/08/2018



18/08/2018 Encerrado
Enviado de:
Navegador Firefox
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr 
ar
Tente realizar os procedimentos
indicados neste chamado e caso o
problema persista, por favor, responda
este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

Não consigo acessar
-----------------1302

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Eigna,
Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Boa noite! Não consigo acessar a
plataforma
-----------------1303

14/08/2018

20/08/2018 Encerrado

Bom dia, Urçulina
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lx.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Atenciosamente
ar

Bom dia, Urçulina,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Creuza,

Passo a Passo para o acesso ao
documento do Curriculo do estado
de Sergipe
1304

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

------------------

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Para ter acesso ao Documento do estado
.br/consultapublica/
de Sergipe, entre em contato com a
secretária de educação
Atenciosamente.
Boa noite ,obrigada pela atenção ,eu
consegui responder ,resolvi o problema .

1305

14/08/2018

19/08/2018 Encerrado

Bom dia, Jan
Sou professora quero responder a
consulta publica digito meu email e Para recuperar a senha, vá na área
minha senha mais nao consigo
“Documento Curricular”
entrar .
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/
Atenciosamente

De: Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
Enviado: terça-feira, 14 de agosto de
2018 10:37
Para: jan winter lima ribeiro
Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: Sou professora quero
responder a consulta publica ...

Bom dia, Jolinda,

1306

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Por gentileza informar o porquê de
não conseguir acessar o portal da
base para iniciar a Consulta
Pública do Currículo Amazonense,
uma vez que fiz o cadastro, mas
quando insere usuário e senha e
clico entrar não prossegue o
procedimento. O e-mail informado
é jolindavidinhos@gmail.com

A partir de agora apenas os
Coordenadores de Etapa,
Coordenadores Estaduais e seus
respectivos assessores poderão elaborar
e disponibilizar as consultas. As
consultas públicas elaboradas por
Redatores foram transferidas para o
Coordenador Estadual da sua equipe
ProBNCC, a fim de garantir maior
-----------------sintonia com as consultas elaboradas
pelo Estado. Não houve alteração no seu
Enviado de:
acesso a ferramenta “Documento
http //basenacionalcomum.mec.gov Curricular” e as abas “BNCC Comentada,
.br/consultapublica/
Documento de Referência e
(re)elaboração e Análise”.
Bom dia, Luzinete
Quando digito minha senha diz
que está incorreta. Já tentei várias
vezes. como devo proceder.

1307

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov
para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

O primeiro print é quando entro em
consulta publica.
o Segundo é quando entro em
documento curricular.
Olá Oneide Dias dos Reis,
Não encontramos o seu cadastro no
sistema de documento curricular.

Não consigo entrar, dá perfil
inválido
1308

14/08/2018

26/08/2018 Encerrado

------------------

Para acessar e contribuir na elaboração
do documento curricular, é necessário
receber um convite específico da rede
que ela está inserida.

Bom dia, Oneide,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Por favor, verificar este login.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Atenciosamente

Recomendamos que procure a sua rede
para saber mais informações sobre como
participar.
Atenciosamente.
Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Não consigo ter acesso a página.
dá endereço incorreto.
1309

14/08/2018

20/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Nilva
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lx.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Oneide Reis
(63) 98454 1380
(63) 99272 0478
Bom dia, Nilva,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Norma
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
gostaria de alterar a senha,

1310

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Arizomar,

1311

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Como proceder o cadastro para ter Redatores previamente cadastrados pela
acesso à CONSULTA PÚBLICA
Secretaria Estadual de Educação para
DA BNCC?
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
-----------------ensino.
Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Ricarda

Não estou conseguindo
acessar,como gerar a senha?
1312

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Ricarda
senha não confere

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
Enviado de:
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
http //basenacionalcomum.mec.gov o usuário e senha utilizados para a
.br/consultapublica/usuario/cadastr ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
ar
para a ferramenta “Documento Curricular”.
------------------

1313

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

OK!
Muito Obrigado!!!

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Arlany,

habilitar login e senha
-----------------1314

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Manoel,

Qual o critério da pesquisa
pública?
1315

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

------------------

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente

Bom dia, Meire
esqueci a senha de acesso
-----------------1316

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

PRECISO DA SENHA
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Boa tarde, Andréa,

aparece email cadastrado mas nao
Boa tarde, Andréa
consigo acessar
-----------------1317

14/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Atenciosamente
ar

andreamirandaprof@gmail.com
Em ter, 14 de ago de 2018 às 13:49,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Sugerimos que tente fazer o login usando
a senha 123. Caso continue com
problemas, tente recuperar a senha. Para
recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http://basenacionalcomum mec gov.br/doc
umento-curricular/
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Alessandra,

Bom dia! Gostaria de saber se a
unidade escolar que ainda não se
cadastrou ainda tem como se
cadastrar no sistema para a
consulta publica?
1318

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Ighor,
Nao estou conseguindo acessa a
área com meu email e a senha
123.
1319

14/08/2018

21/08/2018 Encerrado

------------------

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Se preferir pode alterar a senha, vá ao
Enviado de:
site do documento curricular, clique em
http //basenacionalcomum.mec.gov
“Esqueci minha senha”.
.br/documento-curricular/

Bom dia, Ighor,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Atenciosamente
Bom dia, Khalyl
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
recuperação se senha.

1320

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
problemas de acesso

1321

14/08/2018

21/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Renato,

-----------------Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
Enviado de:
conseguir seguindo de print da tela. Para
http //basenacionalcomum.mec.gov que assim possamos auxilia-lo.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Atenciosamente

Bom dia, Renato,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Bom dia, Silvane
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
redefina a senha

1322

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, José

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Submitted from:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci minha senha.

1323

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Nayara,
Boa tarde, gostaria de saber como
cito a consulta publica da bncc
nas referências.
1324

14/08/2018

19/08/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov
documento curricular.
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Boa tarde, Regislayne
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
não me recordo com minha senha

1325

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Francirene,

Quero cadastrar e não encontro o
local.
1326

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Não estou conseguindo acessar,
diz senha incorreta. como posso
alterar a senha?
obrigada

1327

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 1

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

Boa tarde, Elisângela,
-----------------14/08/2018

21/08/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Elizangela,

chrome

1328

ITERAÇÃO 2

No que podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Bom dia, Elisângela,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Cheguei nessa página, porém não achei
onde fazer meu cadastro para entrar para
consulta.

como faço para me cadastrar
quanto coordenador?
1329

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Francirene,
Boa tarde, Francirene,
Entre em contato com a Secretaria de
Educação do seu Estado, para que eles
possam lhe passar o link.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

De: Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
Enviado: terça-feira, 14 de agosto de
2018 14:37
Para: Francirene
Assunto: [Solicitação recebida] como faço
para me cadastrar quanto coordenador?

Boa Tarde, Juliana,
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
minha senha não esta entrando

1330

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
não estou conseguindo acessar o
documento curricular
1331

14/08/2018

21/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Maria,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Atenciosamente

Bom dia, Maria,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC. Para se cadastrar é
necessário entrar em contato com a
Secretária de Educação do seu estado.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Nossa escola deixou passar o dia
de digitação da pesquisa "Dia d
ensino médio". Como podemos
inserir hoje dia 14/08/2018?

1332

14/08/2018

19/08/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Miriam

Este suporte é dedicado às
Posso encaminhar por este canal? funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
Por favor nos permitir esse acesso. tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Grata
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
-----------------documento curricular.
Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Boa tarde, Anderson,

como posso entrar na plataforma
de acesso. Sou servidor municipal
e nao consigo entrar e da minha
contribuição.,
1333

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/esquecisenha html

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Raquel

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
alteração de senha

1334

14/08/2018

18/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Francisca

nao consigo entrar
e tb nao consigo cadastrar uma
amiga
1335

14/08/2018

19/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Grecia
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci a senha de acesso

1336

14/08/2018

19/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Juscilene
Esqueci a senha por favor mande
para meu email.
1337

14/08/2018

19/08/2018 Encerrado

------------------

Estarei aguardando a minha senha.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

Bom dia, Maria Cilene,

Não aparece o botão para
cadastrar os professores. Aparece
somente para acessar.
1338

14/08/2018

19/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/esquecipara acesso à plataforma. Caso esteja,
senha html
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Ivanilza,,

ver a leitura para consulta
-----------------1339

14/08/2018

19/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
preciso mudar meu perfil como
faço?

1340

14/08/2018

19/08/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Mariele,

Infelizmente a ferramenta não da a opção
de mudança.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/home
------------------

Bom dia, Reginaldo
Fiz o cadastro e esqueci login e
senha
1341

14/08/2018

19/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Bom dia, Ademir
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/documento-curricular/index.html
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci minha senha

1342

14/08/2018

19/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

conteúdos
Bom dia, Silvania,
-----------------1343

14/08/2018

21/08/2018 Encerrado

No que podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

Bom dia, Silvania,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Evanice

1344

14/08/2018

19/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
não aparece a opção CADASTRO. Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
-----------------do documento curricular da rede de
ensino.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Arlan
Não consigo acessar. Senha
errada. Preciso mudar senha.
1345

14/08/2018

19/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

não estou conseguindo acessa

1346

14/08/2018

21/08/2018 Encerrado

Bom dia, Juliana,

-----------------Por gentileza, poderia detalhar o
ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Bom dia, Juliana,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Irlene,
Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
Não está aparecendo a aba
realizar uma consulta pública.
CADASTRO para que os
Caso você seja gestor e já esteja
professores possam se cadastrar e cadastrado no módulo “Documento
contribuir com a proposta curricular Curricular”, você pode utilizar os mesmo
do estado do Amazonas.
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
Quais orientações seguir?
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.
-----------------Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
Enviado de:
uma consulta pública, você precisa ter
http //basenacionalcomum.mec.gov recebido um link para essa consulta.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Boa tarde

1347

14/08/2018

19/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Silvanete
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
CADASTRAR NOVA SENHA

1348

14/08/2018

19/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
meu email é
lenycanario@gmail com
a senha é isadora
1349

14/08/2018

21/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Francilene,
No que podemos auxilia-la?
Atenciosamente.

Bom dia, Francilene,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Maria,

desejo abrir para leitura
-----------------1350

14/08/2018

19/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Andressa,
Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/a-----------------base
Para ter acesso a Download da Base
Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
http //basenacionalcomum.mec.gov abaixo:
.br/download-da-bncc#
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Não consigo fazer o download da
BNCC, pede login e senha. Como
devo proceder?
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19/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Não estou conseguindo acessar
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21/08/2018 Encerrado

-----------------Por gentileza, poderia nos detalhar sua
solicitação?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/

Não consigo realizar a consulta
pública
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Bom dia, Luciana,

------------------

Bom dia, Verbenia
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?
Juntamente com seu e-mail cadastrado.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Bom dia, Luciana,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Verbenia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Enviando o material para leitura.
Bom dia, Altamira,
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-----------------No que podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/download-da-bncc

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Boa noite vocÊs tem a BNCC
traduzida do portugues para o
InglÊs?
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------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Katiane,
Infelizmente, não possuímos exemplar da
BNCC em inglês.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
Este é um acompanhamento da
sua solicitação anterior #880 "Meu
cadastro expirou por de..."
Primeiro cadastro:
E-mail: sirar.rr@hotmail.com

Bom dia, Simone,

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
Segundo Cadastro:
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
E-mail:
cadastrado no módulo “Documento
simoneguimaraez@gmail.com
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
____________________________
curriculares em (re)elaboração para
____
Consulta Pública.
Caso você não seja gestor de uma rede
De: Suporte Técnico (Ferramentas
de ensino e queira apenas responder a
BNCC)
uma consulta pública, você precisa ter
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
Enviado: quinta-feira, 2 de agosto
municipais podem enviar esses links.
de 2018 08:45:45
Função: Professora
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Para: Simone Araújo Guimarães

Atenciosamente.

Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: Meu cadastro
expirou por desuso. Fiz novo
cadastro...
Boa tarde, Ana,

onde encontro o ícone "Analisar
consultas públicas"? Só aparece
Edição, informação e geral
1357
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------------------

Vocês não entenderam o problema. Sou
coordenadora estadual. Quem colocou o
texto na plataforma foi a analista de
Boa tarde, Ana,
gestão de Pernambuco. Como foi ela que
colocou os textos, os mesmos não
O ícone "Analisar Consultas Públicas" é o
aparecem para mim. Não tenho como
mesmo que "Consultas Públicas".
acompanhar as contribuições. Gostaria
de ter acesso ao acompanhamento das
Estamos providenciando a correção do
contribuições. Ana Selva
texto.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente

Em 15/08/2018 às 15:41 horas,
suporte+id1357@bncc.zendesk.com
escreveu:

Para acompanhar as contribuições, entre
com seu login na ferramenta "Documento
Curricular", clique em "Grupos de
Trabalhos", logo após vai aparecer os
trabalhos dos grupos de etapa e dos
grupos de trabalho, clique no trabalho
desejado, vai abrir uma pequena aba e
no canto direito vai aparecer um olho,
clique nele, vai para a aba de "BNCC
Comentada" "Documentos de Referência"
"(re)elaboração" e "Analise", vá em
"BNCC Comentada" e veja os cometários.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Marilia

Não consigo logar no sistema com
a senha cadastrada.
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Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/login
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Bom dia, Deusivania
estou tentando acessar com meu
e-mail e senha, mas ta dando
usuário ou senha incorreta
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Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov
para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/
Atenciosamente
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Bom adia, fui informada sobre um
curso EAD m parceria com a FDT,
"A Prática pedagógica..." as
inscrições abertas, mas não
consigo localizar. Pode me
informar onde faço a inscrição
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Realizei meu cadastro e sou
professora da educação
fundamental dos anos iniciais, mas
aparece para a contribuição da
educação infantil
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------------------

Bom dia, Beatriz,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.
Bom dia, Vanessa,
Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
pertinente em sua área de atuação. No
entanto a obrigatoriedade do envio de
contribuições deve ser verificada junto
com sua rede de ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Atenciosamente.
Bom dia, Hesfrania,
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Não consigo acessar a plataforma,
como também não consigo
localizar o acesso de cadastro
para novos membros da
elaboração do currículo da nossa
Rede.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/documento-curricular/
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
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Bom dia, Debora
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
recuperar senha
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Atenciosamente
Bom dia, Debora
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
preciso cadastrar nova senha
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Atenciosamente
Bom dia, Elisa,
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Bom dia, estou com a minha
supervisora escolar questionando
sobre o acesso a Consulta Pública
em relação ao BNCC do ensino
fundamental, porém não
recebemos nenhum link e não
sabemos como realizar esse
acesso. Nossa escola é a EEB
Almirante Boiteux, NEP
42021685, da rede estadual de
Santa Catarina.

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.
Caso você não seja gestor de uma rede
-----------------de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
Enviado de:
recebido um link para essa consulta.
http //basenacionalcomum.mec.gov Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/documento-curricular/
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Olá Helizangela Lima. Boa tarde.
Não está sendo possível realizar a
importação das aprendizagens
para os campos de experiencias
da etapa educação infantil. Segue
em anexo melhor explicação
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------------------

Helizangela, boa tarde!
Agradecemos pelo relato. Pedimos a
gentileza de que aguarde enquanto
nosso time técnico avalia o caso. Assim,
que tivermos um retorno, responderemos
novamente este chamado.

Att.
Enviado de:
Equipe de Atendimento - BNCC
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/gerar/passo/6
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Nosso time técnico já havia identificado o
problema e o sistema passou por uma
atualização que visa corrigi-lo.
Caso o problema persista, por favor,
responda este e-mail e nos informando
em detalhes e com prints de tela, o
ocorrido.
Atenciosamente.
Equipe de Atendimento - BNCC.

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Pollyana,

nao consigo acessar a plataforma.
estou com erro no email ou senha
e na consigo fazer um novo
cadastro.
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Para fazer um novo cadastro é
necessário que a rede de ensino de seu
estado, lhe mande o link, porém você
pode optar por mudar a senha.

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
Enviado de:
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
http //basenacionalcomum.mec.gov
o usuário e senha utilizados para a
.br/consultapublica/
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.

De: Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
Enviado: quarta-feira, 15 de agosto de
2018 10:31

------------------

Para: pollyana susy rodrigues dos reis
Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: nao consigo acessar a
plataforma. estou com erro n...

Atenciosamente
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Sou Professora de Educação
Física da Educação Infantil mas fiz
Bom dia, Daiane,
estudo da disciplina nas series
iniciais e finais do fundamental
Por gentileza, poderia nos informar com
mais clareza, no que poderíamos auxilia-----------------la?
Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

Bom dia, Daiane
Gostaria de contribuir com sugestões na
proposta curriculares para o ensino
Fundamental anos iniciais e finais da
Educação Física
porém me cadastrei somente na
educação infantil e não consigo acessar
os demais.

Atenciosamente.

Boa tarde, José,

solicito cancelar meu cadastro
neste site;
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ele não funciona corretamente,
sou usuario final, e ele e para
usuario administrador;

Como foi entrado em contato através de
uma outra chamada, está será dada
como concluída.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Jose, bom dia! Tudo bem?
Para que possamos orientá-lo, é
necessário que nos informe qual site está
mencionando como SPAN.

solicito remover meu cadastro;
motivo: este site e para usuario
administrador; sou usuario final;
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este site não esta vinculado a
BNCC,
este site e um SPAN.

Prezados, por gentileza, poderiam nos
auxiliar para responder este chamado?
Atenciosamente.

Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
pertinente em sua área de atuação. No
entanto a disponibilização de
contribuições deve ser verificada junto
com sua rede de ensino.

Por favor, responda a este e-mail
informado a URL do site em questão para
que possamos avaliar melhor o caso.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
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ITERAÇÃO 1
Bom dia, Mary,

Bom dia!
Sou Secretária Municipal de
Educação de Japonvar e gostaria
de saber como fazer o acesso a
Plataforma BNCC.
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Atenciosamente,

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Mary Lúcia de Matos Andrade

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
Enviado de:
123; troque a senha já no primeiro
http //basenacionalcomum.mec.gov
acesso.
.br/consultapublica/
------------------

Atenciosamente.
Bom dia, Solange
Não aceita a senha.diz estar
incorreta.
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Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Bom dia, Catarina
Minha senha não esta entrando
para fazer o login
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Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Submitted from:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Bom dia, Elenice
cadastrei par acessar a consulta
pública mas minha senha não
validou, favor reiniciar minha
senha.
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Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/
Atenciosamente
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Boa tarde, Beatriz,

Preciso que a coordenadora
estadual consiga acessar a
consulta pública. Como criei no
meu acesso, sou analista de
gestão, apenas eu estou
conseguindo acessar.
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Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/minhas-consultas

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
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onde encontrar orientações para
responder as questões do capítulo
10, como enviar os relatórios. E se
posso enviar individualmente as
contribuições dos objetivos ? E o
cap 10 coletivamente e os
relatórios/ e mais os relatórios são
as respostas ao capítulo 10?

Boa tarde, Edilma,

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
Enviado de:
sugerimos que consulte os responsáveis
http //basenacionalcomum.mec.gov pela disponibilização do link da pesquisa
.br/consultapublica/consultapublica/responder/479
Atenciosamente.
Boa tarde, Meirison,
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci a senha de acesso
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Atenciosamente
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Boa tarde, Edileusa,
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Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
Muito obrigada!
não está aparecendo o link
cadastrado no módulo “Documento
consulta pública para eu responder Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
-----------------disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Enviado de:
Consulta Pública.
Em 15 de agosto de 2018 14:39,
http //basenacionalcomum.mec.gov
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
.br/consultapublica/home
Caso você não seja gestor de uma rede
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
de ensino e queira apenas responder a
escreveu:
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Boa tarde, Shirlei
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci minha senha
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Atenciosamente
Boa tarde, Elianete
Não consigo fazer a senha, acho
que já tinha cadastro e esqueci a
senha.
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Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov
para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Boa tarde, Vilma
não consigo acessar a plataforma
esta dando email ou senha
incorreta
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Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov
para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Marcos
A plataforma do Documento Curricular é
restrita para Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

como participar da consulta
publica do documento curricular
1382

15/08/2018

19/08/2018 Encerrado

------------------

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Já a área de Consulta Pública é
.br/documento-curricular/
destinada aos gestores de redes de
ensino que estão (re)elaborando seus
currículos e desejam realizar uma
consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.
Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
Emmanuel Jonas Pessoa Barreiro, boa
tarde! Tudo bem?

1383

15/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Boa tarde! Infelizmente não estou
conseguindo acessar o sistema,
mesmo realizando cadastro, uma
vez que não está salvando as
informações na área de cadastro,
consequentemente, fica impossível
de acessar por meio de
informações.

Boa tarde, Emmanuel,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lx.

-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Na página, têm-se os links de cadastro e
de acesso. Eu acessei o de cadastro,
coloquei as informações solicitadas,
cliquei no botão cadastrar, porém nada
foi salvo. Por isso não conseguei acessar
a página para ofertar minha contribuição.
Em Qua, 15 de ago de 2018 15:19,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Caso o problema persista, por favor,
responda este e-mail.
Atenciosamente.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Quando entro com meu usuário e
senha só tenho informação com 2
tutoriais, não tenho as questões
para respondê-las. Como faço
para acessar as questões?
1384

15/08/2018

19/08/2018 Encerrado
------------------

Boa tarde, Camila,
Para acessar as questões é necessário
ter o link das mesmas, que é
disponibilizado pelas Redes de Ensino.
Possuindo o link, quando entrar na
ferramenta de "Consulta Pública", clique
no ícone de "Consultas Públicas".

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Arminda,

Boa tarde,
Nao consigo me cadastrar.
1385

15/08/2018

19/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Prezados/a,

Jonas, boa tarde! Tudo bem?

Cumprimento Cordialmente
Vossas Senhorias, informo que
estou enfrentando dificuldades
para subir o Documento Curricular
Amapaense para Consulta
Pública, após varias tentativas, foi
possivel:

Avaliando as duas Consutas Públicas
que relatou problemas no acesso,
identificamos que ambas não possuem
um prazo de vigência ativo.
Para toda consulta, deve ser informado
pelo usuário criador um prazo de
disponibilização e de encerramento. Caso
contrário, o contribuinte/respondente verá
a seguinte mensagem: "Consulta Pública
Indisponível."

Olá Jonas Loureiro Dias,
1. O link pelo meu perfil
Recebemos sua solicitação, estamos
coordenador estadual
http //basenacionalcomum.mec.gov avaliando o problema, responderemos
em breve.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/530
1386

15/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Solicito providências no sentido
de suporte técnico. Também
informo que no link que foi criado
pela coordenadora de etapa não
consigo visualizar os textos que
ela inseriu e na opção de
respondente, quando vou me

15/08/2018

20/08/2018 Encerrado

Sugerimos que entre em contato com os
criadores destas Consultas Públicas e
informe que as mesmas estão
indisponíveis (sem prazo de vigência).


Print com simulação de respondente
para:

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Agradecido pelo retorno, informo que o
problema que estavamos enfrentando foi
resolvido, e que ao dia primeiro de
setembro subiremos o documento para
consulta pública.
Att,
Jonas Dias



Print com simulação de respondente
para: Consulta Pública do Documento
Curricular Amapaense

Bom dia, lca
tem como cancelar uma senha,
porque nao estou conseguindo
entrar com meu email, esta dando
email ou senha erada
1387

Print que ilustra o dado que deve ser
preenchido pelo criador da Consulta
Pública para que fique visível para o
respondente.

Agradecemos seu contato,
2. Outro link criado pela
coordenadora de etapa, para a
Base Nacional Comum Curricular
consulta sobre os textos
introdutórios da etapa educação
infantil:
http //basenacionalcomum.mec.gov
BNCC - Suporte Técnico Nível 2
.br/consultapublica/consultapublica/responder/542 .

Prezados, Boa tarde!

Em 30/08/2018 13:11, "Suporte Técnico
(Ferramentas BNCC)"
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Andreia,

preciso fazer as contribuiçoes
-----------------1388

15/08/2018

21/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, consegui acessar o sistema,
porém foi escrito o nome da minha mãe.
Não estou conseguindo realizar o
acesso. Já pedi redefinição de
senha mas não consigo.
1389

15/08/2018

20/08/2018 Encerrado

Bom dia, Jacinta,
De: Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;

-----------------Enviado: quarta-feira, 15 de agosto de
2018 17 21
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Para: JAC NTA DA COSTA CUNHA
.br/consultapublica/login

Para efetuar alteração no nome, vá na
aba de "Documento Curricular", faça o
login com seu e-mail e senha da
ferramenta "Consulta Pública", logo após
fazer o login, clique em "Meu Perfil", e ali
faça a mudança.
Atenciosamente.

Assunto: [Solicitação recebida] Não estou
conseguindo realizar o acesso. Já pedi r...
Bom dia, Airton

não estou conseguindo, cadastrar

1390

15/08/2018

20/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Antonio,
Não consigo fazer o dowload da
BNCC ensino fundamental.
1391

15/08/2018

21/08/2018 Encerrado

Muito obrigado.
Para fazer o download, selecione a etapa
de "Ensino Fundamental', logo depois
-----------------o(s) componente(s) que preferir, e abaixo
Em qui, 16 de ago de 2018 às 09 24,
o ano letivo, clique em "Download" e será
Enviado de:
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
gerado um arquivo em excel em seu
http //basenacionalcomum.mec.gov computador.
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
.br/download-da-bncc
escreveu:
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

nao consigo acessar.
Bom dia, Ivania,

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Ivania
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------1392

15/08/2018

25/08/2018 Encerrado

Poderia nos informar com mais detalhes
Enviado de:
o ocorrido?
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/esqueciAtenciosamente.
senha html

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

como devo proceder, pois continua a
mensagem falando que email ou senha
esta incorreto?
esqueci minha senha, ja fiz
algumas tentativas em esqueci
minha senha, mas, mesmo assim
diz que email ou senha está
incorreto
1393

15/08/2018

Bom dia, Cicera,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

25/08/2018 Encerrado
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

16/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Não consigo acessar, embora
Coordenadores de Etapa de Ensino e
tenho feito o cadastro. Gostaria de Redatores previamente cadastrados pela
saber se posso fazer um novo
Secretaria Estadual de Educação para
cadastro, já que o sistema diz que trabalharem no projeto de (re)elaboração
os dados do email são inválidos.
do documento curricular da rede de
ensino.
-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Antonio,

Não estou conseguindo me
cadrastra
1395

16/08/2018

21/08/2018 Encerrado

------------------

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente

Livre de vírus.
www.avast.com.
Bom dia, Maria,

1394

Boa tarde, Cicera
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

boa noite
Bom dia, Maurivania,
-----------------1396

16/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/documento-curricular/
preciso desse donwload:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/images/pdf/4.2_BNCCBom dia, Martinha
Final_MA pdf/
nao estou conseguindo acessar

1397

16/08/2018

24/08/2018 Encerrado
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/images/pdf/4.2_BNCCFinal MA pdf/
Não estou conseguindo entrar no
local dos textos para responder,
quando a gente acessa vai só até
os videos e pronto não vai pra
frente o qui fazer?

1398

16/08/2018

24/08/2018 Encerrado
------------------

1399

16/08/2018

25/08/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

1400

16/08/2018

25/08/2018 Encerrado

------------------

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente

Atenciosamente

Bom dia, Martinha,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Bom dia, Gilvandete,
Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

Boa tarde, Cicera
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
nao consigo acessar a consulta
publica

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente

Atenciosamente

Bom dia, Hilma,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/home

ITERAÇÃO 3
Bom dia, Maurivania,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/home
O que devo fazer para acessar a
consulta publica? Pois, já fiz o
cadastro. porem quando vou
acessar diz que email ou senha
está errado. Tentei mudar a senha
Bom dia, Cicera,
em esqueci minha senha e,
,mesmo assim não muda nada.
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
E agora como devo proceder?
------------------

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Maurivania,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Boa tarde, Hilma
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Simone,

não consigo acessar
-----------------1401

16/08/2018

21/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, ldene,

sou diretora e nao consigo acesso
para a cunsulta publica
1402

16/08/2018

21/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

POR GENTILEZA ,VC PODERIA
ME DIZER COMO FAÇO PARA
SABER SE O MEU MUNICÍPIO
FEZ A ADESÃO DO CURRÍCULO
DE MINAS ?
1403

16/08/2018

21/08/2018 Encerrado
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

Atenciosamente.
Boa tarde, Devailson,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.
ok mais até agora não conseguir
cadarstrar

Quando chega para selecionar o
município em que moro não tem opção.

Boa tarde, Maria,

ajudar a cadastrar
-----------------1404

16/08/2018

21/08/2018 Encerrado

De: Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;

Enviado de:
Enviado: quinta-feira, 16 de agosto de
http //basenacionalcomum.mec.gov
2018 09 31 54
.br/consultapublica/

De: Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
Enviado: quinta-feira, 16 de agosto de
2018 09:31:54

Sugerimos que utilize os navegadores
Chrome ou Firefox, pois ao utilizar o
explorer ocorre um bug, o que resulta na
falta da opção.
Atenciosamente.

Para: Maria dos Anjos Alves do
Nascimento Cruz

Para: Maria dos Anjos Alves do
Nascimento Cruz

Assunto: [Solicitação recebida] ajudar a
cadastrar

Assunto: [Solicitação recebida] ajudar a
cadastrar

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Claudete,

1405

16/08/2018

20/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Não consigo fazer o cadastro para
Redatores previamente cadastrados pela
entrar no sistema.
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
Claudete Borges
do documento curricular da rede de
ensino.
-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Olá
Boa tarde!

Boa tarde, Roziane,

Gostaria de saber como posso ter
o acesso a areá do Documento
Curricular.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

E como proceder?

1406

16/08/2018

21/08/2018 Encerrado

para cadastrar o coordenador de
etapa
os Redatores?
Sou articuladora da BNCC do
meu Municipio.
------------------

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
gostaria que fosse liberado meu
email e senha, pois só esta dando
errado
1407

16/08/2018

26/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Paulo,
Por gentileza, nos informe mais detalhes,
para que possamo auxilia-lo.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Boa tarde, Christiane,
Está como email invalido. Como
faço para alterar o email?
1408

16/08/2018

21/08/2018 Encerrado

Para alterar o e-mail, faça seu login na
aba do "Documento Curricular", com o
mesmo usuário usado na "Consulta
Pública", clique em "Meu perfil" e lá
Enviado de:
poderá fazer as alterações possíveis na
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramenta.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Atenciosamente.
------------------

Boa tarde. Paulo,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde!

1409

16/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Gostaria de saber como fazer a
impressão das minhas
contribuições realizadas na
BNCC?

Bom dia, João,
Infelizmente, o sistema não dá essa
opção.

-----------------Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc

1410

16/08/2018

Não consigo acessar

Bom dia, Aparecida,

------------------

Por gentileza, poderia nos informar mais
detalhes do ocorrido, para que possamo
auxilia-la.

25/08/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha Atenciosamente.

Boa tarde, Aparecida
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

acesso ao documento curricular do
Boa tarde, Ivonaldo,
RN na planta forma online
1411

1412

16/08/2018

16/08/2018

26/08/2018 Encerrado

24/08/2018 Encerrado

------------------

Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/
quero entrar na consulta publica
da base comum curricular e não
consigo. meus imail só dá
Bom dia, Nilma,
inválidos. gostaria de entrar pelo
meu cpf e pronto.
Infelizmente, a ferramenta não dá essa
opção.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login

Atenciosamente.

me undamentalcadastrei em
educação infantil e quero contribuir
para ensino f
Bom dia, Monica,
1413

16/08/2018

25/08/2018 Encerrado

------------------

No que podemos auxilia-la?

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

me orientar o que devo fazer
Bom dia, Kedman,
-----------------1414

16/08/2018

26/08/2018 Encerrado

No que podemos auxilia-lo?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Boa tarde, Monica
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde. Kedman
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
favor liberar o meu email está
correto, e o sistema aponta como
email incorreto

1415

16/08/2018

27/08/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Kedman
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha
email válido, sistema acusa como
email inválido
1416

16/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Bom dia, Kedman,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Kedman,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente
Boa tarde. Kedman,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente
Boa tarde,Jari,

Não consigo acessar, e-mail
invalido
1417

16/08/2018

25/08/2018 Encerrado

Bom dia, Jari,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Preciso logar na área de consulta
pública para contribuição da BNCC Boa tarde, Genaron,

1418

16/08/2018

21/08/2018 Encerrado

-----------------Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
Enviado de:
programa ProBNCC.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente.
ar
não consigo enviar minha
sugestão.
------------------

1419

16/08/2018

25/08/2018 Encerrado

Bom dia, Vanderlei,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/listar/responder
informando como faço, pois
cadastrei e não consigo entrar, diz
que o email é inválido.
1420

16/08/2018

26/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, lzo
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Boa tarde, Vanderlei
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde. Ilzo
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
sistema acusa senha e email
incorreto

1421

16/08/2018

26/08/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 1

Bom dia, Edna,

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/materiais-de-apoio

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Boa tarde. Edna
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, sou redatora de Língua
Inglesa do Amazonas, fui
cadastrada na plataforma mas
quando coloco a senha diz que
está incorreta. Peço auxílio.
1422

16/08/2018

21/08/2018 Encerrado

Desde já agradeço.
------------------

Boa tarde, Fernanda,
Na pagina da ferramenta de 'Consulta
Pública' há a opção de "Esqueci minha
senha", se caso tentar e não conseguir
por gentileza, fazer outro chamado para
que possamos auxilia-la.

Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
sim
Boa tarde, Maristela,
-----------------1423

16/08/2018

24/08/2018 Encerrado

No que podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Bom dia, Maristela,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

sistema acusa email e senha
inválido, os dados são válidos
1424

16/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Ainda não consegui entrar no
sistema,pois ainda consta senha e email
inválido,o que devo fazer?

-----------------Em 16 de agosto de 2018 18 28,
Enviado de:
Ferramentas BNCC
http //basenacionalcomum.mec.gov
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
.br/consultapublica/
escreveu:

Bom dia, Edna,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Atenciosamente

Boa tarde. Edna
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde, Ana

1425

16/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Sou relatora da educação infantil
do RJ e não consigo entrar na
plataforma.

Bom dia, Ana Paula,

------------------

Por gentileza, nos informar com mais
detalhes o ocorrido, para que possamos
auxilia-la

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

Boa tarde, Ana Paula
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Não consigo acessar a plataforma com
login e senha
Enviado do Yahoo Mail no Android

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha".
Se o problema persistir, faça uma nova
chamada junto com seu e-mail
cadastrado.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Andreia

Preciso acessar utilizando o login
-----------------1426

16/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Klenia,

1427

17/08/2018

21/08/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
Gostaria de receber o link
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
-----------------dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
Enviado de:
curriculares em (re)elaboração para
http //basenacionalcomum.mec.gov Consulta Pública.
.br/
Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Abrir a plataforma
Bom dia, Terezinha,
------------------

1428

17/08/2018

25/08/2018 Encerrado

No que podemos ajuda-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Não consigo finalizar o cadastro,
está sem permitir digitar município
de residência.

1429

17/08/2018

25/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Gilton
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente
ar

Boa tarde, Terezinha
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde, Gilton
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Elinete

preciso cadastrar meu email para
ter acesso ao link da consulta
publica da BNCC.
1430

17/08/2018

24/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/esqueci-senha para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Marcia,

1431

17/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
gostaria do acesso para a
disponibilizar seus documentos
contribuião
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.
-----------------Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
Enviado de:
uma consulta pública, você precisa ter
http //basenacionalcomum.mec.gov
recebido um link para essa consulta.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:
http //cnebncc.mec.gov br/
Atenciosamente.
Bom dia, Raquel

Como cadastrar para ter acesso e
cadastrar os professores?
1432

17/08/2018

24/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

1433

DATA DA
SOLICITAÇÃO

17/08/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

26/08/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

nao estou conseguindo acessas o Bom dia, Claudiana
sit
Por gentileza você poderia nos informar
-----------------com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
Enviado de:
que assim possamos auxilia-la.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2
Boa tarde. Claudiana
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Elaine

gostaria de saber como faço para
acessa ressa área.
1434

17/08/2018

24/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Maria
esqueci a senha, preciso cadastrar
nova senha.
1435

17/08/2018

24/08/2018 Encerrado

------------------

ok..no aguardo

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

Meu email não é aceito.

1436

17/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Bom dia, Nicélia,

-----------------Por gentileza, nos informe mais detalhes,
para que possamo auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/
Nao consigo acessar

Bom dia, Francilane,

------------------

1437

17/08/2018

25/08/2018 Encerrado

Por gentileza, nos informar mais detalhes
do ocorrido.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

nao consigo entar com meu email
-----------------1438

17/08/2018

26/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Bom dia, Cleusa
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Já fui atendida. obrigada. ja consigo
acessar os links.
Em seg, 20 de ago de 2018 10 06,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:
Boa tarde, Francilane
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde. Cleusa
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom Dia,
Minha escola realizou o dia D da
BNCC ENS NO MÉDIO nos dias
propostos mas a orientações que
recebemos não tinha uma data
prevista para realizar a devolutiva
da consulta pública.
Hoje, 17/08/2018 acessei o
sistema e constatei que a data
prevista era 10/08.

1439

17/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Venho por meio dessa mensagem
solicitar um link para que possa
realizar as contribuições referente
a minha escola.
Desde já, agradeço.

Boa tarde, Maria
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Maria de Lourdes Bernardo
Atenciosamente.
Pedagoga
EEEFM Antonio dos Santos Neves

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Bom dia, Patricia,

1440

17/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
quero responder a consulta publica
Caso você seja gestor e já esteja
e nao sei como
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
sou de nova bandeirantes
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
-----------------curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.
Enviado de:
Caso você não seja gestor de uma rede
http //basenacionalcomum.mec.gov
de ensino e queira apenas responder a
.br/consultapublica/
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Boa tarde, Juliane,
meu e-mail foi mas nao consigo
acessar

1441

17/08/2018

25/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Juliane
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Olá Gustavo,

Quando eu clico no ícone nuvem,
não consigo acessar a parte de
sugetões
1442

17/08/2018

24/08/2018 Encerrado

------------------

Sugerimos que utilize o navegador
chrome ou firefox.
Caso o erro persista, para que possamos
orientá-lo melhor, solicitamos que relate
de modo detalhado o erro encontrado, se
possível com prints.

Agradecemos seu contato,
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Base Nacional Comum Curricular
.br/consultapublica/consultapublica/responder/431

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Ingrid,
Gostaria de saber como faço para
analisar uma escola do ensino
medio
1443

17/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov
documento curricular.
.br/bncc-ensino-medio
Atenciosamente.
Bom dia, Evely,
enviando o link pra que eu possa
acessar

1444

17/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
-----------------uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Enviado de:
Apenas as redes de ensino estaduais e
http //basenacionalcomum.mec.gov municipais podem enviar esses links.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Não consegui entrar para fazer a
consulta publica.

Em sex, 17 de ago de 2018 às
11:14, Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
Bom dia, Andréa
escreveu:

1445

17/08/2018

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

24/08/2018 Encerrado

Bem-vindo à Base Nacional
Comum Curricular. Clique no link
abaixo para criar uma senha e
entrar.
https //bncc.zendesk.com/verificatio
n/email/39Jts3EJaQBLMCg0DB8C
31bZ4PuDZUyV

1446

17/08/2018

21/08/2018 Encerrado

Este email é um serviço de
Base Nacional Comum Curricular.
Eu queria saber se vocês podem
passar a base do ensino médio da
versão não aprovado, no mesmo
formato da apresentada do ensino
fundamental, com os Componente,
Ano/Faixa, Unidades Temáticas,
Objeto de Conhecimento e
Habilidades
------------------

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Boa tarde, Marcos,
Você pode acessar o link abaixo, para
acessar o material acessível até o
momento.
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/bnc
c-ensino-medio

Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
ajuda no acesso e-mail fica como
incorreto
1447

17/08/2018

24/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Zilda,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Atenciosamente

Bom dia, Zilda,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Vania,

1448

17/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
Eu preciso acesdar..
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
-----------------dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
Enviado de:
curriculares em (re)elaboração para
http //basenacionalcomum.mec.gov
Consulta Pública.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Caso você não seja gestor de uma rede
ar
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Boa tarde, Silvania,

enviando a senha
-----------------1449

17/08/2018

21/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Lindomar,

1450

17/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
como faço para me cadastrar?
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
-----------------dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
Enviado de:
curriculares em (re)elaboração para
http //basenacionalcomum.mec.gov Consulta Pública.
.br/consultapublica/
Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Sou professora de língua
portuguesa,gostaria de
acessar,mas não consegui.

1451

17/08/2018

26/08/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

Bom dia, Orliene,
Por gentileza, nos informe mais detalhes
do ocorrido.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha
Não consigo acessar com minha
senha. Esta como inválida.
1452

17/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Bom dia, Silvia,

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/login

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Orliene,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde. Silvia
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Janice

GOSTARIA DE DAR MINHA
CONTR BUIÇÃO.
PORÉM NÃO CONSIGO ME
CADASTRAR;
1453

17/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Levina,

1454

17/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
Quero me cadastrar
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
-----------------dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
Enviado de:
curriculares em (re)elaboração para
http //basenacionalcomum.mec.gov Consulta Pública.
.br/consultapublica/
Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

Nao estou conseguindo acessar
-----------------1455

17/08/2018

25/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

não consigo responder o
questionário do referencial
1456

17/08/2018

26/08/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1
Bom dia, José
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.

Atenciosamente

Bom dia, Maria
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Como coordenadora de etapa não
consigo inserir

ITERAÇÃO 2
Boa tarde, José
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Bom dia, Suzy,

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov que assim possamos auxilia-la.
.br/documentocurricular/coordenador_gt/subgrupo Atenciosamente
s-coordenacao-gt html
Bom dia, Silvania,

Atenciosamente
Bom dia, Maria,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Suzy,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

1457

1458

17/08/2018

17/08/2018

26/08/2018 Encerrado

24/08/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastro
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
-----------------dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
Enviado de:
curriculares em (re)elaboração para
http //basenacionalcomum.mec.gov Consulta Pública.
.br/consultapublica/
Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Silvania,

1459

17/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
Nao consigo cadastrar na consulta
cadastrado no módulo “Documento
publica
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
-----------------disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Enviado de:
Consulta Pública.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Caso você não seja gestor de uma rede
.br/consultapublica/
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Cícero,
Sou especializando em
"Linguagens, Cultura, Educação e
Tecnologia, pela UFT. Preciso do
contato imediato para verificar
como fazer para adentrar no
Sistema e participar da Consulta
Pública?

1460

18/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Aguardo retorno!
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Enviado de:
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
http //basenacionalcomum.mec.gov 123; troque a senha já no primeiro
.br/consultapublica/
acesso.
------------------

Atenciosamente.
H
-----------------1461

18/08/2018

25/08/2018 Encerrado

Bom dia, Sara,

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/58

Boa tarde, Sara
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

nao consigo acessar o material do
BNCC de historia para responder
as questoes de multipla escolha
numero 1, 2 e 3 . preciso terminar
de fazer minha inscricao e nao
consigo.
1462

18/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Obrigada.

Bom dia, Sirlei
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

------------------

Boa tarde. Sirlei
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/a-base

Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

não consigo concluir o cadastro
-----------------1463

18/08/2018

25/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Nasare
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

ITERAÇÃO 2
Boa tarde, Nasare
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente
Atenciosamente

1464

18/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Sou professora de Educação
Física, mas meu cadastro foi como
Boa tarde, Helen,
matemática. Como posso mudar
esse cadastro?
Infelizmente a ferramenta não dá a opção
de mudança.
-----------------Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Preciso acessar a plataforma e
não estou conseguindo.

1465

18/08/2018

26/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Késia
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Boa tarde. Késia
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Joeder,
Fiz minha contribuição ontem por
volta das 17 horas e até este
momento não recebi o protocolo.
Preciso pra comprovação de pós
graduação
1466

18/08/2018

25/08/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
-----------------ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Enviado de:
Para emissão de protocolo ou
http //basenacionalcomum.mec.gov
comprovantes de participação, acione a
.br/consultapublica/consultarede de ensino.
publica/responder/95
Atenciosamente.
Bom dia, Carlos,

Gostaria de ter acesso para
elaboração de currículo escolar,
como diretor de escola
1467

18/08/2018

24/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Olá Lara Oliveira, boa tarde.

nao estou conseguindo contribuir
com o currriculo de Alagoas, o
botão de comentario nao abre
nenhuma janela, tentei Geografia
e História.
1468

18/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Pessoal, temos urgência com o estado
de Alagoas, há muitos erros envolvendo
as consultas deles.

Nosso time técnico já havia identificado o
problema e o sistema passou por uma
atualização que visa corrigi-lo.
Caso o problema persista, por favor,
responda este e-mail nos informando o
ocorrido em detalhes e com prints de tela.

-----------------Obrigada.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

Atenciosamente.
Equipe de Atendimento - BNCC.

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Não estamos conseguindo
colaborar com as consultas
públicas em Alagoas nas
seguintes páginas:

http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/390

1469

18/08/2018

26/08/2018 Encerrado

http //basenacionalcomum.mec.gov
Bom dia, Ícaro,
.br/consultapublica/consultapublica/responder/384
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
http //basenacionalcomum.mec.gov conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/431
Atenciosamente
Clicamos nos balões e nada
acontece.
O nosso coordenador estadual
aguarda uma posição o mais
rápido possível. Obrigado!
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consulta-

Boa tarde. Ícaro,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Olá Função como participante, em
propor mudança na primeira fase da
BNCC com relação aos objetivos de
geografia

esqueci a senha, tentei recuperar,
mas meu e-mail está invalido.
Como devo proceder?
1470

18/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Elianete,
Bom dia, Elianete,

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/documento-curricular/esquecisenha html

Olá, elianetelira.c@ gmail.com
Professora de geografia do ensino
fundamental 2

Em Seg, 20 de ago de 2018 10 34,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Em Seg, 20 de ago de 2018 12 27,
Elianete Lira
&lt;elianetelira c@gmail com&gt;
escreveu:

Olá, elianetelira c@ gmail.com
Professora de geografia do ensino
fundamental 2

Em Seg, 20 de ago de 2018 10:34,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

1471

18/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Fiz o cadastro mais não consigo
entrar. Diz que a senha não
confere. Cliquei em esqueci a
senha e veio pra o email pra
mudar a senha. Onde mudo a
senha?
------------------

Boa tarde, Edna,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/#
meu email ta invalido e esqueci a
Boa tarde, Lady,
senha
-----------------1472

1473

18/08/2018

18/08/2018

26/08/2018 Encerrado

24/08/2018 Encerrado

Para mudar a senha ou recupera-la, na
aba da Consulta Pública, clique no link
"Esqueci minha senha".

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente.
ar
Boa tarde, Petherson
Aperfeiçoamento das aulas
práticas com a utilização de
Este suporte é dedicado às
software para Dinamizar as
funcionalidades do site
mesmas.
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov
documento curricular.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/481
Atenciosamente.

Bom dia, Edna,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Houve uma instabilidade na ferramenta, o
que causou todo este transtorno. Porém
já foi verificado e arrumado, sugerimos
que tente novamente, se caso desejar,
através do link da consulta publica, pode
fazer um outro cadastro com um outro email, para que assim consiga responder.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Maria,

1474

18/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Fiz a inscrição na plataforma
Consulta Pública com o nome de
estudante( por engano), gostaria
de entrar como coordenadora
pedagogica da SEMED, como
devo proceder? quero contribuir
como coordenadora

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/materiais-de-apoio
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

1475

19/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Boa noite! Sou redatora da
Educação Infantil do estado do RJ
e não consigo acesso. Colocando
o meu e-mail no usuário e a senha
Boa tarde, Nedimar
123, aparece a mensagem:
usuário ou senha incorretos.
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
Grata,
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
Nedimar
E clique em “Esqueci minha senha”.
------------------

Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Bom dia, Valeria
não consigo validar a senha
-----------------1476

19/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Espero sua ajuda. Obrigada!
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

Bom dia, Carolina

Quero me cadastrar no site _
Primeiro Acesso
1477

19/08/2018

24/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Submitted from:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Diego,

1478

19/08/2018

25/08/2018 Encerrado

Boa tarde, gostaria de saber se vai
haver livro didáticos para a
Este suporte é dedicado às
disciplina ensino religioso, porque
funcionalidades do site
dar aulas sem nenhum material
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
e bastante dificil
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
-----------------de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
Enviado de:
documento curricular.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
Atenciosamente.
chorone
Bom dia, Maria,
------------------

1479

19/08/2018

25/08/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

clorome
Bom dia, Maria,
-----------------1480

19/08/2018

25/08/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Boa tarde, Maria
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde, Maria
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Maria
me ajuda fazer uma nova senha

1481

19/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
Enviado de:
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
http //basenacionalcomum.mec.gov o usuário e senha utilizados para a
.br/consultapublica/usuario/cadastr ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
ar
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
Bom dia, Edna,

1482

19/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Não estou conseguindo acessar e Caso você seja gestor e já esteja
responder a consulta , pois pede
cadastrado no módulo “Documento
senha e eu não tenho.
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
-----------------disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Enviado de:
Consulta Pública.
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso você não seja gestor de uma rede
.br/consultapublica/
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

1483

DATA DA
SOLICITAÇÃO

19/08/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

24/08/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Necessito imprimir a versão da
BNCC , mas ela não aparece na
íntegra, está cortada a informação
, na parte que diz respeito ao
conteúdo de língua portugeusa do
1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental. Poderiam me enviar
????
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/a-base

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Bom dia, Adriana
Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Bom dia, Dagmar,

QUERO VER AS NOTAS DE
MEUS EDUCANDOS
1484

19/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/
documento curricular.
Atenciosamente.
onde eu encontro a menção da
educação financeiara na base?

1485

19/08/2018

27/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Marcio,
Não há este componente na base.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

1486

19/08/2018

27/08/2018 Encerrado

As planilhas com resultados da
Consulta Pública, cujo t tulo é
longo não aparece todo o t tulo, o
que para a Consulta Pública de
Sergipe é um problema uma vez
que o código da habilidade é a
última parte do título. Além disso
alguns estão com erro, ao invés do
t tulo aparece ["Falso"].

Bom dia, Mariana
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Bom dia!

Boa tarde Mariana Muniz.

Segue relatório de Lingua Portuguesa,
para exemplificar.

Devido aos textos longos produzidos na
aba Análise e a limitação de caracteres
nas ferramentas de apoio (planilhas e
PDF), os textos tiveram que ser
reduzidos a aproximadamente 200
caracteres.
Para auxiliar na identificação dos textos
nessas ferramentas de apoio, sugerimos
que seja incluído um numeral de forma a
facilitar o processo de avaliação dos
contribuintes da consulta pública.
Ex.: 1) Texto da aba análise; 2) Texto da
aba análise; etc.

Veja que não é possível identificar qual a
habilidade avaliada através do t tulo, pois
parte do t tulo é cortado.
Olá Mariana Muniz,
Além disso, algumas colunas no lugar
do t tulo está escrito "FALSO".
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.
Att.;
Agradecemos seu contato,

------------------

Base Nacional Comum Curricular

Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/minhas-consultas

Esse caso, estou esperando a subida do
pacote para ajustar a exibição do "falso".
Já os "..." é um resultado esperado, já
que trata-se de um campo que pode ter
muitos caracteres então fica inviável
exibir muitos caracteres em apenas uma
célula no Excel.
Irei solicitar para baixar o arquivo em pdf.
Obrigado.

consulta pública Proposta de
Currículo - Componente Língua
Portuguesa_19-08-2018-19_36_32.xlsx

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Quanto ao texto indicado como "falso",
nosso time técnico já havia identificado o
problema e o sistema passou por uma
atualização que visa corrigi-lo.
Caso o problema persista, por favor,
responda este e-mail e nos informe qual
o texto inserido na aba análise que gerou
o texto "falso". Desta forma poderemos
avaliar pontualmente este cenário.
Atenciosamente.
Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Celia
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/consultapublica/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Esqueci minha senha do login...

1487

19/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Atenciosamente

1488

20/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Boa noite, quando estava
respondendo o questionário minha
internet caiu, com isso encerrou
Bom dia, Leila,
meu questionário e agora não
consigo concluir meu questionario Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
-----------------conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
o meu e-mail não está sendo
aceito.

1489

20/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Bom dia, Gilberto,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

Boa tarde. Leila
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde. Gilberto
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Enciando video sobre a BNCC
-----------------1490

20/08/2018

24/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

Bom dia, Altemir,
Para acessar ao videos sobre a BNCC,
entre no link abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/mat
eriais-de-apoio
Atenciosamente.
Bom dia, Valeria

não consigo acessar o site.
problemas com senha ou login
errados.
1491

20/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
-----------------E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
Enviado de:
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov
para a ferramenta “Documento Curricular”.
.br/consultapublica/login
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Luciana,

1492

20/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Gostaria de acessar a consulta
Caso você seja gestor e já esteja
pública a fim de registrar algumas cadastrado no módulo “Documento
contribuições.
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
Estou muito agradecida por sua atenção.
-----------------disponibilizar seus documentos
Boa tarde.
curriculares em (re)elaboração para
Enviado de:
Consulta Pública.
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso você não seja gestor de uma rede
.br/consultapublica/
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Juliana,

quero me cadastrar
-----------------1493

20/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Prezada Glaucia,

1494

20/08/2018

25/08/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
Olá... Ainda não conclui a consulta
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
pública. O prazo já encerrou?
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
-----------------de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
Enviado de:
documento curricular. Casos
http //basenacionalcomum.mec.gov
relacionados as consultas públicas em si,
.br/consultapublica/home
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Honoria,

1495

20/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
Sou especialista da educação
(re)elaborando seus currículos e desejam
básica e gostaria de saber como
realizar uma consulta pública.
efetuar cadastro para proceder o
Caso você seja gestor e já esteja
trabalho com os professores Não
cadastrado no módulo “Documento
estou conseguindo acessar a parte Curricular”, você pode utilizar os mesmo
de componente curricular. Desde
dados de acesso (e-mail e senha) para
já agradeço.
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
-----------------Consulta Pública.
Caso você não seja gestor de uma rede
Enviado de:
de ensino e queira apenas responder a
http //basenacionalcomum.mec.gov uma consulta pública, você precisa ter
.br/consultapublica/
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
NÃO ESTOU CONSEGU NDO
ACESSAR A PLATAFORMA
PARA RESPONDES O
QUESTIONÁRIO, O QUE DEVO
FAZER?

1496

20/08/2018

26/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Julia
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Bom dia, Josias

como fazer para entrar no sistema
-----------------1497

20/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Boa tarde. Julia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Olá, boa tarde! Obrigada, consegui.
Abraços inclusivos.
Bom dia! Não estou conseguindo
Olá Sirlei Anacleto Martins,
inserir o município de residência, já
tentei várias verzes, cancelei e
Para que possamos orientá-lo melhor,
recomecei mas não conclui. Neste
solicitamos que relate de modo detalhado
caso o que fazer?
o erro encontrado, se possível com prints.
Agradecida
1498

20/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Agradecemos seu contato,

Sirlei

Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

------------------

Olá Sirlei Anacleto Martins,
Sugerimos que utilize o navegador
chrome ou firefox.
Caso o erro persista, para que possamos
orientá-lo melhor, solicitamos que relate
de modo detalhado o erro encontrado, se De: Suporte Técnico (Ferramentas
possível com prints.
BNCC)
[mailto:suporte@bncc zendesk com]
Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Enviada em: segunda-feira, 20 de agosto
de 2018 11:46
Para: Sirlei Anacleto Martins
Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: Recebemos sua solicitação
Olá Valeria,,

Recuperar senha
Bom dia, Valeria,

-----------------1499

20/08/2018

27/08/2018 Encerrado

No que podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/esquecisenha html

Boa tarde. Valeria
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Agradeço a atenção, porém não consta
em meus e mails o chamado enviado. o
motivo pelo qual não respondi. por favor
não consigo acessar a plataforma.
mesmo alterando a senha da como
invalido o login e a senha.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema
através dos navegadores: Google
Chrome ou Mozila Firefox,
Poderiam por gentileza, verificar este
ocorrido? Obrigada.

Caso o problema persista, por favor,
responda este e-mail.
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Atenciosamente
BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Olá Nelma Virg lio dos Santos Silva,
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
Não abre a opção município de
residência

Navegador Chrome


-----------------1500

20/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Navegador Firefox
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov 
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Tente realizar os procedimentos
indicados neste chamado e caso o
problema persista, por favor, responda
este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Luciane,

1501

20/08/2018

24/08/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
por que a consulta pública de artes funcionalidades do site
esta encerrada?
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov documento curricular. Casos
.br/consultapublica/consultarelacionados as consultas públicas em si,
publica/responder/255
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa
Atenciosamente.
Olá Vanderlucia Risso Cosme,
Não consigo acessar pelo
computador, apenas pelo celular.
A senha e email são os mesmos.

1502

20/08/2018

25/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema
através dos navegadores: Google
Chrome ou Mozila Firefox,
Caso o problema persista, por favor,
responda este e-mail.

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Josias.

Gostaria que excluíssem as
informações digitadas para poder
me cadastrar dinovo...
1503

20/08/2018

25/08/2018 Encerrado

------------------

Para atualização de dados pessoais,
entre no campo de Documento Curricular,
no link abaixo, com o mesmo login
utilizado para a consulta pública e clique
na opção "Meu Perfil".
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente,
.br/consultapublica/esqueci-senha Equipe Suporte BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Não consigo entrar na consulta
publica da bncc com meu email.
1504

20/08/2018

26/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, João,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/login

Boa tarde. João
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Marina,

Gostaria de ter acesso ao apoio a
elaboração de currícuo
1505

20/08/2018

24/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Prezado Sr. Alessandro Cendrini,
Soubemos, por meio de aviso do
MEC, que o estado do Espírito
Santo vem encontrando
dificuldades na elaboração das
Consultas Públicas.

1506

20/08/2018

09/12/2018 Encerrado

Solicitamos que, para que
possamos apoiá-los, responda a
esse chamado ou abra um
chamado de suporte indicando os
problemas ocorridos.
Ficamos à disposição para auxiliálos.
Atenciosamente,
Equipe Suporte BNCC
Algumas escolas estão com
dificuldade de incluir suas
contribuições na Consulta Pública.
Como proceder neste caso?

1507

20/08/2018

26/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Lahra
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-los.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/documento-curricular/
Bom dia, Lediane,
gostaria de saber sobre a
integração curricular com a nova
base da BNCC 2018.
1508

20/08/2018

25/08/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov
documento curricular.
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.

Boa tarde. Lahra
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

senha
Bom dia, Josefa,
-----------------1509

20/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Boa tarde. Josefa
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Ao efetuar o cadastro, a
mensagem e de que ja ha um
email cadastrado. Em seguida a
mensagem: " Entre em.contato
conosco".
1511

21/08/2018

26/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Edna,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Não estou conseguindo fazer login
.
Esqueci minha senha de acesso.

1512

21/08/2018

26/08/2018 Encerrado

o sistema não está aceitando o
meu e mail.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login

preciso entrar na conta

Bom dia, Laide,
Por gentileza nos informar o e-mail
cadastrado? E se conseguir seguindo de
print da tela. Para que assim possamos
auxilia-la.
Atenciosamente

Bom dia, Fernando,

------------------

1513

21/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Boa tarde. Edna
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia! Não me recordo bem, mas
acredito que seja esse pelo qual estou
comunicando com vocês.
laidegalvao@gmail,com, acontece que
no sistema aparece pra mim que o email
é inválido. Esse é o único que tenho.

Em 21 de agosto de 2018 09:19,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:
Boa tarde. Fernando
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Gostaria de saber se a Bncc se
posiciona sobre a necessidade de
um professor formado em arte
para dar as aulas de arte no
ensino fundamental?
1514

21/08/2018

25/08/2018 Encerrado
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
coloco senha e longin e não dá
acesso, já mudei e continua sem
dá certo entrar parra contribuir.

1515

21/08/2018

26/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Mariângela,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.

Bom dia, Ana,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Boa tarde. Ana
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Olá Leide.
Olá Laide,

Por gentileza, poderiam verificar esse
login?
Agradecida.

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Verificamos na base de dados e não
encontramos o seu cadastro com o e-mail
informado.
Favor entre em contato com sua rede.

Agradecemos seu contato,
Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular
Base Nacional Comum Curricular
BNCC - Suporte Técnico Nível 2
BNCC - Suporte Técnico Nível 2
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SOLICITAÇÃO
troca rsenha de acesso
------------------

1516

21/08/2018

25/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Luzia,
Entre no link abaixo e clique em "Esqueci
minha senha". Para assim poder muda-la:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
sultapublica/
Atenciosamente

não entra o município
Bom dia, Solange,
-----------------1517

21/08/2018

25/08/2018 Encerrado

Sugerimos que entre pelos navegador
Chrome ou Firefox.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente.
ar
Não consigo acessar
------------------

1518

21/08/2018

27/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

O SITE TRAVA NA HORA DE
COLOCAR A C DADE
-----------------1519

21/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Constancia,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Boa tarde, Maria,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Boa tarde, Karine,

-----------------1520

21/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Atenciosamente
ar

quero logar

Bom dia, Constancia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/esqueci-senha trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Atenciosamente
Bom dia, Maria,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Levina,

Gostaria de me cadastrar para
participar da Consulta Publica
1521

21/08/2018

26/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Sou gestora , é estou
respondendo a consulta pública
mas minha colegas professoras
não estão conseguindo cadastrar
se é nem responder quando
cadastram se o que fazer???
1522

21/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Edna,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/72
Atenciosamente.
Boa tarde, Levina,

gostaria de me cadastrar
-----------------1523

21/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
preciso do acesso
------------------

1524

21/08/2018

28/08/2018 Encerrado

Bom dia, Fabiana,

Por gentileza, nos informar seu e-mail
cadastrado e sua função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Bom dia, Fabiana,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Não consigo responder à consulta
pública.

1525

21/08/2018

27/08/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Marcos,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Marcos,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Boa tarde, Larissa,

1526

21/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Como posso entrar para responder
Secretaria Estadual de Educação para
a consulta pública da BNCC
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
-----------------ensino.
Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Mariana,

Como fazemos o cadastro para
obter usuário e senha para
consulta pública?
1527

21/08/2018

26/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Disponibilizando o acesso às
respostas.
------------------

1528

21/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Helena,

Você poderia nos informar com mais
detalhes a sua solicitação?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/390

Bom dia, Helena,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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Boa tarde, Thelma,

abrindo o link para consulta
publica BNCC
1529

21/08/2018

26/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/download-da-bncc
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Este é um acompanhamento da
sua solicitação anterior #1332
"Nossa escola deixou passar ..."
Boa tarde!

1530

21/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Visto que por este canal não é
possível resolver a minha
solicitação, vocês teriam como me
orientar sobre possível canal de
contato, já que no site BNCC não
tem fale conosco ou telefone
disponível para tirar dúvidas e
orientações?

Boa tarde, Miriam,
Sugerimos que entre em contato com a
Secretária de Ensino de seu Estado.
Atenciosamente

Agradeço a atenção e
orientações.
Em 15 de agosto de 2018 14 06,
Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
escreveu:
Bom dia, Juvenal,
quando acesso a plataforma não
aparece o link da consulta pública,
só aparece o lin k dos tutoriais
1531

21/08/2018

27/08/2018 Encerrado

O link da consulta é disponibilizada pelas
redes de ensinos Estaduais e Municipais,
assim que receber um link de consulta,
-----------------faça o login com seu usuário cadastrado
e a responda, logo depois ira aparecer
Enviado de:
em sua pagina HOME a aba "consultas
http //basenacionalcomum.mec.gov públicas".
.br/consultapublica/home
Atenciosamente
Não consigo contribuir.

1532

21/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Arely,

-----------------Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
Enviado de:
conseguir seguindo de print da tela. Para
http //basenacionalcomum.mec.gov que assim possamos auxiliar.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/384
Atenciosamente

Bom dia, Arely,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

1533

DATA DA
SOLICITAÇÃO

21/08/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

26/08/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Quando eu envio as minhas
considerações em um determinado
computador, um outro colega não
conseguirá realizar suas
considerações naquele
computador também?
------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Gilson,
Para que outro colega consiga fazer as
contribuições é necessário sempre
desfazer o login anterior.
Logo após fazer a consulta, vá em
minhas consultas públicas, depois em
"Inicio" e depois em "Sair".

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
atenciosamente
.br/consultapublica/home
Ajudar no cadastro

Boa tarde, Clevanir,

Bom dia, Clevanir,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------1534

21/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Poderia por gentileza, nos detalhar no
Enviado de:
que precisa de ajuda?
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente
ar

Não consigo realizar cadastro

Boa tarde, Maria,

Atenciosamente
Bom dia, Maria,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

1535

21/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
Enviado de:
conseguir seguindo de print da tela. Para
http //basenacionalcomum.mec.gov que assim possamos auxilia-la.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Atenciosamente

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

1536

1537

22/08/2018

22/08/2018

26/08/2018 Encerrado

27/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Laura
Manter informado via e-mail, sobre
alterações a respeito do ensino
Este suporte é dedicado às
fundamental
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/consultapublica/consultadocumento curricular.
publica/responder/242
Atenciosamente.
Os ícones de adicionar resposta,
quando clicados não funcionam,
ou seja, não abre nenhuma janela
Boa tarde, José,
de resposta. Isto na disciplina de
matemática, ciências, história e
Por gentileza você poderia nos informar
geografia.
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
-----------------que assim possamos auxilia-lo.
Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/379
Boa tarde, Sebastian,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
-----------------trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
Enviado de:
cria sua própria pesquisa e a libera
http //basenacionalcomum.mec.gov através de um link, através deste link é
.br/download-da-bncc
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Atenciosamente.
Gostaria de receber o link doas
questões.

1538

22/08/2018

26/08/2018 Encerrado

Bom dia, José,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
O botão adicionar cometário não tá
funcionando

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Paulinha,

------------------

1539

22/08/2018

26/08/2018 Encerrado

1540

22/08/2018

26/08/2018 Encerrado

1541

22/08/2018

28/08/2018 Encerrado

Já verificamos o problema, e sugerimos
que tente novamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/379
Não estou conseguindo acessar
Boa tarde, Luzimar,
com a senha que foi cadastrada.
------------------

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/
Troquei o meu email de cadastro e
não estou conseguindo entrar com
Bom dia, Maria,
o novo email que cadastrei, está
dando senha incorreta.
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
seria possível, considerando o
tempo que resta para as
contribuições, colocar o link da
janela de contribuição em cada
célula da planilha?

1542

22/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Sugerimos que tente mudar a senha na
aba "Esqueci minha senha"

Atenciosamente

Bom dia, Maria,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, José

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov documento curricular.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/387
Atenciosamente.
Não consigo acessar a plataforma
aparece usuário ou senha invalida.
Bom dia, Vitória,

Bom dia, Vitória,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Obrigada
1543

22/08/2018

28/08/2018 Encerrado

------------------

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
NÃO ESTOU CONSEGU NDO
ENTRAR COM MEU LOGIN E
SENHA,
1544

22/08/2018

27/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Maria
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Maria,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Boa tarde, Eliane,
Como fazer?
Boa tarde, Eliane,
1545

22/08/2018

27/08/2018 Encerrado

-----------------Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/

está dando erro no email ou senha
incorreto
já foi cadastrado outro email e
também esta dando erro
1546

22/08/2018

31/08/2018 Encerrado
------------------

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Não estou conseguindo acessa o site
com meu email e senha do cadastro
realizado

Boa tarde, Angela,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

infelismente tentei varias vezes porém
aparece uma mensagem de erro
informando que usuario ou senha
incorretos

1547

22/08/2018

26/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.
Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente

esquecir minha minha senha de
acesso, faço os procedimento no
icone esqueci minha senha, mais
não recebo nenhum email.
1548

22/08/2018

31/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Angela,
Houve um problema na ferramenta, mas
já foi resolvido, sugerimos que tente
novamente.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Angela,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Att. Angela da Silva Cesar
Boa tarde, Eliete

Sou Professora regente na rede
municipal de ensino de Conceição do
Castelo e quero fazer parte dessa
consultoria BNCC. No aguardo. Não
consegui fazer um login, ou seja, a
senha.Obrigada

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Atenciosamente

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Sou Professora de Língua
Portuguesa e desejo participar
dessa consulta

Boa tarde, Angela,

Obrigada.

Em sex, 24 de ago de 2018 às 10 04,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Vagna,

Boa tarde!

1549

22/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Eu gostaria de fazer meu cadastro
no site (BNCC) e não
consigo..coloco meu email e
senha.. aparece que não existe...

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde,

1550

22/08/2018

26/08/2018 Encerrado

É a primeira vez que acesso o
documento curricular, segui os
passos do tutorial, digitei meu email e a senha 123, porém
aparece usuário ou senha
incorretos.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/documento-curricular/
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Kenia,
Quero alterar meu cadastro e
senha

1551

22/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Para a alteração de senha, basta ir na
página inicial da Consulta Pública, no link
abaixo e clique em "Esqueci minha
-----------------senha". Infelizmente, a ferramenta não
dá a opção de mudança no cadastro em
Enviado de:
si.
http //basenacionalcomum.mec.gov http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
.br/consultapublica/usuario/cadastr sultapublica/
ar
Atenciosamente

Bom dia!
Consegui realiza o meu cadastro no site
BNCC.

OBRIGADA.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

preciso realizar meu trabalho
podem me ajudar ou não essa
perguntas que aparecem quando
abrir o link não são pertinente e
estão me atrapalhando.

De: Ferramentas BNCC
Bom dia, Moraes,
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;

1552

22/08/2018

28/08/2018 Encerrado

Enviado: quarta-feira, 22 de
agosto de 2018 16:19
Para: ednicemoraes@outlook com
Assunto: Redefinição de senha de
Base Nacional Comum Curricular

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido, quais
perguntas são essas e de que link se
refere? Se conseguir enviar print da tela.
Para que assim possamos auxilia-lo.
Atenciosamente

Bom dia, Moraes,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Esse email foi enviado para você
porque alguém solicitou uma
redefinição de senha para sua
conta.
Bom dia, Maria,
Desejo receber o currículo
Preliminar do fundamental
Amazonas
1553

22/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov
documento curricular.
.br/consultapublica/#
Atenciosamente.
Preciso de ajuda para acessar.
Bom dia, Silvana,
------------------

1554

22/08/2018

28/08/2018 Encerrado

No que podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/

não consigo acessar plataforma
------------------

1555

22/08/2018

28/08/2018 Encerrado

Bom dia, Maria Lucia,

Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Bom dia, Silvana,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Maria Lucia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
aparece uma mensagem dizendo
que meu email esta invalido

1556

22/08/2018

28/08/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 1

Bom dia, José,

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/login

ITERAÇÃO 2
Bom dia, José,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

1557

22/08/2018

28/08/2018 Encerrado

Não estou conseguindo fazer o
cadastro porque minha senha não
confere

Bom dia, Ivaniz,

------------------

Houve um problema na ferramenta, mas
já foi resolvido, sugerimos que tente
novamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Solicito impresso um
exemplar,BNCC Ensino Médio,
para o endereço abaixo:
TRAV.BARJONA LOBÃO Nº53
CEP 65970-000
1558

22/08/2018

27/08/2018 Encerrado

BA RRO: PARAISNHO
CIDADE:PORTO FRANCO-MA
------------------

Bom dia, Neirivan,
Não há exemplares da BNCC impressos,
mas você pode fazer o download e assim
imprimir no site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/bnc
c-ensino-medio
Atenciosamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/bncc-ensino-medio
Bom dia, Sandra,
gostaria me me cadastrar para
fazer minha contribuição para
consulta publica, mas não estou
encontrando como?
1559

22/08/2018

27/08/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
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Bom dia Rose,

1560

22/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
Preciso do link para acessar
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
-----------------dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
Enviado de:
curriculares em (re)elaboração para
http //basenacionalcomum.mec.gov Consulta Pública.
.br/consultapublica/
Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Ana,
Não estou conseguindo acessar
através do meu cadastro para
fazer a consulta pública .

1561

22/08/2018

27/08/2018 Encerrado

1562

22/08/2018

27/08/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov
possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Atenciosamente.
Bom dia, Andreia
nao estou acessando com a senha
123 que faço?
Sugerimos que mude a senha, através do
link abaixo:
-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
Enviado de:
E clique em “Esqueci minha senha”.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Atenciosamente
Fiz o cadastro usando o email
acima, porém, não estou
conseguindo acessar.

1563

22/08/2018

31/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Celia,
Você poderia, por gentileza, nos informar
com mais detalhes o ocorrido? O
Problema está no login, ou referente as
consultas?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha
Não estou conseguindo visualizar
as perguntas
-----------------1564

23/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Bom dia, Rivailde,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxiliar.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/369

Bom dia, Celia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Sim,consegui!

Em 23 de ago de 2018 09:32, "Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)"
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Maria Nilda,

MANTEDO-NOS INFORMADOS
DA ELABORAÇÃO DESTA
PROPOSTA!
1565

23/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov
documento curricular.
.br/documento-curricular/
quero conhecer os textos
introdutórios e não estou
conseguindo

1566

23/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Tenho participado das discussões,
recebi todos os links da
coordenação de Sergipe e não
estou conseguindo me cadastrar
com sucessso
------------------

Atenciosamente.
Boa tarde, Maria,
Para ter acesso aos textos introdutórios
dos documentos da BNCC do Ensino
Fundamental, entre no site:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Para ter acesso ao texto introdutório das
BNCC do Ensino Médio, não
homologada, entre no site:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/bnc
c-ensino-medio

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.
Me inscrevi mas não consigo fazer
o login já tentei modificar a senha
do e-mail mas não recebi
nenhuma resposta o que faço?
1567

23/08/2018

28/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia,
Houve um problema na ferramenta, mas
já foi resolvido, sugerimos que tente
novamente.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha
Gostaria de saber como posso ter
acesso a um exemplar da BNCC.
Se houver essa possibilidade,
solicito me informar.
Grato
Pedro Gasparin
1568

23/08/2018

27/08/2018 Encerrado

PS. Sou professor universitário
para os cursos de licenciatura e
preciso ajudar aos futuros
professores a respeito da BNCC.
------------------

Bom dia, Pedro,
Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/a-base

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Olá Emanuelle.
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Estou tentando me cadastrar
porém o campo do município (que
é obrigatório) não me permite
escolher ou digitar o município em
que eu resido.
1569

23/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Navegador Chrome


O que devo fazer?
------------------

Navegador Firefox


Enviado de:
Tente realizar os procedimentos
http //basenacionalcomum.mec.gov
indicados neste chamado e caso o
.br/consultapublica/usuario/cadastr
problema persista, por favor, responda
ar
este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Olá Antonio, boa tarde.
não estou conseguindo inserir
comentários em relação ao
referencial.
clico nos balões de comentário e
não abre opções de comentar.
1570

23/08/2018

27/08/2018 Encerrado
------------------

Bom dia, Antonio
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/431

Bom Dia,
Conforme relatei anteriormente, estou
tentando inserir minha contribuição para
o referencial AL, porém, quando clico no
balão de comentários não abre as
opções para inserir a contribuição. Estou
enviando o print da tela em anexo
Enviado do
Email para Windows 10

Por gentileza, verificar este problema na
plataforma, com urgência.

Nosso time técnico já havia identificado o
problema e o sistema passou por uma
atualização que visa corrigi-lo.
Caso o problema persista, por favor,
responda este e-mail nos informando o
ocorrido em detalhes e com prints de tela.
Atenciosamente.
Equipe de Atendimento - BNCC.

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Estou alimentando a consulta
pública.
Quando vou fazer a importação,
os direitos de aprendizagens
referente ao campo selecionado
não aparece para serem
selecionados.

1571

23/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Já verifiquei na aba Documento
Curricular - Análise e constam
todos lá.

Pessoal, o erro que já tinha identificado
anteriormente continua acontecendo,
verifiquem por gentileza

Gostaria de receber mais
orientações de como importar
todos os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento.

Bom dia, Paumara,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Bom dia! Estou tentando fazer o
cadastro de um professor e não
consigo.
28/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Elione,

1573

23/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Caso o problema persista, para que
possamos orientá-lo melhor, solicitamos
que relate de modo detalhado o erro
encontrado, se possível com prints.

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

23/08/2018

Olá Gleise Assad,

Vou ver com o Gustavão se é o mesmo
caso desse:
https://bncc zendesk.com/agent/tickets/12 Agradecemos seu contato,
36
Base Nacional Comum Curricular

------------------

1572

Olá Gleise Assad,

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
como fazer para acessar...
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
-----------------dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
Enviado de:
curriculares em (re)elaboração para
http //basenacionalcomum.mec.gov
Consulta Pública.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Caso você não seja gestor de uma rede
ar
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

Obrigada!
Em Qui, 23 de ago de 2018 09:40,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 5

ID

1574

DATA DA
SOLICITAÇÃO

23/08/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

27/08/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Bom dia. O que acontece com a
plataforma? Os balõezinhos estão
inacessíveis e ai nao conseguimos
digitar nenhuma contribuição.
Tentei acessar os balõezinhos da
chamada publica de matemática e
nao consigo acessar. Acontece
isso com muitos componentes
curriculares na chamada publica.
Muitas reclamações estão nos
forcando a ampliar o período de
consulta publica que acabaria dia
25, mas vamos precisar ampliar.
Novamente o problema dos botões que
Preciso da solução deste problema
não estão sendo acessados, por
com urgência. Já falamos com o
gentileza verificar o mais rápido possível.
Mec, abrimos chamados, falei com
Lara... a Vansoline nao resolve
esse problema. O que acontece?
Fomos nos que esquecemos de
ativar algo? Acho que nao que
alguns conseguem, eu já consegui
contribuir. Obrigado

ITERAÇÃO 2

Olá Ricardo, boa tarde.
Nosso time técnico já havia identificado o
problema e o sistema passou por uma
atualização que visa corrigi-lo.
Caso o problema persista, por favor,
responda este e-mail e nos informando
em detalhes e com prints de tela, o
ocorrido.
Atenciosamente.
Equipe de Atendimento - BNCC.

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Preciso de informações para poder
Boa tarde, Elione,
acessar pois a senha não da certo
-----------------1575

23/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxiliar.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Atenciosamente
ar
Bom dia, Sônia,

como me cadastrar
-----------------1576

23/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente
O ícone de adicionar comentário
não funciona, não exibe nada
quando clicamos.
1577

23/08/2018

27/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Klessiane,
Houve um problema na ferramenta, mas
já foi resolvido, sugerimos que tente
novamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/431

Bom dia, Elione,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Olá Angela,

Preciso que resete o meu
cadastro. Pra eu reiniciar outro
-----------------1578

23/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Por gentileza, vocês poderiam me
auxiliar, teria como "cancelar" um
cadastro?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Att
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Cancelamento feito com sucesso.
Favor verificar e qualquer problema, nos
informe.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Nenhuma consulta está disponível
para Alagoas. Esta gerando um
maior problema.
1579

23/08/2018

27/08/2018 Encerrado

1580

23/08/2018

28/08/2018 Encerrado

Nosso time técnico já havia identificado o
problema e o sistema passou por uma
atualização que visa corrigi-lo.
Caso o problema persista, por favor,
Enviado de:
responda este e-mail nos informando o
http //basenacionalcomum.mec.gov
ocorrido em detalhes e com prints de tela.
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/preview/369
Bom dia. Ontem já pedi nova
senha, mas até agora não recebi. Bom dia, Joni,
Podem, por favor, enviar?
Houve um problema na ferramenta, mas
já foi resolvido, sugerimos que tente
-----------------novamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/
------------------

Não estou conseguindo acessar,
aparece erro e e mail nao
cadastrado
1581

23/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Ricardo,

------------------

Boa tarde, Rosangela,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

1582

23/08/2018

27/08/2018 Encerrado

As consultas de Ciência Humanas,
Ciencias da Natureza, História,
Geografia e Matemática estão
Boa tarde, Ricardo,
indisponíveis para contribuição (no
balãozinho).
Houve um problema na ferramenta, mas
já foi resolvido, sugerimos que tente
-----------------novamente.
Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/390

Bom dia, Rosangela,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Este é um acompanhamento da
sua solicitação anterior #1370
"solicito remover meu cadastro"

1583

23/08/2018

27/08/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, José, como vai?

O site
"http //basenacionalcomum.mec.gov br/"
Prezados,
não é um spam, trata-se do site oficial da
BNCC e, nele, você poderá consultar o
chamei este site de span, por ele
documento da Base completo ou baixáser um cadastro para que possa
lo, acessar materiais de apoio e utilizar as
ser usado como um administrador ferramentas elaboradas para que as
da pagina, sou usuario final quero equipes ProBNCC de cada rede de
comentar a BNCC e indicar o link
ensino possam trabalhar na
para que outros possam comentar; (re)elaboração de seus currículos (caso
faça parte da equipe).
por isto solicito o cancelamento de
meu cadastro;
Se você fez o cadastro em alguma das
ferramentas disponíveis (Documento
---------- Forwarded message --------- Curricular ou Consulta Pública),
precisamos que você nos indique em
From: Suporte Técnico
qual delas está cadastrado e com qual e(Ferramentas BNCC)
mail para que, assim, possamos
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt; descadastrá-lo.
Date: qua, 15 de ago de 2018 às
11:16

Caso sua solicitação seja para contribuir
com a BNCC, informamos que o
documento referente às etapas de
Subject: [Base Nacional Comum
Educação Infantil e Ensino Fundamental
Curricular] Re: solicito remover
já estão homologados e a consulta já foi
meu cadastro
encerrada. Caso queira contribuir com o
documento da etapa do Ensino Médio,
To: jose adauto de carvalho júnior você deverá acessar o site do CNE
&lt;jose adauto@educacao.mg.gov. (http //cnebncc.mec.gov br/) e clicar em
br&gt
"Contribuições" para acessas os
Boa tarde, Isabella,
Infelizmente não existe, mas você pode
ter acesso a versão de impressão da
base.
Existe uma versão para impressão
da base?
1584

23/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
-----------------Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/aEnviado de:
base
http //basenacionalcomum.mec.gov Para ter acesso a Download da Base
.br/download-da-bncc
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.

1585

23/08/2018

27/08/2018 Encerrado

não consigo acessar a página da
consulta pública do referencial
curricular de alagoas. Sempre
aparece a imagem e-mail ou
senha incorretos , e refaço tudo e
nada
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Boa tarde, Leonidia,
Nosso time técnico já havia identificado o
problema e o sistema passou por uma
atualização que visa corrigi-lo.
Caso o problema persista, por favor,
responda este e-mail nos informando o
ocorrido em detalhes e com prints de tela.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Debora,

não estou conseguindo realizar
cadastros. só aparece o link
acessar
1586

23/08/2018

27/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
por favor resolvam isso!!! o login e
senha estão certos e aparece a
mensagem de e-mail ou senha
inválidos
1587

1588

1589

23/08/2018

23/08/2018

23/08/2018

31/08/2018 Encerrado

27/08/2018 Encerrado

23/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Leonidia,
Você poderia, por gentileza, nos passar
o e-mail com o qual foi cadastrada pelo
seu Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/documento-curricular/
A solicitação #1589 "Não terminei de
fazer as minhas ..." foi fechada e fundida
Não terminei as minhas
com esta solicitação. Último comentário
contribuições minha conexão caiu
na solicitação #1589:
e assim que voltei o sistema não
Não terminei de fazer as minhas
está permitindo eu continuar com
contribuições a internet caiu entrei
as contribuições. Não consigo
novamente e acho que o sistema está
salvar as contribuições. Alguém
dando como finalizada as minhas
pode verificar isso?
contribuições porque não está permitindo
eu contribuir nos outros tópicos que ainda
-----------------não tinha feito contribuições. Alguém
pode me ajudar?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Enviado de:
.br/consultapublica/consultahttp //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
publica/responder/250
sultapublica/consultapublica/responder/250
Não terminei de fazer as minhas
contribuições a internet caiu entrei
novamente e acho que o sistema
está dando como finalizada as
minhas contribuições porque não
está permitindo eu contribuir nos
outros tópicos que ainda não tinha
feito contribuições. Alguém pode
me ajudar?
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/250

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #1588 "Não terminei as
minhas contribui...".

Bom dia, Leonidia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Kamila,
Houve uma instabilidade na ferramenta, o
que causou todo este transtorno. Porém
já foi verificado e arrumado, sugerimos
que tente novamente, pois a ferramenta
da a liberdade de sempre verificar suas
contribuições.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Olá boa tarde, eu coloco a senha e
diz que elea esta incorreta, dai
coloco esqueci senha para
recuperar, mas não aparece em
meu email como recuperar.

1590

23/08/2018

28/08/2018 Encerrado
------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Angelica,
ficarei grata acaso, me mandem uma
forma de recuperar.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Houve um problema na ferramenta, mas
já foi resolvido, sugerimos que tente
novamente.
Atenciosamente.

Boa tarde, Marta,

Não consigo acessar ao refencial.
-----------------1591

23/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Lucas,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
-----------------de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
Enviado de:
documento curricular.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Para emissão de protocolo ou
.br/consultapublica/consultacomprovantes de participação, acione a
publica/responder/161
rede de ensino.
Fiz todo o procedimento, concluí,
porém não recebi o e-mail do
protocolo
1592

23/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Estou com problemas no login...

Boa tarde, Kayana,

Bom dia, Kayana,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

1593

23/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Por gentileza, poderia nos detalhar o
problema ocorrido, para que possamos
Enviado de:
auxilia-la?
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/responder/581
Boa tarde, Maria das Graças,
diz senha ou email invalido
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado, se esta tentando logar na
ferramenta "Documento Curricular" ou
Enviado de:
"Consulta Pública" e função na
http //basenacionalcomum.mec.gov plataforma.
.br/
Atenciosamente
------------------

1594

23/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Maria das Graças,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Flavio,

1595

23/08/2018

28/08/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
não consegui acessar a consulta
cadastrado no módulo “Documento
publica BNCC
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
BOM DIA,
dados de acesso (e-mail e senha) para
-----------------Quem deve encaminhar esse link, pois
disponibilizar seus documentos
recebi orientações da inspetora escolar
curriculares em (re)elaboração para
Enviado de:
para acessar, porém não sabemos como?
Consulta Pública.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Caso você não seja gestor de uma rede
.br/consultapublica/
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

Bom dia, Flavio,
Quem deve encaminhar os links de
Consulta Pública, são as próprias redes
de ensino, Redes Estaduais e Municipais,
entre em contato com a Secretária de
sua Rede.
Atenciosamente.

Atenciosamente.
Boa tarde, Elisabete
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
-----------------umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
Enviado de:
o usuário e senha utilizados para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
.br/documento-curricular/
para a ferramenta “Documento Curricular”.
esqueci minha senha

1596

23/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Dilson,
OS PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA PRECISAM
TER UM REFERENCIAL DOS
TEMAS A SEREM ESCOLHIDOS
PARA AS SÉRIES
1597

23/08/2018

28/08/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
-----------------ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Se houver algum
Enviado de:
problema referente a esses assuntos, por
http //basenacionalcomum.mec.gov
gentileza, entrar em contato.
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
preciso acessar o sistema para
fazer as contribuições sobre as
concepções bncc, mas não
consigo

1598

23/08/2018

31/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Lucineide,
O meu email consta como cadastrado,
entretanto quando pede usuário e senha
e digito enter não aparece nada.

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Atenciosamente

Bom dia, Lucineide,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
por favor, removam meu cadastro
desta plataforma, não e o que eu
esperava que encontraria;
sou usuario final;

1599

23/08/2018

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Equipe de sistemas, há alguma forma de
deletar o usuário da ferramenta sem
saber o e-mail dele? Não estamos
conseguindo compreender o problema
que ele está encontrando.

28/08/2018 Encerrado
-----------------Enviado de:
https //bncc.zendesk.com/hc/ptbr/articles/360004133692

Caso não seja, vamos dar o chamado
como encerrado pois ele não quer mais
receber nossas respostas.
Obrigada
Olá Chirlany Ribeiro Da Silva,

nao consigo acessar, diz email
invalido. mas cadastrei smn
passada
1600

23/08/2018

31/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Chirlany,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Bom dia, Chirlany,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

chy_ribeiro@hotmail.com

Poderiam por gentileza, verificar este
login?

Pedimos, por favor, para que clique em
"Esqueci minha senha", na tela de login.
Após alterar a senha, favor testar o
acesso.
Caso persista o problema, favor
responder esse e-mail se possível com
prints da tela.

Att.
Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
não abre a aba dos nomes dos
municipios para me cadastrar
1601

23/08/2018

28/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Celia,
Sugerimos que utilize os navegadores
Firefox ou Chrome, pois com o Explorer
ocorre alguns bugs em relação a seleção
de município.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.

Bom dia, Andrea,
Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.

1602

23/08/2018

28/08/2018 Encerrado

Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
Não estou conseguindo fazer meu
dados de acesso (e-mail e senha) para
cadastro para fazer a consulta
disponibilizar seus documentos
publica
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.
-----------------Caso não esteja neste grupo de trabalho,
solicite à secretaria o convite para acesso
Enviado de:
à plataforma. Caso esteja, utilize seu ehttp //basenacionalcomum.mec.gov
mail cadastrado e a senha 123; troque a
.br/consultapublica/
senha já no primeiro acesso.
Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

ID

1603

DATA DA
SOLICITAÇÃO

24/08/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

28/08/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Quero fazer meu cadastro mas o
campo de "Município de
residência" não está liberando as
opções para cadastrar ou seja os
nomes dos municípios está
aparecendo uma tela branca sem
permissão de acesso.
------------------

ITERAÇÃO 1

Bom dia, Genésio,
Sugerimos que utilize os navegadores
Firefox ou Chrome, pois com o Explorer
ocorre alguns bugs em relação a seleção
de município.

Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Bom dia, Giseli,

Bom Dia. Sou Coordenadora
Pedagógica da Secretaria de
Educação, e gostaria de acesso
ao sistema para apoio a
(re)elaboração do currículo.
1604

24/08/2018

28/08/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2

Eu tentei acessar com os navegadores
sugerido por vc só tenho acesso a página
para visitar ou seja se eu já estiver
cadastrado, o link da Secretaria do
Estado de MT que me permite cadastrar
já direciona automaticamente
para o navegador Explorer, por este
motivo não estou conseguindo cadastrar
e é somente o acesso ao Município de
residência as outras informações tudo
normal. (sou professor).

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Enviando isso logo
Bom dia, Lourdes,
-----------------1605

24/08/2018

31/08/2018 Encerrado

No que podemos ajudá-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

acessar os comentarios
-----------------1606

24/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/547
Verificar porque não consigo
acesso com email e senha
corretos.

1607

24/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Bom dia, Fernanda,

------------------

Boa tarde, Lenilda
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Lourdes,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Fernanda,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Lenilda,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Genésio,
Indicamos que copie o link que a
Secretaria do Estado lhe enviou e cole no
navegador Chrome, não clique direto,
porque será direcionado
automaticamente.
Se caso mesmo fazendo isso não
conseguir, entre em contato novamente.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Estou tentando me cadstrar ,
prardar as minhas contribuições e
não consigo fazer meu adastro. O
que devo fazer?

1608

24/08/2018

31/08/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Edilene,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/
Reativado email

Boa tarde, Edilene,

------------------

1609

24/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Poderia nos falar com mais detalhes sua
solicitação?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Edilene,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Edilene,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Olá cedrini,

Na Consulta pública de Educação
Infantil,aconteceu alguns relatos
de que o botão "S M" não funciona.
Em especial na parte de Processo
de Elaboração do Referencial
Curricular do Espírito Santo.
1610

24/08/2018

28/08/2018 Encerrado

Prezado Cedrini, bom dia!

Favor verificar .

Vamos verificar o que ocorre e daremos
retorno o mais breve possível.

------------------

Atenciosamente,

Nosso time técnico já havia identificado o
problema e o sistema passou por uma
atualização que visa corrigi-lo.
Caso o problema persista, por favor,
responda este e-mail e nos informando
em detalhes e com prints de tela, o
ocorrido.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/minhas-consultas

Não estou conseguindo acessar o
mail
1611

24/08/2018

31/08/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Genildo,
Poderia nos falar com mais detalhes sua
solicitação?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Genildo,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Boa tarde, Sebastião,

Fiz o cadastro e diz que email e
senha inválidos
1612

24/08/2018

01/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Sebastião,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Renete,

Não estou conseguindo acesso.

1613

24/08/2018

01/09/2018 Encerrado

Bom dia, Renete

-----------------Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente

Bom dia, Claudete,

Quer ter acesso a plataforma
documento curricular
1614

24/08/2018

31/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Não consigo acessar com a senha
que cadastrei

Atenciosamente.
Bom dia, Maria,

Sugerimos que tente mudar a senha na
opção "Esqueci minha senha", se o
problema persistir entre em contato
Enviado de:
conosco, para que possamos avaliar o
http //basenacionalcomum.mec.gov problema.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Atenciosamente.
Não está entrando nome do meu
Bom dia, Marcelo,
município São Sebastião Al
------------------

1615

24/08/2018

31/08/2018 Encerrado

1616

24/08/2018

31/08/2018 Encerrado

------------------

1617

24/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Sugerimos que utilize o navegador
Chrome, pois em outros navegadores
pode haver bugs.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente.
ar
Bom dia, Jaqueline,
Boa Tarde,
A ferramenta “Consulta Pública” é
Não aparece na plataforma a
destinada aos profissionais que fazem
opção de cadastro.
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Alessandra,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
-----------------trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
Enviado de:
cria sua própria pesquisa e a libera
http //basenacionalcomum.mec.gov
através de um link, através deste link é
.br/consultapublica/
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Atenciosamente.
Bom dia, Josefa,
não consigo acessar a plataforma

1618

1619

24/08/2018

24/08/2018

31/08/2018 Encerrado

31/08/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
Não consigo realizar meu
trabalhando na (re)elaboração do
cadastro! o que fazer
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada. Caso já
http //basenacionalcomum.mec.gov
tenha recebido o link, por gentileza nos
.br/consultapublica/
informar com mais detalhes o ocorrido,
junto com um print da tela, para que
possamos auxilia-la.
Atenciosamente
Bom dia, Angela,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/login
responder à pesquisa indicada.
Preciso me cadastrar

1620

24/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.
problemas com acesso
-----------------1621

25/08/2018

01/09/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Bom dia, Gilcivana,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Bom dia, Gilcivana,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Carmélia,

não consigo fazer o cadastro ou
saber se já sou cadastrada
1622

25/08/2018

31/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/download-da-bncc
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Marcilene,
se esta ok
-----------------1623

25/08/2018

01/09/2018 Encerrado

Bom dia, Marcilene,

No que podemos ajuda-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Claudia,

como faço o meu cadastro?
-----------------1624

25/08/2018

01/09/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

ok
Em seg, 27 de ago de 2018 às 08:29,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Atenciosamente.
Quero fazer um novo mail
Boa tarde, Genildo,
-----------------1625

25/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Como podemos ajuda-lo?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

Novo mail
Boa tarde, Genildo,
-----------------1626

25/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-lo?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

Bom dia, Genildo,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Bom dia, Genildo,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

Esqueci o mail e a senha

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Genildo,

------------------

1627

25/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Poderia nos detalhar o ocorrido? Para
que possamos ajuda-lo.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Genildo,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Olá Luene Meyre Franco Regis,

Errei meu endereço de email,
tentei editar mas não consigo.
Tentei também fazer o novo
cadastro mas não é possível já
que o cpf ta cadastrado.
1628

25/08/2018

31/08/2018 Encerrado
------------------

Favor nos informar o e-mail você fez o
cadastro e o e-mail correto para alteração.
Por gentileza, poderiam verificar esta
login?
Att.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha
BNCC - Suporte Técnico Nível 2
não consigo abrir o questionário
para responder
1629

25/08/2018

31/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

1630

25/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Bom dia, Aldenice,
Para responder o questionário, é
necessário que sua rede de ensino lhe
tenha enviado, assim aparecerá a opção
"Minhas Consultas" na aba "Home" da
ferramenta.
Atenciosamente.
Bom dia, José,

não consigo realizar meu cadastro,
A ferramenta “Consulta Pública” é
por não haver espaço destinado
destinada aos profissionais que fazem
para tal, e não consigo acesso a
parte do programa ProBNCC, que estão
partir do meu email pessoal.
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Bom dia, Aurea,
uma nova senha

Para a mudança de senha, deve-se
solicitar no link abaixo, onde será enviado
ao seu e-mail cadastrado o link para a
mudança:
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
http //basenacionalcomum.mec.gov
sultapublica/esqueci-senha
.br/consultapublica/esqueci-senha
------------------

1631

25/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Antonio,
escrevo meu email mas a senha
não confere. O que posso fazer?
1632

25/08/2018

31/08/2018 Encerrado

------------------

Sugerimos que tente a mudança de
senha, na aba "Esqueci minha senha",
onde após fazer a solicitação, receberá
no seu e-mail cadastrado o link para a
mudança.

Enviado de:
Se caso o problema persistir, entre em
http //basenacionalcomum.mec.gov
contato conosco novamente, para que
.br/consultapublica/
possamos ajuda-lo.
Atenciosamente.
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ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Simone,
não estou conseguindo acessar
diz e-mail e senha errados
1633

25/08/2018

01/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Simone,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, José,
Quero responder a consulta

Para responder a Consulta, você precisa
ter recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Enviado de:
Entre em contato com sua rede de ensino
http //basenacionalcomum.mec.gov
para que receba o link.
.br/consultapublica/home
------------------

1634

26/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
esqueci a minha senha

Bom dia, Genildo,

------------------

1635

1636

26/08/2018

26/08/2018

31/08/2018 Encerrado

01/09/2018 Encerrado

Para recuperar a senha vá na aba
"Esqueci minha senha" na página inicial
Enviado de:
da consulta pública.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Atenciosamente.
ar
não consigo visualizar as
Competências específicas de
componenteCompetências
específicas de
componenteCompetências
específicas de
componenteCompetências
específicas de componente
Campos de atuaçãoUnidades
temáticasUnidades
temáticasEixoUnidades
temáticasUnidades
temáticasUnidades
temáticasUnidades
temáticasUnidades temáticas
Práticas de linguagemUnidades
temáticas

Boa tarde, Rosângela,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Atenciosamente

Objetos de conhecimentoObjetos
de conhecimentoObjetos de
conhecimentoObjetos de
conhecimentoObjetos de
conhecimentoObjetos de
conhecimentoObjetos de
conhecimentoObjetos de
conhecimentoObjetos de
conhecimento
HAB LIDADESHAB LIDADESH
AB LIDADESHAB LIDADES

Gostaria de pedir desculpas pois agora
quando analizwi novamente os
Conteúdos de Língua Portuguesa pude
sanar minhas dúvidas. Muito obrigada
pela atenção.
Rosângela Grechi
No momento estou saindo para um
compromisso quando voltar à noite
mando o print da tela. Atenciosamente.
Rosângela Grechi

Em seg, 27 de ago de 2018 às 15:31,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Em seg, 27 de ago de 2018 às 17:08,
Rosângela Grechi
&lt;grechi40@gmail.com&gt; escreveu:

No momento estou saindo para um
compromisso quando voltar à noite
mando o print da tela. Atenciosamente.
Rosângela Grechi

Em seg, 27 de ago de 2018 às 15 31,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:
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Bom dia!!!

1637

26/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Fiz meu cadastro, entretanto, não
havia minha área de atuação
(Coordenação Pedagógica), daí,
me cadastrei como professora.
Para além disso, ao tentar
contribuir percebi que a tela
mostrava os conteúdos da
Educação Infantil, embora eu
tenha clicado anteriormente em
Ensino Fundamental (Anos
Iniciais).
Podem ajudar-me, por
gentileza???

Bom dia, Ana,
Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
pertinente em sua área de atuação. No
entanto a obrigatoriedade do envio de
contribuições deve ser verificada junto
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Não está abrindo o campo para
escolha município.
Em aguardo.
1638

26/08/2018

31/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Lidiane,
Sugerimos que faça o cadastro no
navegador Chrome, pois em outros
podem ocorrer erros, como por exemplo,
não aparecer as opções de município.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Olá Maria José,

sempre que vou enviar o email
para solicitar uma senha a
resposta é sempre email inválido.
Como resolver?
1639

26/08/2018

31/08/2018 Encerrado

------------------

Verificamos na base de dados e não
encontramos o seu cadastro
(mari.joseoliveira@hotmail com).
Favor entre em contato com sua rede.

Agradecemos seu contato,

Enviado de:
Base Nacional Comum Curricular
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
como mudar o perfil ?

1640

26/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Bom dia, Marilene,

-----------------A ferramenta não da a opção de
mudança no perfil.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/home
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Olá Edite,
Para fazer um novo cadastro no sistema
de consulta pública, basta acessar o link
espec fico divulgado pela sua rede, clicar
na aba "cadastro" e preencher o
formulário de cadastramento no sistema.
IMPORTANTE: o sistema de consulta
pública não permite a utilização de um
mesmo e-mail em múltiplos cadastros.
Portanto, você deverá informar um e-mail
que ainda não tenha sido utilizado.

Como refazer meu cadastro?
-----------------1641

26/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Prezados, teria como refazer cadastro?
Qual seria a melhor alternativa?

Enviado de:
Att.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Caso deseje alterar algum dado
espec fico no cadastro existente, por
favor, responda a este e-mail informando
os dados abaixo:
• Nome completo
• Email utilizado no cadastro
• Dado que deseja alterar
Se esqueceu sua senha, utilize o recurso
esqueci a senha, disponível na tela de
login do sistema.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Boa tarde, Luciana,
Preciso acessar o portal
-----------------1642

26/08/2018

01/09/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não estou conseguindo entrar nos
conteúdos para opinar.
1643

26/08/2018

31/08/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Luciana,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Atenciosamente
Bom dia, Sérgio,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Atenciosamente
Prezada Núbia,

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
Quando vem a outra consulta/
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
-----------------de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
Enviado de:
documento curricular. Casos
http //basenacionalcomum.mec.gov
relacionados as consultas públicas em si,
.br/consultapublica/consultasugerimos que consulte os responsáveis
publica/listar/responder
pela disponibilização do link da pesquisa
olá boa noite.

1644

26/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Obrigado pela atenção, mas já consegui
me conectar.

Em 27 de agosto de 2018 11:34,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Edna,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
-----------------trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
Enviado de:
cria sua própria pesquisa e a libera
http //basenacionalcomum.mec.gov através de um link, através deste link é
.br/consultapublica/
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
liberando a senha

1645

26/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Lucinete,

Quero fazer um link pra entrar no
cadastro da bncc
1646

27/08/2018

31/08/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

1647

27/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Gostaria que a base fosse mais
flexível e que de fato de liberdade
para a comunidade escolar faça
adequação necessárias e que nao
obrigue executar uma certa pré
definida por vocês.
------------------

Atenciosamente.
Bom dia, Eliana,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
Atenciosamente.

Boa tarde, Edina,
Não consigo entrar na página do
primeiro ano
1648

27/08/2018

01/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Edina,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home#
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Aisla,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
-----------------trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
Enviado de:
cria sua própria pesquisa e a libera
http //basenacionalcomum.mec.gov através de um link, através deste link é
.br/consultapublica/
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Atenciosamente.
não consigo me cadastrar para
fazer a consulta.
1649

27/08/2018

31/08/2018 Encerrado
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Boa tarde, Gisa,

email invalido

1650

27/08/2018

01/09/2018 Encerrado

Bom dia, Gisa,

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Trabalho na Secretaria de
Educação no Município de
Castelo/E.S.
Estou tendo diversas reclamações
dos professores que estão
tentando fazer a consulta e dar
sua contribuição e não estão
aparecendo na consulta todas as
disciplinas.

1651

27/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Boa tarde, Alexandre,

Para alguns aparece todas as
disciplinas, para outro não.

Para que as Consultas Públicas
apareçam na aba "Minhas Consultas" o
usuário deve acessar todos os links das
consultas que deseja contribuir.

Segue em anexo o print da tela de
um professor de Educação Física,
que não aparece a disciplina.

Caso ainda houver problemas, entre em
contato para que possamos auxilia-lo
melhor.

Aguardo orientações.

Atenciosamente.

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Bom dia,

Estou com problemas de login!
Como posso me cadastrar para
responder a consulta pública?
1652

27/08/2018

31/08/2018 Encerrado

------------------

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Caso você não seja gestor de uma rede
.br/consultapublica/
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

senha invalida
-----------------1653

27/08/2018

31/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Atenciosamente.
Bom dia, Cristiano,
Para a mudança ou recuperação da
senha, vá na aba "Esqueci minha senha",
você receberá em seu e-mail cadastrado
o link para a mudança.
Atenciosamente.
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Bom dia!
Atuo no Ensino Fundamental,
entretanto, quando me cadastrei
fui redirecionada para a Educação
Infantil. Como devo proceder para
contribuir no Ensino
Fundamental???
1654

27/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Bom dia, Ana,

Não colocaram como opção de
atuação a Coordenação
Pedagógica, devo contribuir como
professora???

Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
pertinente em sua área de atuação. No
entanto a obrigatoriedade do envio de
contribuições deve ser verificada junto
com sua rede de ensino.

------------------

Atenciosamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Boa tarde, Maria,
NÃO CONSIGO ACESSAR A
PLATAFORMA.
1655

27/08/2018

01/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Maria,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Cristiano,

uma nova senha

Gostaria de fazer uma nova senha

------------------

1656

27/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Em seg, 27 de ago de 2018 às 09:06,
Ferramentas BNCC
Enviado de:
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
http //basenacionalcomum.mec.gov
escreveu:
.br/consultapublica/esqueci-senha

Para a mudança de senha, deve-se
solicitar no link abaixo, onde será enviado
ao seu e-mail cadastrado o link para a
mudança:
http //basenacionalcomum.mec.gov br/con
sultapublica/esqueci-senha
Atenciosamente.
Bom dia, Aparecida,

quero alterar a senha pois esqueci
-----------------1657

27/08/2018

31/08/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

estou esperando a possibilidade de
renovar a senha.
grata.

Para a mudança de senha, deve-se
solicitar no link abaixo, onde será enviado
ao seu e-mail cadastrado o link para a
mudança:
http //basenacionalcomum.mec.gov br/con
sultapublica/esqueci-senha
Atenciosamente.

Bom dia, Ariana,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
-----------------trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
Enviado de:
cria sua própria pesquisa e a libera
http //basenacionalcomum.mec.gov
através de um link, através deste link é
.br/consultapublica/
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Atenciosamente.
Não consigo criar usuuarive senha

1658

27/08/2018

31/08/2018 Encerrado
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não consigo acessar com esse
email e não chegou outra senha
nesse email

1659

27/08/2018

02/09/2018 Encerrado

27/08/2018

Boa tarde, Dorinha

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
-----------------cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Não estou conseguindo fazer o
cadastro para acessar a
plataforma. Preencho os dados e
quando vou em cadastrar não
conclui. O que fazer?

1660

ITERAÇÃO 1

02/09/2018 Encerrado
------------------

Boa tarde, Jolinda,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha
Olá Alana,
Eu respondi a consulta pública,
mas o meu protocolo não chegou
no meu e-mail, e a diretora da
escola que eu trabalho está
cobrando esse número.
1661

27/08/2018

01/09/2018 Encerrado
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

31/08/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Jolinda,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Olá Alana,
O problema já foi identificado.
Por gentileza, tente novamente e,
qualquer outro problema, não hesite em
abrir um novo chamado.

Agradecemos seu contato,

Atenciosamente.
Agradecemos seu contato,

Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

27/08/2018

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Boa tarde, Lucinete,

1662

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Dorinha,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
A ferramenta "Documento Curricular" é
Quero fazer o login de acesso a
restrita para Coordenadores Estaduais,
BNCC
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
-----------------Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
Enviado de:
do documento curricular da rede de
http //basenacionalcomum.mec.gov
ensino. Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/usuario/cadastr
trabalho, solicite à secretaria o convite
ar
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular acesse o site

Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4
Olá ELY GONÇALVES DA CRUZ,

BOM DIA.

Verificamos na base de dados e não
encontramos o seu cadastro
(ely_gcruz@hotmail com).
Favor entre em contato com sua rede.

Boa tarde.

1663

27/08/2018

31/08/2018 Encerrado

NÃO ESTOU CONSEGUINDO
REALIZAR O MEU LOGIN,
APARECE UMA MENSAGEM
INFORMANDO O EMAIL ESTÁ
INVALIDO.
------------------

Boa tarde, Ely,
Poderiam, por gentileza, verificar este
login.

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Att
Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

meu email é ely_gcruz@hotmail.com
BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Boa tarde, Ceane,

Email ou senha inconrreta

Sugerimos que tente a mudança ou
recuperação da senha, através da aba
"Esqueci minha senha", se mesmo assim
não conseguir, entre em contato
Enviado de:
novamente junto com seu e-mail
http //basenacionalcomum.mec.gov
cadastrado, para que possamos auxilia-la.
.br/consultapublica/
------------------

1664

27/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.
preciso cadastrar o email, pois o
seu sistema da consulta da BNCC
diz que meu email não é válido.
1665

27/08/2018

02/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Bete
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Como faço para corrigir o meu
cadastro?
1666

27/08/2018

31/08/2018 Encerrado

27/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Suzana,

Infelizmente, por enquanto a ferramenta
-----------------não dá a opção de mudança.
Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/
tento colocar o email e diz que é
inválido

1667

Bom dia, Bete,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

Boa tarde, Jerusa,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Bom dia, Jerusa,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Carmen,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.

gostaria de saber o link pra fazer o
cadastro, sou coordenadora é os
professores não conseguem se
cadastrar. Abre a aba só para
acesso
1668

27/08/2018

31/08/2018 Encerrado
------------------

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Prezado Junior,

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov documento curricular. Casos
.br/consultapublica/consultarelacionados as consultas públicas em si,
publica/responder/471
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa
queria ter esse material no meu email

1669

27/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Aline, boa tarde! Tudo bem?
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

Boa tarde, o grupo de nossa
escola não consegue cadastrar o
município; sendo assim, não
conseguimos concluir o cadastro
para ter acesso à plataforma.
1670

27/08/2018

31/08/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
Navegador Chrome

Navegador Firefox


Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Tente realizar os procedimentos
.br/consultapublica/usuario/cadastr
indicados neste chamado e caso o
ar
problema persista, por favor, responda
este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Cicera,

Quero participar da consulta
publica
1671

27/08/2018

31/08/2018 Encerrado

------------------

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Caso você não seja gestor de uma rede
.br/consultapublica/esqueci-senha
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Pede município de residência, mas
não aceita digitar e não mostra
Boa tarde, Angelina,
nada
1672

27/08/2018

31/08/2018 Encerrado

------------------

Sugerimos que utilize o navegador
Chrome, pois pode haver bugs em outros
navegadores.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Boa tarde, Moacir,

como cadastrar na plataforma.
-----------------1673

27/08/2018

31/08/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso você não seja gestor de uma rede
.br/consultapublica/
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Através deste link é possível fazer o
cadastrado para poder responder à
pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

não consigo acessar a Base
nacional comum para contribuição,
aparece email einvalido ou senha
invalida.
1674

27/08/2018

02/09/2018 Encerrado

quando digito novamente aparece
não cadastrado. como faço

Bom dia, Maria Lucia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Boa tarde, Maria Lucia,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado, função na plataforma e se
conseguir um printscreen da tela, para
que possamos auxilia-la melhor.

------------------

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
não consigo entrar na plataforma
com meu e-mail e nem a senha.
1675

27/08/2018

02/09/2018 Encerrado

------------------

Atenciosamente

Bom dia, Gilmarlene,

Bom dia, Gilmarlene,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Redefinir minha senha
-----------------1676

27/08/2018

01/09/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Elisabete,
Para redefinir a senha basta ir no site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
sultapublica/esqueci-senha
Atenciosamente.
Luana, boa tarde! Tudo bem?

1677

27/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Não está aparecendo os
municípios de Santa Catarina na
hora de fazer o cadastro. Faltam
os seguintes municípios: Pescaria
Brava e Balneário Rincão. Ao todo
são 295 municípios.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Agradecemos o report e gostaríamos de
compartilhar que devido a sua
colaboração, foi possível corrigir o
problema.

Olá Luana,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Agora, o estado de SC está corretamente
com 295 municípios!

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular


BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Cristina,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
-----------------trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
Enviado de:
cria sua própria pesquisa e a libera
http //basenacionalcomum.mec.gov
através de um link, através deste link é
.br/consultapublica/
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Atenciosamente.
permitindo o acesso

1678

27/08/2018

01/09/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

1679

DATA DA
SOLICITAÇÃO

27/08/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

01/09/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Sim preciso de ajuda estou com
dificuldades de encontrar as
disciplina para que fazer a
consulta, e salvar tive acesso
duas disciplinas Arte, e Ciências.
Mas não estou sabendo como
entrar para encontrar as demais
disciplinas e fazer as minhas
consultas.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
estou com dificuldade para fazer o
cadastro

1680

27/08/2018

02/09/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Maria
Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
para ter acesso as demais consultas é
necessário que sua rede de ensino lhe
envie, pois cada link se refere a uma
consulta especifica.
Atenciosamente.

Bom dia, Lourdes
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Bom dia, Lourdes,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Maria de Fátima,

Goataria de saber minha senha, ja
mandei um e-mail para o referido
emil acim.

1681

27/08/2018

01/09/2018 Encerrado

citado e não estou recebendo
resposta

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

------------------

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/consultapublica/esqueci-senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
estou tentando cadastrar meu email e estou tendo problemas,
poderia me ajudar?
1682

28/08/2018

02/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Varni,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Bom dia, Varni,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Olá Tatiana Pereira de Oliveira Barros,

1683

28/08/2018

01/09/2018 Encerrado

Não consigo acessar o documento
curricular com o meu e-mail e a
senha que eu já cadastrei na
Prezados, usuário e senha utilizados
ferramenta consulta pública e
para a ferramenta “Consulta Pública” não
nessa entro normalmente
é o mesmo para a ferramenta
“Documento Curricular”? Poderiam
-----------------verificar essa chamada.
Enviado de:
Att.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma.
Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

1684

28/08/2018

01/09/2018 Encerrado

como faz para acessar a
plataforma de acesso para
começar as responde pois só
aparece os tutoriais e não tem
opção para continuar somente de
sair
------------------

Bom dia, Ana Lucia,
Para que apareça a opção de "Minhas
Consultas" é necessário que sua rede de
ensino lhe envie o link da consulta para
que possa responder, somente através
do link é possível ter acesso as
pesquisas.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/home
não consigo me cadastrar
Bom dia, Jussara,

Bom dia, Jussara,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------1685

28/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Por gentileza, poderia nos informar com
Enviado de:
mais detalhes o ocorrido?
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente.
ar

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Andreia,

Bom dia!
quero acessar a plataforma mais
toda vez que acesso a senha,
aparece como inválida.
1686

28/08/2018

03/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Andreia,

Bom dia, Andreia,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Bom dia!!
Meu email é
laleskakuzkowski@hotmail.com e sou
professora na Educação infantil.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Poderia nos informar se seria seu
primeiro acesso, ou se já possuía o
devido cadastrado?
Esse foi meu primeiro acesso.
Atenciosamente.

Andreia Levandowski Kuzkowski

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.
Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta. É
através deste link que se cria o login para
a Consulta Pública.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

a minha senha e o meu email
estão corretos.
o que fazer
1687

28/08/2018

02/09/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login
não consigo ter acesso a todas as
disciplinas

Bom dia, Helena,
No que podemos ajuda-la?
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Helena,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Alixandrina,

Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
para ter acesso as demais consultas é
necessário que sua rede de ensino lhe
Enviado de:
envie, pois cada link se refere a uma
http //basenacionalcomum.mec.gov
consulta especifica.
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Atenciosamente.
Bom dia! Gostaria de ajuda de
vocês, pois estou tentando
Bom dia, Josenilda,
acessar, já fiz o acesso com a
senha e o email entro na
Você poderá responder todas as
plataforma da consulta, mas me dá
consultas públicas que você tiver o link,
acesso só aos tutorias. qual passo
para ter acesso as demais consultas é
devo seguir por favor.
necessário que sua rede de ensino lhe
envie, pois cada link se refere a uma
-----------------consulta especifica.
------------------

1688

28/08/2018

01/09/2018 Encerrado

1689

28/08/2018

01/09/2018 Encerrado

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Bom dia, Brenda

1690

28/08/2018

01/09/2018 Encerrado

Não está aparecendo o botão
"cadastrar" e os professores que
ainda não criaram um acesso não
conseguem criar e contribuir com a
consulta. Entendo que em outro
Navegador talvez apareça. Porém
muitas pessoas utilizam o Chrome
e é inviável reorientar todas as
pessoas com este problema a
acessarem em outro navegador. A
plataforma deveria funcionar em
qualquer navegador.
------------------

Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.
Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Cada Rede cria sua própria pesquisa e a
libera através de um link, através deste
link é possível fazer o cadastrado para
poder responder à pesquisa indicada

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links
Atenciosamente.
Não estou conseguindo acessar
com minha senha e nenhum email
cadastrado está sendo permitido.
1691

28/08/2018

02/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Cíntia,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Bom dia, Cíntia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Raimunda,

1692

28/08/2018

01/09/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
Como faremos para participar da
cadastrado no módulo “Documento
consulta publica?
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
-----------------disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Enviado de:
Consulta Pública.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Caso você não seja gestor de uma rede
.br/consultapublica/
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Socorro,

1693

28/08/2018

01/09/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
cadastro de consulta publica
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
-----------------curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.
Enviado de:
Caso você não seja gestor de uma rede
http //basenacionalcomum.mec.gov
de ensino e queira apenas responder a
.br/consultapublica/
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Através desse link é possível fazer o
cadastro para a Consulta Pública.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Maria,

1694

28/08/2018

01/09/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Não estou conseguindo fazer o
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
Cadastro da consulta Pública, a
dados de acesso (e-mail e senha) para
senha não da certo.
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
-----------------Consulta Pública.
Caso você não seja gestor de uma rede
Enviado de:
de ensino e queira apenas responder a
http //basenacionalcomum.mec.gov
uma consulta pública, você precisa ter
.br/consultapublica/
recebido um link para essa consulta.
Através desse link é possível fazer o
cadastro para a Consulta Pública.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom Dia!
NÃO CONSIGO ACESSAR
-----------------1695

28/08/2018

fiz o cadastro mas tenho acesso, diz que
esse e-mail é inválido

Boa tarde, Roberta,
Por gentileza, poderia nos informar com
mais detalhes o ocorrido?

03/09/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Atenciosamente.
Enviado do Outlook

Não consigo me cadastrar
Boa tarde, Aline,

ITERAÇÃO 3
Bom dia, Roberta,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Aline,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------1696

28/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Por gentileza, poderia nos informar com
Enviado de:
mais detalhes o ocorrido?
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente.
ar

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Lindolfo,

Sou secretário de Educação e
preciso saber
Como faço usuário e login para
acessar documento curricular.
1697

28/08/2018

01/09/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Não consigo me cadastrar no
sistema
1698

28/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde! Estou tentando me cadastrar
e não consigo.
Favor me ajudar.
Obrigada!

------------------

Por gentileza, poderia nos informar com
mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
Em ter, 28 de ago de 2018 13 02,
http //basenacionalcomum.mec.gov Ferramentas BNCC
.br/consultapublica/esqueci-senha &lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:
Boa tarde, Gabriela,
Boa tarde. Acabo de me juntar À
equipe PROBNCC do Amapá e
preciso de um login para acessar a
plataforma. Poderiam, por favor,
criar um para o email
gabriela.diasb@gmail com ?
1699

28/08/2018

01/09/2018 Encerrado

Desde já, obrigada.

Boa tarde, Cleria,

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Enviado de:
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
http //basenacionalcomum.mec.gov
123; troque a senha já no primeiro
.br/consultapublica/login
acesso.
------------------

Atenciosamente.

Atenciosamente.

Bom dia, Cleria,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Olá Vera Mayer Seibel,

1700

28/08/2018

01/09/2018 Encerrado

Fiz meu cadastro com o e-mail
veramayerseibel@yahoo com br,
fiz uma senha , mas não consigo
logar. Clico em esqueci minha
senha para alterar para ver se dá
certo. mas fala que meu e-mail é
inválido.No entanto esse é o e-mail
usado por mim.
------------------

Verificamos na base de dados e não
encontramos o seu cadastro
(veramayerseibel@yahoo com br).
Favor entre em contato com sua rede.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha
BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Olá José Almir Viana Nunes,

1701

28/08/2018

01/09/2018 Encerrado

Minha senha está inválida, sendo
que não troquei... acessei a opção
"recuperar minha senha" e chegou
um link no meu e-mail, mas o link
não direciona para nenhum outro
acesso...
------------------

Poderiam verificar essa chamada?

Para facilitar o acesso, retornamos sua
senha para a padrão do sistema.
Portanto, para que consiga entrar no
sistema novamente, seguem dados de
acesso:
Usuário: vianunes@hotmail.com
Senha: 123

Att
Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Boa tarde, Wilson,

1702

28/08/2018

01/09/2018 Encerrado

Em 2015 criei o acesso a
plataforma bncc para contribuir na
elaboração do currículo nacional.
Porém, estou tentando acessar
agora, para fazer novas
contribuições e não consigo. nem
aceita o e-mail e nem a senha.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino. Suas atuações anteriores não
implicam em acesso as plataformas
vigentes.

-----------------Caso não esteja no grupo de trabalho
Enviado de:
atual da BNCC, solicite à secretaria o
http //basenacionalcomum.mec.gov convite para acesso à plataforma. Caso
.br/documento-curricular/
esteja, utilize seu e-mail cadastrado e a
senha 123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
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ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Elina,

1703

28/08/2018

01/09/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
sou gestora e desejo me cadastrar Curricular”, você pode utilizar os mesmo
como faço?
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
-----------------curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.
Enviado de:
Caso você não seja gestor de uma rede
http //basenacionalcomum.mec.gov de ensino e queira apenas responder a
.br/consulta-publica/responder/72/ uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Através deste link é possível fazer o
cadastro.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
nao estou conseguindo me
cadastras para responder os
questionario

1704

28/08/2018

03/09/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Boa tarde, Ana,

Bom dia, Ana,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Poderia nos detalhar o ocorrido, para que Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxilia-la?
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
Atenciosamente.
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde, Adilene,

login e senha
-----------------1707

28/08/2018

01/09/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/esqueci-senha trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
uuuuu
Boa tarde, Aberlanio,
-----------------1708

28/08/2018

03/09/2018 Encerrado

No que podemos auxilia-lo?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Bom dia, Aberlanio,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Olá, gostaria de fazer uma
alteração no cadastro (Ensino
infantil para fundamental series
finais)

1709

1710

28/08/2018

28/08/2018

01/09/2018 Encerrado

01/09/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/esquecisenha html
Oi.. estou tentando fazer
juntamente com os professores da
educação infantil a consulta
pública, entro na página mas não
tem a aba da consulta... há
apenas as abas dos tutoriais. Já
tentei entrar pelos 3 navegadores
e fica tudo a mesma coisa. O que
fazer, pois o prazo encerra dia
31/08
------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Aércio,
Infelizmente, a ferramenta não da a
opção de alteração.
Atenciosamente.

Boa tarde, Graciella,
Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
para ter acesso as demais consultas é
necessário que sua rede de ensino lhe
envie, pois cada link se refere a uma
consulta especifica. Através do link,
aparecerá na tela "Home" um aba
"Minhas Consultas".

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

1711

28/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Não estou conseguindo prosseguir
com a consulta pública BNCC,
coloco meu e-mail, mas não
reconhece a senha para dar
continuidade. nenhuma escola do
meu município (Brejinho de
Nazaré-TO) está conseguindo. O
que fazer para conseguir dar
nossa contribuição.

Boa tarde, Emivaldo,
O acesso a Consulta Pública é feito
diretamente pelo link disponibilizado pela
sua rede de ensino.
Você está acessando através do próprio
link?

-----------------Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Não consigo acessar para
contribuir!
-----------------1712

28/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Bom dia, Caren,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/401
Bom dia, Maria,

1713

28/08/2018

02/09/2018 Encerrado

NÃO ESTOU CONSEGU NDO
ENTRAR COM A SENHA
Sugerimos que tente recuperar ou alterar
CADASTRADA NA PLATAFORMA
a senha na aba "Esqueci minha senha"
na tela inicial da consulta pública.
-----------------Caso ainda ocorra este problema, entre
em contato conosco para que possamos
Enviado de:
auxilia-la.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.

Bom dia, Emivaldo,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Bom dia, Caren,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Reginaldo,
Cadastro não possui a opção de
cadastro

1714

28/08/2018

02/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
ou ainda não foi liberado?
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Olá Maisa,
Para que possamos orientá-la melhor,
solicitamos que relate de modo detalhado
o erro encontrado, se possível com prints.

Nao esta gerando protocolo não
------------------

1715

28/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Bom dia, por gentileza, poderiam verificar
este problema? Estamos a disposição
Enviado de:
Agradecemos seu contato,
para qualquer coisa.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Base Nacional Comum Curricular
.br/consultapublica/consultapublica/responder/73

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Este é um acompanhamento da
sua solicitação anterior #386
"Como fazer para baixar a ba..."
Caro Daniel,
1716

28/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Estou lhe enviando relatório das
atividades de agosto do corrente
ano. Por favor, confirme
recebimento,ok.

Bom dia, Gêusa,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Obrigada.
Atenciosamente.
Gêusa.
Bom dia, ldene
QUANDO ABRO A PÁG NA NÃO
APARECE O CAMPO
CADASTRAR, SÓ O DE ACESSE.
POR ISSO NÃO ESTOU
CONSEGUINDO CADASTRAR.
1717

28/08/2018

02/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Bom dia, Cicero,
Sou professor do ensino
fundamental de 1° ao 5° ano e
cadastrei ensino infantil como faço
pra corrigir!

1718

28/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Infelizmente a ferramenta ainda não
possui a opção de mudança no
cadastrado. Mas cocê poderá responder
todas as consultas públicas que você
-----------------tiver o link, responda somente a consulta
que achar pertinente em sua área de
Enviado de:
atuação. No entanto a obrigatoriedade do
http //basenacionalcomum.mec.gov envio de contribuições deve ser
.br/consultapublica/consultaverificada junto com sua rede de ensino.
publica/responder/479
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Marinely

como acessar a plataforma não
consigo realizar o login e senha
1719

28/08/2018

02/09/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente

1720

28/08/2018

02/09/2018 Encerrado

As turmas de 8° e 9° anos têm
apenas 2 aulas de História por
Bom dia, Danielle,
semana. Essa realidade dificulta o
processo de ensino-aprendizagem.
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
Creio que fosse 4 aulas por
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
semana como nos 6° e 7° anos a
tais como download do documento
situação melhoria um pouco mais.
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
-----------------ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/430
Bom dia, Gilvam,
A plataforma de "Documento Curricular" é
restrita para Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
não consigo entrar na aba da bncc
ensino.
para participar ou seja colaborar

1721

28/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Enviado de:
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
http //basenacionalcomum.mec.gov
123; troque a senha já no primeiro
.br/download-da-bncc
acesso.
------------------

Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:
http //cnebncc.mec.gov br/
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

1722

DATA DA
SOLICITAÇÃO

28/08/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

02/09/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
segundo o vídeo informa que ao
entrar em consulta pública deveria
aparecer um ícone chamado
consulta pública, porém ao entrar
só aparece 2 vídeo não sendo
possível a realização da consulta.
------------------

ITERAÇÃO 1

Bom dia, Maria Anita,
Para que apareça o ícone de 'Consulta
Pública' é necessário ter acesso ao link
disponibilizado pela sua rede de ensino,
assim a cada link que receber para
contribuir, as pesquisas irão aparecer
dentro deste ícone.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/home

1723

28/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Boa Noite! Estou enviando meu
currículo profissional, pois preciso
mim engajar em qualquer área das
minhas qualificações
profissionais,visando sempre
melhoria na instituição,pois estou a
procura de emprego.. Desde já
Grato!
------------------

Bom dia, Antonio,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/documento-curricular/
Bom dia, Emilda,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
-----------------ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
Enviado de:
relacionados as consultas públicas em si,
http //basenacionalcomum.mec.gov sugerimos que consulte os responsáveis
.br/consultapublica/consultapela disponibilização do link da pesquisa.
publica/responder/248
Como por exemplo sua chamada, podese fazer através da nuvem de comentário
encontrada na própria consulta.
Vocês repetem muitas palavras e
objetivos nas habilidades. Não há
necessidades em repeti_las.
1724

28/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Grasonia,

não estou conseguindo acessar.
-----------------1725

28/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Não consigo acessar aos
conteúdos para dar as minhas
contribuições. O que fazer?

1726

28/08/2018

03/09/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Crenilda
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/home
Meu endereço de email está
errado
1727

28/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Bom dia, Ana Paula,

-----------------Por gentileza, poderia nos detalhar o
ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Ll
Bom dia, Almari,
-----------------1728

29/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Como podemos ajudar?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Crenilda,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Ana Paula,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Almari,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente

Bom dia, Mulder,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Como criar uma senha para me
cadastrar na BNCC consulta
publica?
1729

29/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
não consigo acesso a documento
curricular responder. o que devo
fazer?
1730

29/08/2018

03/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Eliaine,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/
Não consigo acessar a plataforma
para realizar a consulta pública.
1731

29/08/2018

03/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Angelita,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Bom dia, Eliaine,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Angelita,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

1732

DATA DA
SOLICITAÇÃO

29/08/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

03/09/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Não consigo acessar a plataforma. Bom dia, Kelma
O que devo fazer?
Por gentileza você poderia nos informar
-----------------com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
Enviado de:
que assim possamos auxilia-la.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Bom dia, Kelma,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

NÃO CONSIGO DESLOGAR DO
SISTEMA DO BNCC

Bom dia, Neuza,

Para deslogar, basta ir, assim que
terminar sua consulta pública, para a aba
"Inicio" e logo depois clicar em 'Sair.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/250
------------------

1733

29/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Bom dia!

1734

29/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Atualmente sou responsável pela
Educação Infantil no Município de
Cabreúva e gostaria muito de ter
acesso a ferramento Documento
Curricular, pois nos auxiliará
eficazmente na construção do
Currículo deste segmento. Desde
já agradeço a gentileza.
Atenciosamente;
Juliana
------------------

Bom dia, Juliana
Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/
GOSTARIA DE NFORMAÇÂO
POIS NAO ESTOU
CONSEGUINDO ENTRAR NA
CONSULTA PUBLICA devido ao
problema do e maail pois diz que
está cadastrado
1735

29/08/2018

04/09/2018 Encerrado
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
não estou conseguindo fazer o
cadastro

1736

29/08/2018

03/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, la,
Bom dia, la,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Atenciosamente

Boa tarde!

Bom dia, Ila,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

sou professora de arte

Por gentileza, nos passe seu e-mail para
que possamos verificar o problema?
Em 29/08/2018, Ferramentas
BNCC&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
Atenciosamente.
escreveu:

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Tânia
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Bom dia, Tânia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia,

NÃO CONSIGO ACESSAR
CONSULTA PUBLICA
1737

29/08/2018

02/09/2018 Encerrado

------------------

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.

Enviado de:
Caso você não seja gestor de uma rede
http //basenacionalcomum.mec.gov
de ensino e queira apenas responder a
.br/
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
através deste link é possível fazer o
cadastrado para poder responder à
pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Olá Adriana Patrícia Duarte de Melo,

Não terminei meu cadastro.
Quando vou finalizar aparece
senha ou email já cadastrados.
1738

29/08/2018

03/09/2018 Encerrado

------------------

Poderiam por gentileza, verificar este
usuário?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Não consigo entrar para colaborar. Bom dia, Sueli

1739

29/08/2018

03/09/2018 Encerrado

-----------------Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
Enviado de:
conseguir seguindo de print da tela. Para
http //basenacionalcomum.mec.gov que assim possamos auxilia-la.
.br/consultapulblica/consultapublica/responder/278/
Atenciosamente

Não estou conseguindo acessar a
plataforma
1740

29/08/2018

03/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Tânia
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Para recuperar a senha, vá na área
“Consulta Pública”
http //basenacionalcomum.mec.gov br/con
sultapublica/
E clique em “Esqueci minha senha".
Atenciosamente
Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Sueli,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Tânia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, José,

quero me cadastrar para
contribuição na bncc
1741

29/08/2018

02/09/2018 Encerrado

------------------

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.

Enviado de:
Caso você não seja gestor de uma rede
http //basenacionalcomum.mec.gov
de ensino e queira apenas responder a
.br/consultapublica/
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta,
através deste link é possível fazer o
cadastrado para poder responder à
pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Marsani,
nao esta abrindo a opcao de
colocar opinioes etc
1742

29/08/2018

04/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Marsani
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxiliar.

Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Não consigo responder as
perguntas.
-----------------1743

29/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Boa tarde, João,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/461

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, João,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Boa tarde, Pollyana,

Como faço para cadastrar senha
de diretor para ter acesso a
consulta pública?
1744

29/08/2018

02/09/2018 Encerrado

------------------

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.

Caso você não seja gestor de uma rede
Enviado de:
de ensino e queira apenas responder a
http //basenacionalcomum.mec.gov
uma consulta pública, você precisa ter
.br/documento-curricular/
recebido um link para essa consulta,
através deste link é possível fazer o
cadastrado para poder responder à
pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Maria,
recebo que meu e-mail cadastrado
é invalido
Boa tarde, Maria Teresa
1745

29/08/2018

04/09/2018 Encerrado

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

psico.mariateresa@gmail com
Boa tarde, Maria,
Em qua, 29 de ago de 2018 às 14:10,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Poderia nos informar se este é seu
primeiro acesso ou já possuía login?
Atenciosamente

--

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Leticia,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
-----------------trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
Enviado de:
cria sua própria pesquisa e a libera
http //basenacionalcomum.mec.gov
através de um link, através deste link é
.br/consultapublica/
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Atenciosamente.
Boa tarde, Vanderleia,
nao consigo fazer o login

1746

29/08/2018

02/09/2018 Encerrado

No meu cadastro não aparece a
opção de "Responder Consultas"
1747

29/08/2018

02/09/2018 Encerrado

------------------

Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

Para que apareça o ícone de 'Consulta
Enviado de:
Pública' é necessário ter acesso ao link
http //basenacionalcomum.mec.gov
disponibilizado pela sua rede de ensino,
.br/consultapublica/login
assim a cada link que receber para
contribuir, as pesquisas irão aparecer
dentro deste ícone.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
Olá Letícia,

Não consigo fazer o login

Coloco o e-mail e a senha,carrega e
aparece e-mail ou senha incorretos.
Boa tarde, Letícia,

-----------------1748

29/08/2018

03/09/2018 Encerrado
Enviado de:
Em qua, 29 de ago de 2018 às 14:10,
http //basenacionalcomum.mec.gov
Ferramentas BNCC
.br/consultapublica/login
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Atenciosamente

Verificamos na base de dados e não
encontramos o seu cadastro
(Le_ty_rn@hotmail.com).
Favor entre em contato com sua rede.

Boa tarde! Le_ty_rn@hotmail.com

Em qua, 29 de ago de 2018 às 14:13,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

Por gentileza, verificar se há cadastrado
com esse e-mail

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Boa tarde, Carlos,
Realizei o cadastro na disciplina
errada. Como fazer para corrigir?
1749

29/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
-----------------pertinente em sua área de atuação. No
entanto a obrigatoriedade do envio de
Enviado de:
contribuições deve ser verificada junto
http //basenacionalcomum.mec.gov
com sua rede de ensino.
.br/consultapublica/home
Atenciosamente.
Olá Letícia,

nao consigo fazer o login
-----------------1750

29/08/2018

03/09/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Boa tarde, Letícia,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Atenciosamente

Verificamos na base de dados e não
encontramos o seu cadastro
Aparece essa seguinte informação só q a
(leticialeitealmeida0@gmail.com).
senha e o e-mail estão corretos
Favor entre em contato com sua rede.

Em qua, 29 de ago de 2018 às 15:24,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Boa tarde, Ana,

Entro na consulta publica mas não
tenho acesso as perguntas para
responder. o que faço ?
1751

29/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

-----------------Para que apareça o ícone de 'Consulta
Enviado de:
Pública' é necessário ter acesso ao link
http //basenacionalcomum.mec.gov disponibilizado pela sua rede de ensino,
.br/consultapublica/home
assim a cada link que receber para
contribuir, as pesquisas irão aparecer
dentro deste ícone.
Atenciosamente.
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SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Luana,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
-----------------trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
Enviado de:
cria sua própria pesquisa e a libera
http //basenacionalcomum.mec.gov
através de um link, através deste link é
.br/consultapublica/
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Atenciosamente.
Fiz o cadastro errado. Não sou da Boa tarde, Gilvanete,
Educação Infantil e sim
coordenador pedagógico. Como
Para fazer a alteração, basta ir na aba
faço para corrigir?
"Documento Curricular" e usar seu
usuário da ferramenta "Consulta Pública"
-----------------para ter acesso, logo após clique em
"Meu Perfil" e lá você poderá fazer a
Enviado de:
alteração de sua atuação.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente.
Boa tarde, Sonia,
Boa tarde,
Quero cadastrar

1752

29/08/2018

02/09/2018 Encerrado

1753

29/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Sou professora da rede privada e
estou envolvida/interessada na
elaboração de currículo da
educação básica. Portanto, desejo
me cadastrar para receber apoio
nesse processo de elaboração.
1754

29/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Cordial abraço,
Sônia Maria Ribeiro Jaconi
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Leandro,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
-----------------trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
Enviado de:
cria sua própria pesquisa e a libera
http //basenacionalcomum.mec.gov através de um link, através deste link é
.br/consultapublica/
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
não consigoacessar

1755

29/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Dalvaci,

não consigo digitar o município

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

-----------------1756

29/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Navegador Chrome
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente.
Boa tarde,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov
possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/esqueci-senha
responder à pesquisa indicada.
Gostaria de ter acesso a consulta
pública

1757

29/08/2018

02/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde,
Recebi esta para acessar o link abaixo,
criar uma senha e entrar.
Sigo as orientações que me levam a
seguinte página (ver anexo). A partir daí,
não consigo avançar.

Obrigada,
Não estou conseguindo acessar a
área para receber apoio na
elaboração de currículo.
1758

29/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Já cadastrei meu email e senha.
Obrigada
Profa. Sônia Jaconi

Profa. Sônia
Boa tarde, Sonia,
Você poderia nos detalhar seu problema,
para que possamos ajuda-la?
Atenciosamente.
Bem-vindo à Base Nacional Comum
Curricular. Clique no link abaixo para criar
uma senha e entrar.

https://bncc zendesk.com/verification/emai
l/3XnBaWbRUE4reYvNGhLeBvdLq1xEqN
Pj

Bom dia, Sonia,
O link abaixo é do suporte da BNCC,
onde trabalhamos com download do
documento BNCC, navegação no
documento, versão de impressão,
materiais de suporte e ferramentas de
apoio à (re)elaboração do documento
curricular.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

não consigo acessar

Bom dia, Marleide,

-----------------1759

29/08/2018

ITERAÇÃO 2

aparece uma mensagem dizendo que
meu e-mail é invalido.

04/09/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3
Bom dia, Marleide,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia,

Estamos realizando o cadastro,
mas não conseguimos inserir o
nome do município.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

1760

29/08/2018

03/09/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov

.br/consultapublica/usuario/cadastr 
ar
Navegador Firefox


Atenciosamente.
Bom dia, Mateus,
Dentro da Consulta publica eu já
respondi, porém não aparece a
pagina para eu preencher a
estrutura curricular que são 6
etapas, onde devo ir?
1761

29/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino, como Coordenadores
de Etapa e Coordenadores Estaduais,
que estão (re)elaborando seus currículos
e desejam realizar uma consulta pública.

Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
Enviado de:
dados de acesso (e-mail e senha) para
http //basenacionalcomum.mec.gov
disponibilizar seus documentos
.br/consultapublica/consultacurriculares em (re)elaboração para
publica/listar/responder
Consulta Pública.
------------------

Atenciosamente.
Bom dia,

1762

29/08/2018

03/09/2018 Encerrado

A senha que cadastrei não permite Sugerimos que entre no link abaixo e
acesso
solicite a recuperação da senha ou a
alteração:
-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
sultapublica/
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso continue sem acesso, entre em
.br/consultapublica/
contato conosco novamente.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Meire
não consigo entrar com a minha
senha .Preciso começar a minha
contribuição.
1763

29/08/2018

03/09/2018 Encerrado

------------------

Sugerimos que entre no link abaixo e
solicite a recuperação da senha ou a
alteração:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
sultapublica/

Enviado de:
Caso continue sem acesso, entre em
http //basenacionalcomum.mec.gov
contato conosco novamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

como continuar com a consulta
anteriormente iniciada?
1764

29/08/2018

03/09/2018 Encerrado

------------------

Atenciosamente.
A solicitação #1765 "como continuar com
a consulta an..." foi fechada e fundida
com esta solicitação. Último comentário
na solicitação #1765:
como continuar com a consulta
anteriormente iniciada?

Bom dia, Ivanilda,
Basta ir na aba "Minhas Consultas
Públicas" no seu perfil na ferramenta de
Consulta Pública.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Enviado de:
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
como continuar com a consulta
anteriormente iniciada?
1765

29/08/2018

30/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #1764 "como continuar
com a consulta an...".

Bom dia, Dilson,

1766

29/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Não aparece a opção de município Firefox,
de residência.
Como pode notar através dos prints
-----------------abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar

Navegador Firefox


ESQUECI MINHA SENHA

1767

29/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Eduardo,

-----------------Basta ir na aba "Esqueci minha senha"
abaixo do local de login na página inicial
Enviado de:
da consulta pública.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Jaisy
Não consigo anexar dados ao
BNCC usando contas vinculadas e
perdi meu primeiro acesso pois
consta senha ou endereço de email incorretos.
1768

29/08/2018

03/09/2018 Encerrado
------------------

Sugerimos que entre no link abaixo, com
seu e-mail cadastrado anteriormente e
solicite a recuperação da senha ou a
alteração:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
sultapublica/

Pois não é possível entrar na BNCC,
Enviado de:
através de contas vinculadas, somente
http //basenacionalcomum.mec.gov
com a cadastrada.
.br/consultapublica/
Selecionei a consulta errada, de
Ensino Fundamental -Anos Iniciais,
sendo que era pra ser ensino
fundamental - Anos finais. Como
faço para trocar?
1769

30/08/2018

03/09/2018 Encerrado
------------------

Atenciosamente.
Bom dia, Maria
Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
pertinente em sua área de atuação. No
entanto a obrigatoriedade do envio de
contribuições deve ser verificada junto
com sua rede de ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente.
Bom dia, Jane,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
-----------------trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
Enviado de:
cria sua própria pesquisa e a libera
http //basenacionalcomum.mec.gov
através de um link, através deste link é
.br/consultapublica/esqueci-senha
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Atenciosamente.
Gostaria de contribuir com meu
Bom dia, Nelcivania,
artigo cient fico na Educação
Infantil Ele aborda a proteção da
Este suporte é dedicado às
criança e do adolescente e suas
fases de 0 a 12 anos fase criança funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
e de 12 a 18 anos fase
tais como download do documento
adolescente. Conforme a
BNCC, navegação no documento, versão
Constituição Federal de 1988.
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
-----------------documento curricular.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/home
Bom Dia!!
Preciso acesso para dá sugestões

1770

30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

1771

30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

1772

30/08/2018

30/08/2018 Encerrado

Na hora de fazer o cadastro,
selecionei a opção errada. Que
seria Educação Infantil, e coloquei
Ensino Fundamental Anos Iniciais.
Gostaria de saber como faço pra
editar meu cadastro e mudar a
opção.
Obrigada!!
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

Bom dia, Angelina,
Para fazer a alteração, basta ir na aba
"Documento Curricular" e usar seu
usuário da ferramenta "Consulta Pública"
para ter acesso, logo após clique em
"Meu Perfil" e lá você poderá fazer a
alteração de sua atuação.
Atenciosamente.

Boa Tarde!

Esta solicitação foi fechada e fundida
Quando acesso o "documento curricular"
com a solicitação #1794 "Boa Tarde!!
e coloco o usuário e senha, aparece a
Quando tento acessa...".
mensagem "perfil de acesso inválido".
Cliquei em esqueci a senha, alterei a
senha, mas mesmo assim diz que o perfil
de acesso é inválido.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Prezado Itamar, bom dia.

1773

30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Bom dia. Sou Secretária de
Educação e gostaria de saber
como faço para enviar o link para
os meus professores responder a
consulta pois somente alguns
cadastro abriram a opção de
"responder consultas". Não
entendi porque para uns apareceu
essa opção e para outros não.
------------------

O sistema foi desenvolvido de modo que,
sem o link para a consulta pública, os
usuários não conseguem se cadastrar e
deixar suas contribuições.
Alguns professores conseguiram
responder sem receber o tal link

Em qui, 30 de ago de 2018 às 08:13,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

Com o link, todos entram na opção de
cadastro e, estando cadastrados,
conseguirão responder as consultas
acessando a página inicial do sistema,
uma vez que estejam logados.
Se mais professores responderam,
significa que talvez tenham recebido o
link através de outras pessoas. Nesse
sentido, seria necessário verificar o
ocorrido internamente, já que apenas
com esse link é que podem responder.
Seguimos à disposição caso possamos
auxiliá-lo com mais alguma coisa!
Atenciosamente.
Olá Marleide,

não estou conseguindo fazer login
fica dando mensagem de email
invalido para qualquer um que eu
coloque para recuperar a senha
1774

30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

------------------

Verificamos na base de dados e não
encontramos o seu cadastro.
Favor entre em contato com sua rede.
Poderiam verificar este problema?
Agradecemos seu contato,
Att
Base Nacional Comum Curricular
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Boa tarde, Fátima,
O texto da consulta não aparece
pare eu responder
1775

30/08/2018

04/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Fátima
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde, Carla,

1776

30/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Sobre as temáticas do BNCC de
educação física para o ensino
fundamental e médio

Bom dia, Carla,

------------------

Como podemos ajuda-la?

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Anastácio
8

1777

30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
Enviado de:
BNCC, navegação no documento, versão
http //basenacionalcomum.mec.gov de impressão, materiais de suporte e
.br/consultapublica/consultaferramentas de apoio à (re)elaboração do
publica/responder/281
documento curricular.

Bom dia, Anastácio,
Você pode contribuir com o Currículo de
seu estado, mandando o link para a
própria rede de ensino, para que a
equipe ProBNCC de sua rede, possa
avaliar o documento.
Atenciosamente.

Atenciosamente.
Bom dia!

Segue meu e-mail
stefaneseba@gmail com
Bom dia, Stefane,

1778

30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Não consigo realizar o login no site Bom dia, Stefane,
para realizar a minha contribuição.
Poderia nos falar com mais detalhes? É
-----------------seu primeiro acesso? Já possui Login?
Se sim, por gentileza nos passe o e-mail
Enviado de:
cadastrado.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Sugerimos que tente fazer login
utilizando a senha 123, ou se quiser tente
Stéfane Raposo Séba.
a opção de recuperar a senha no link
(63) 99205-3861 (claro) WathsApp
abaixo, e clicando em "Esqueci minha
Professora de Educação Infantil e Séries
senha".
Iniciais
http://basenacionalcomum mec gov.br/con
sultapublica/
Psicopedagogia - Pós-graduação
Instituto Cepro/BA
Se caso ainda não consiga efetuar o
Pedagogia - UNOPAR LEM/BA
login, faça outra chamada, para que
Magistério - I E E. 22 de Maio possamos auxilia-la.
Palmitinho/RS
Atenciosamente.

Em qui, 30 de ago de 2018 às 10 32,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

(EF06GE14) Importância do
espaço geográfico, focando a
importância da disciplina de
Geografia, introdução e conceitos.
(EF06GE02)Valorizar a cultura e
os idiomas das fronteiras do Mato
Grosso do Sul.
Incompatível, pois (EF06GE09)
1779

30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

explicita de forma mais coerente
com os fenômenos naturais e
sociais.
(EF06GE03) Os dois principais
movimentos Rotação e Translação,

Bom dia, Michelli,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Para contribuir na base de sua rede de
ensino, entre em contato com a própria
rede para que a equipe ProBNCC possa
avaliar seu documento.
Atenciosamente.

destacando os fusos horários e as
estações do ano.
(EF06GE04) Dar ênfase as bacias
Boa tarde, Camila,
a plataforma só fica pensando,
nao carrega
1780

30/08/2018

04/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Camila
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Prezado Anastácio, bom dia!
Estamos recebendo os arquivos do
Currículo do Mato Grosso que você está
enviando.

1781

30/08/2018

07/09/2018 Encerrado

Este canal é um suporte técnico para
problemas com a plataforma, já o envio
Bom dia, Anastácio,
dos materiais ou contribuições deve ser
8
feito na Consulta Pública disponibilizada
Não recebemos retorno e daremos este
pela sua Rede de Ensino, pois por aqui
chamado como concluído.
-----------------não podemos receber nem fazer nenhum
tipo de encaminhamento do material.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
Enviado de:
possamos auxiliá-la em algo, por
http //basenacionalcomum.mec.gov Para enviar suas contribuições, utilize os
gentileza abra um novo chamado e
.br/consultapublica/consultabotões de comentário da Consulta
ficaremos felizes em ajudá-lo.
publica/responder/281
Pública ou entre em contato diretamente
com a sua Rede de Ensino.
Atenciosamente
No mais, há algo em que possamos
auxiliar com relação a suporte técnico da
plataforma Consulta Pública?
Ficamos à disposição.
Atenciosamente.
Boa tarde, Anastácio,

1782

30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
8
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
Enviado de:
sugerimos que consulte os responsáveis
http //basenacionalcomum.mec.gov pela disponibilização do link da pesquisa.
.br/consultapublica/consultaSugestões e/ou comentários sobre a
publica/responder/281
consulta podem ser feitas clicando no
botão  “Adicionar comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Anastácio,
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03/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
8
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
Enviado de:
sugerimos que consulte os responsáveis
http //basenacionalcomum.mec.gov pela disponibilização do link da pesquisa.
.br/consultapublica/consultaSugestões e/ou comentários sobre a
publica/responder/281
consulta podem ser feitas clicando no
botão  “Adicionar comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Boa tarde, Anastácio,
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30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
8
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
Enviado de:
sugerimos que consulte os responsáveis
http //basenacionalcomum.mec.gov pela disponibilização do link da pesquisa.
.br/consultapublica/consultaSugestões e/ou comentários sobre a
publica/responder/281
consulta podem ser feitas clicando no
botão  “Adicionar comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Bom dia!
Parabéns a equipe pelo excelente
trabalho!
Eu gostaria de contribuir, a partir
da leitura dos textos de
embasamento teórico. Ao fazer as
leituras fiz as seguintes
observações: Tema Alfabetização
e Letramento.
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30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Bom dia, Mary,

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Primeiro parágrafo. Creio que não
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
e necessário se utilizar a frase
documento curricular. Casos
"inclusive nas amazonenses"
relacionados as consultas públicas em si,
porque elas (escolas) já estão
sugerimos que consulte os responsáveis
inclusas no termo todas as escolas
pela disponibilização do link da pesquisa.
brasileiras.
Sugestões e/ou comentários sobre a
consulta podem ser feitas clicando no
Décimo parágrafo. Creio que faltou
botão
“Adicionar
uma palavra para completar o
comentário”.
sentido da frase [...] orientam que
"diante" (sugestão) do ingresso do
Para mais informações sobre a Consulta
aluno aos seis anos [.. ] deva ser o
Pública dos currículos, entre em contato
desenvolvimento de habilidades
com sua rede de ensino.
"leitoras" (sugestão) considerandose [.. ]
Atenciosamente.
Décimo quinto parágrafo.Nessa
perspectiva [...] devem ocorrer
simultaneamente, ou seja, "retirar
ao mesmo" (sugestão) sempre que
Boa tarde, Anastácio,
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30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
8
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
Enviado de:
sugerimos que consulte os responsáveis
http //basenacionalcomum.mec.gov pela disponibilização do link da pesquisa.
.br/consultapublica/consultaSugestões e/ou comentários sobre a
publica/responder/281
consulta podem ser feitas clicando no
botão  “Adicionar comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Anastácio,
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30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
8
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
Enviado de:
sugerimos que consulte os responsáveis
http //basenacionalcomum.mec.gov pela disponibilização do link da pesquisa.
.br/consultapublica/consultaSugestões e/ou comentários sobre a
publica/responder/281
consulta podem ser feitas clicando no
botão  “Adicionar comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
No documento curricular do 6º ao
9º Ano não aparece os
comentários das habilidades, nem
as indicações.
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03/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Dielton,
Você poderia por gentileza, nos informar
em qual componente?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/documentocurricular/redator/propostacurricular-redatores.html
como posso editar o cadastro ?
erro no cnpj

Boa tarde, Dielton,
Infelizmente, não possui, porém já está
sendo efetuado e em breve estará
disponível.
Atenciosamente.

Boa tarde,

Para fazer a alteração, basta ir na aba
"Documento Curricular" e usar seu
usuário da ferramenta "Consulta Pública"
para ter acesso, logo após clique em
Enviado de:
"Meu Perfil" e lá você poderá fazer as
http //basenacionalcomum.mec.gov
alterações disponíveis na ferramenta
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Atenciosamente.
------------------

1789

30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Bom dia, Silvana,
não abri a janela de respostas.
-----------------1790

30/08/2018

07/09/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

Boa tarde, Silvana,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Martha,
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30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Gostaria de ter o primeiro acesso a Redatores previamente cadastrados pela
plataforma da base mas não
Secretaria Estadual de Educação para
consigo ter a opção de cadastro
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
-----------------ensino.
Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Sonia, boa tarde! Tudo bem?
Analisando os dados fornecidos no
preenchimento deste chamado, não
conseguimos encontrar o seu cadastro
no sistema.
• Nome: Sonia Ferronatto
• E-mail: sonatto@gmail.com
Em tempo, alertamos que o acesso ao
sistema de Consulta Pública só é
permitido para aqueles que foram
convidados pela rede, ou seja, que
receberam um link que permite realizar o
cadastro no sistema.

Boa tarde, Sonia,

1792

30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Não consigo acessar, penso que
esqueci a senha. Envio mensagem
Você poderia, por gentileza, nos passar o sonatto@gmail.com
no link espec fico para isso e não
e-mail com o qual foi cadastrada pelo seu
obtenho resposta.
Coordenador de Etapa para que
possamos verificar?
Em 30 de agosto de 2018 15:25,
-----------------Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
Atenciosamente
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
Enviado de:
escreveu:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Caso tenha recebido este link, pedimos
que acesse-o novamente e clique na aba
"Cadastro". Após o preenchimento do
formulário (print abaixo), clique em
"Cadastrar". Por ultimo, clique na aba
"Acesse" e informe os dados de login
recentemente cadastrados.

Se você não recebeu o link que
possibilita o cadastro e contribuição nas
consultas públicas, sugerimos que entre
em contato com a sua rede.
Quanto a não ter recebido um lembrete
de senha através do recurso "esqueci

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Boa tarde, Samia,

boa tarde sou coordenadora do
municipio de japi RN e gostaria de
saber como posso me cadastrar
para fazer as contribuições pelo
municipio.
1793

30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

aguardo retorno

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Submitted from:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Angelina,
Boa Tarde!!
Boa Tarde!!

1794

30/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Quando tento acessar o
"Documento Curricular" diz que o
"Perfil de acesso é inválido".
Tentei até alterar a senha, alterei,
mas não consigo acessar o
Documento Curricular pra editar
meu perfil.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

A solicitação #1772 "Bom Dia!! Na hora
de fazer o ca..." foi fechada e fundida
com esta solicitação. Último comentário
na solicitação #1772:
Boa Tarde!
Quando acesso o "documento curricular"
e coloco o usuário e senha, aparece a
mensagem "perfil de acesso inválido".
Cliquei em esqueci a senha, alterei a
senha, mas mesmo assim diz que o perfil
de acesso é inválido.

São 2 com cadastro pra editar.
Boa tarde, Angelina,
Por gentileza, poderia nos passar seu email para que possamos verificar seu
cadastro?

jozezinha@live.com
senha: 199.553.594-04

Atenciosamente.

angelina_mesquita@hotmail com

Poderiam, por gentileza verificar esses
logins?
Att.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de trabalho,
solicite à secretaria o convite para acesso
à plataforma.
Atenciosamente.

senha: 270310
BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Boa tarde, Micaela
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30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
Na minha página de acesso não
realizar uma consulta pública.
aparece a opção para o
Caso você seja gestor e já esteja
preenchimento das questões
cadastrado no módulo “Documento
relativas à BNCC. O que devo
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
fazer?
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
-----------------curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.
Enviado de:
Caso você não seja gestor de uma rede
http //basenacionalcomum.mec.gov de ensino e queira apenas responder a
.br/consultapublica/home
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Componente Curricular História
Comentado somente até o 5° ano.
Do 6° ao 9° sequer aparece o
ícone "balõezinhos".
1796

30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Dielton,
Infelizmente, não possui, porém já está
sendo efetuado e em breve estará
disponível.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentocurricular/redator/propostacurricular-redatores.html
Boa tarde, Jovaneide,

ESTOU TENTANDO ME
CADASTRAR ENÃO CONSIGO.
1797

30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

------------------

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.

Enviado de:
Caso você não seja gestor de uma rede
http //basenacionalcomum.mec.gov
de ensino e queira apenas responder a
.br/consultapublica/
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta,
através deste link é possível fazer o
cadastrado para poder responder à
pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
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ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SITUAÇÃO
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ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3
Neuseny, boa tarde! Tudo bem?
Analisando os dados fornecidos no
preenchimento deste chamado, não
conseguimos encontrar o seu cadastro
no sistema.
• Nome: Neuseny
• E-mail: neuseny@outlook.com

para o acesso a senha está
dando sempre incorreta.

1798

30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

Em tempo, alertamos que o acesso ao
sistema de Consulta Pública só é
permitido para aqueles que foram
convidados pela rede, ou seja, que
receberam um link que permite realizar o
cadastro no sistema.

Boa tarde, Neuseny,

Você poderia, por gentileza, nos passar o
Para a solicitação de nova senha o
e-mail com o qual foi cadastrada pelo seu o email é :
email aparece mensagem dizendo
Coordenador de Etapa para que
o email é invalido.
possamos verificar?
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login

Atenciosamente

Caso tenha recebido este link, pedimos
que acesse-o novamente e clique na aba
"Cadastro". Após o preenchimento do
formulário (print abaixo), clique em
"Cadastrar". Por ultimo, clique na aba
"Acesse" e informe os dados de login
recentemente cadastrados.

neuseny@outlook.com

BNCC - Suporte Técnico Nível 2


Se você não recebeu o link que
possibilita o cadastro e contribuição nas
consultas públicas, sugerimos que entre
em contato com a sua rede.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
Bom dia, Rafaela,
Gostaria de saber porque não está
Boa tarde, Rafaela,
dando certo o meu cadastro.
-----------------1799

30/08/2018

07/09/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Atenciosamente
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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ITERAÇÃO 5
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Chamado aberto em duplicidade,
portanto, será encerrado
automaticamente.
Respondemos agora pouco ao relatado
feito no chamado #1798.

1800

30/08/2018

03/09/2018 Encerrado

continuo sendo impedida de
acessar a plataforma senha
incorreta...

Aproveitamos para pedir a gentileza de
não criar chamados abordando o mesmo
assunto. Isso aumenta o volume de
Prezados, esse é o segundo chamado da chamados a serem analisados e
Neuseny, aparentemente ambos hoje.
consequentemente, o tempo de resposta.

------------------

Conseguem verificar? Obrigada!

Enviado de:
https //bncc.zendesk.com/hc/pt-br

Abraços

Assim que recebemos os chamados, os
nossos analistas estão de prontidão,
analisando e buscando uma solução para
cada caso.
Agradecemos a compreensão.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
não consigo entrar na plataforma
Bom dia, Alexandra,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.

quero acessar a plataforma
-----------------1801

30/08/2018

04/09/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Atenciosamente.
Livre de vírus.
www.avast.com.
como acessar a página
contribuição BNCC?
1802

30/08/2018

04/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Maria
Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:

Enviado de:
http://cnebncc mec gov.br/
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Meirelaine, Bom dia! Tudo bem?
Identificamos que seu cadastro foi
realizado no sistema de Consulta Pública.
Porém, notamos também que o seu email havia sido cadastrado com letra
maiúscula e, por isso, não estava
conseguindo acessar o sistema.

Não consigo entrar com minha
senha Agora não consigo entrar
com meu e-mail Não terminei
minhas contribuições Preciso
terminar com urgência obrigada
1803

30/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Para agilizar seu acesso, alteramos seu email para letra minúscula e retornamos a
senha ao padrão do sistema. Seguem
dados de acesso:
Usuário: meirelaine71@hotmail com
Senha: 123

Importante: Mesmo após fazer o cadastro
no sistema, para poder contribuir nas
Consultas Públicas, você deve acessar o
Enviado de:
mesmo link recebido de sua rede e que
http //basenacionalcomum.mec.gov
foi utilizado para o cadastro, porém,
.br/consultapublica/esqueci-senha
deverá clicar na aba "Acesse" e informar
os dados de login.
------------------

Caso tenha alguma dificuldade neste
processo, por favor, responda a este
chamado.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC.

Maria, bom dia! Tudo bem?
Para facilitar seu acesso, retornamos a
senha para a padrão do sistema. Desta
forma, seu acesso é:
Usuário: luz_viana@outlook com br
Senha: 123

1804

30/08/2018

07/09/2018 Encerrado

Boa tarde! Fiz o meu cadastro e
quando fui acessar só dar email ou
senha inválido. Já tentei fazer
outro cadastro e mesmo assim não
deu certo. Quero ter acesso a
Bom dia, Maria,
plataforma, pois quero contribuir
com a construção do currículo do
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
RN.
cadastrado e função na plataforma.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Atenciosamente

Boa noite! e-mail:
luz_viana@outlook.com.br Professora
Anos Iniciais

MPORTANTE: para realizar seu acesso,
você deve utilizar o mesmo link enviado
pela sua rede, o qual usou para fazer o
cadastro no sistema. Ao invés de clicar
na aba "Cadastro", clique na aba
"Acesse" e informe os dados de
login/senha. Reiteramos que somente é
possível realizar contribuições através
dos links compartilhados pela rede.

Em sex, 31 de ago de 2018 às 09 24,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Por gentileza, poderiam verificar este
login?

Simulação de acesso com seu usuário no
sistema de Consulta Pública.

Caso a dificuldade persista, por favor,
responda a este e-mail detalhando o
problema, se possível, com prints de tela
para que possamos avaliar o relato.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
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Bom dia, Gislaine,

1805

30/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
A minha contribuição é no sentido BNCC, navegação no documento, versão
de trabalhar com as crianças as
de impressão, materiais de suporte e
receitas, despertando o gosto pelo ferramentas de apoio à (re)elaboração do
prazer de cozinhar.
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
-----------------sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa.
Enviado de:
Sugestões e/ou comentários sobre a
http //basenacionalcomum.mec.gov consulta podem ser feitas clicando no
.br/consultapublica/consultabotão 
“Adicionar
publica/responder/267
comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Bom dia, Wanderléia,
NaN consegui cadasrcad

1806

30/08/2018

07/09/2018 Encerrado

Bom dia, Wanderléia,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------Por gentileza, nos fale com mais detalhes
Caso ainda tenha alguma dúvida e
o ocorrido?
Enviado de:
possamos auxiliá-la em algo, por
http //basenacionalcomum.mec.gov
gentileza abra um novo chamado e
Atenciosamente.
.br/consultapublica/
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ACESSAR PARA CONTR BU R.
-----------------1807

30/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Bom dia, Josineide
Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 2

Só estou conseguindo acessar até aqui.

Você foi convidado
para participar de
consulta(s) pública(s). Sempre que
receber um link para uma consulta,
-----------------você deve acessá-lo e ela ficará
disponível na seção “Responder
Enviado de:
consultas”.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Para responder a uma
.br/consultapublica/home
consulta com críticas, sugestões ou
elogios, você deve clicar no botão
por favor, não estou conseguindo
fazer minha consulta pública.

1808

30/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Bom dia, Elisangela,
As consultas públicas irão aparecer na
seção "Responder Consultas", porém
para que a seção apareça é necessário
entrar pelo link da própria Pesquisa, que
você recebe pela sua rede de ensino.
Cada Pesquisa gera um link diferente.
Atenciosamente

“Adicionar comentário” no conteúdo
para o qual você gostaria de comentar.
Bom dia, Ana,
coloco email da invalido pois
esqueci a senha
1809

31/08/2018

07/09/2018 Encerrado

Bom dia, Ana,

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

1810

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Preciso fazer o cadrastro e não
consigo, o e-mail e a senha
inválidas

Bom dia, Eucilene,

------------------

Como podemos auxilia-la? Para fazer o
cadastro é necessário receber o link
através de sua rede de ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/
Boa tarde, Edna,
No consigo hacer mi cadastro
-----------------1811

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado
Enviado desde:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Para efetuar o cadastro é necessário o
recebimento do link para a Consulta.
Entre em contato com sua Rede de
Ensino.
Atenciosamente.
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ITERAÇÃO 2

Bom dia, José,

gostaria de me cadastrar
-----------------1812

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Gilmar,
MELHORANDO A PLATAFORMA
-----------------1813

31/08/2018

07/09/2018 Encerrado

Bom dia, Gilmar,

Como podemos ajuda-lo?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/411

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Olá
Porque na BNCC não existe mais
o conteúdo de zoologia e botânica
na disciplina de Ciências do ensino
fundamental 2? Retirou-se todo o
conteúdo de animais e vegetais e
encheram o currículo de conteúdo
de Física. Isso não pode
acontecer!
Bom dia, Roni,

1814

31/08/2018

09/09/2018 Encerrado

O conteúdo do sétimo ano do
ensino fundamental era
basicamente Zoologia e Botânica.
Agora com essa BNCC, não existe
esse conteúdo em nenhuma série
do ensino fundamental. O currículo
está saturado de conteúdo de
física e química e nada de
Biologia. Sugiro que revejam isso,
pois pega mal o aluno sair do
ensino fundamental sem ao menos
saber a característica básica de
um Vetebrado.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.
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Bom dia, Rosa,

Não estou conseguindo acessar

1815

31/08/2018

07/09/2018 Encerrado

Bom dia, Rosa,

-----------------Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/download-da-bncc

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Daniella,

1816

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
Como faço meu cadastro?
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
-----------------dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
Enviado de:
curriculares em (re)elaboração para
http //basenacionalcomum.mec.gov Consulta Pública.
.br/consultapublica/esqueci-senha Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Marlene,

1817

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa
-----------------Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
Enviado de:
uma consulta pública, você precisa ter
http //basenacionalcomum.mec.gov
recebido um link para essa consulta.
.br/consultapublica/consultaApenas as redes de ensino estaduais e
publica/responder/248
municipais podem enviar esses links.
oi bom dia eu queria si tem como
libera o link que eu possa fazer
minha consulta pública por a
minha internet um pouco ruim
tendo algumas vezes e não deu
certo e ontem era o ultimo dia para
fazer consegui me cadastrar mais
não consegui fazer em tempo a
consulta pública

Atenciosamente.
Bom dia, Jeane,

1818

31/08/2018

07/09/2018 Encerrado

Ja fiz o cadastro, cliquei no botão.
Bom dia, Jeane,
Adicionar comentário nao aparece,
para eu responder.
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
-----------------conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Silvana, bom dia! Tudo bem?

Olá Silvana Araujo da Silva,
não consigo responder a consulta
o botão de adicionar comentário
não aceita o comando.
1819

31/08/2018

09/09/2018 Encerrado

------------------

Por gentileza, poderiam verificar este
problema? Dei uma olhada e realmente
não aceita o comando.

Enviado de:
Att
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/379

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Agradecemos seu contato,

O sistema de Consulta Pública tem
recebido diversas atualizações (ajustes e
melhorias) que visam melhorar a
experiência dos usuários.
Desta forma, o problema relatado já foi
solucionado. Esperamos que agora
consiga participar das Consultas
Públicas, de modo a contribuir com o
processo de elaboração do Documento
Curricular de sua rede.

Base Nacional Comum Curricular
Caso tenha alguma outra dificuldade, por
favor, responda a este e-mail.
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Não consigo responder as
questões relacionadas ao ensino
fundamental do 1o ao 5o ano. o
O
1820

1821

31/08/2018

31/08/2018

07/09/2018 Encerrado

31/08/2018 Encerrado

------------------

A solicitação #1821 "Não estou
conseguindo acessar o ..." foi fechada e
fundida com esta solicitação. Último
Bom dia, Iracema,
comentário na solicitação #1821:
Não estou conseguindo acessar o link
Poderia por gentileza, nos informar com
relacionado ao ensino fundamental do 1o
mais detalhes o ocorrido?
ao 5o ano

Enviado de:
Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
.br/consultapublica/consultasultapublica/home
publica/responder/479
Não estou conseguindo acessar o
link relacionado ao ensino
fundamental do 1o ao 5o ano
Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #1820 "Não consigo
-----------------responder as questõe...".
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Boa tarde, Anastácio,

1822

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
8
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
Enviado de:
sugerimos que consulte os responsáveis
http //basenacionalcomum.mec.gov pela disponibilização do link da pesquisa.
.br/consultapublica/consultaSugestões e/ou comentários sobre a
publica/responder/280
consulta podem ser feitas clicando no
botão  “Adicionar comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.

Bom dia, Iracema,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Boa tarde, Anastácio,

1823

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
8
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
Enviado de:
sugerimos que consulte os responsáveis
http //basenacionalcomum.mec.gov pela disponibilização do link da pesquisa.
.br/consultapublica/consultaSugestões e/ou comentários sobre a
publica/responder/280
consulta podem ser feitas clicando no
botão  “Adicionar comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Bom dia, Adriana,
Não consigo votar dá erro de email

1824

31/08/2018

07/09/2018 Encerrado

Bom dia, Adriana,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------Poderia nos detalhar o ocorrido, para que
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos ajuda-la?
Enviado de:
possamos auxiliá-la em algo, por
http //basenacionalcomum.mec.gov
gentileza abra um novo chamado e
Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Olá madeleine,
Identificamos que o seu cadastro foi
realizado normalmente no sistema.
Seguem dados de acesso:

1825

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

sou diretora e meu email não está
sendo reconhecido para realizar o
cadastro. Já tentei mudar o
provedor mas o resultado foi o
mesmo. Preciso de orientação pois
teremos reunião amanhã na
escola para oferecer sugestões.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Usuário: madeleinerabelo@yahoo com br
Senha: 123
Uma vez realizado cadastro para
contribuir em uma Consulta Publica, caso
receba outros links de participação, não é
necessário realizar o cadastro
novamente. Basta acessar o sistema
através do link recebido, ir na aba
"Acesse" e informar seus dados de
acesso.
Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
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Boa tarde, Anastácio,

1826

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
8
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
Enviado de:
sugerimos que consulte os responsáveis
http //basenacionalcomum.mec.gov pela disponibilização do link da pesquisa.
.br/consultapublica/consultaSugestões e/ou comentários sobre a
publica/responder/278
consulta podem ser feitas clicando no
botão  “Adicionar comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Boa tarde, Anastácio,

1827

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
8
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
Enviado de:
sugerimos que consulte os responsáveis
http //basenacionalcomum.mec.gov pela disponibilização do link da pesquisa.
.br/consultapublica/consultaSugestões e/ou comentários sobre a
publica/responder/278
consulta podem ser feitas clicando no
botão  “Adicionar comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Bom dia, Iracema,

Não estou conseguindo acessar o
link do ensino fundamental do 1o
ao 5o ano.
1828

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/479

Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
pertinente em sua área de atuação. No
entanto a obrigatoriedade do envio de
contribuições deve ser verificada junto
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
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Bom Dia!!

1829

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Não consigo alterar o perfil do
meu acesso. Já entrei em
"Documento Curricular", mas
quando digito o usuário e senha
dia que o perfil é inválido.
------------------

Bom dia, Angelina,
Estamos avaliando o problema e
daremos retorno em breve.
Atenciosamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Prezado Anastácio, bom dia!
Desde ontem temos recebido o
envio dos seus arquivos. No
entanto, este suporte técnico está
aberto para auxiliar com problemas
relacionados às ferramentas de
apoio à (re)elaboração de currículo
das redes e de consulta pública,
não sendo o local destinado para o
envio das contribuições em si.

1830

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Para enviar suas contribuições,
indicamos que o faça no link de
consulta pública disponibilizado
pela sua rede, clicando nos botões
de adicionar comentários. Para
enviar documentos em arquivos,
entre em contato com sua Rede de
Ensino e verifique o melhor canal
para tal pois, por aqui, não
poderemos dar encaminhamento
aos arquivos.
Seguimos à disposição para apoiálo no que for possível.
Atenciosamente,
Equipe de Suporte Técnico.
Boa tarde, Anastácio,

1831

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
8
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
Enviado de:
sugerimos que consulte os responsáveis
http //basenacionalcomum.mec.gov pela disponibilização do link da pesquisa.
.br/consultapublica/consultaSugestões e/ou comentários sobre a
publica/responder/279
consulta podem ser feitas clicando no
botão  “Adicionar comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Anastácio,

1832

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
8
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
Enviado de:
sugerimos que consulte os responsáveis
http //basenacionalcomum.mec.gov pela disponibilização do link da pesquisa.
.br/consultapublica/consultaSugestões e/ou comentários sobre a
publica/responder/279
consulta podem ser feitas clicando no
botão  “Adicionar comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Boa tarde, Anastácio,

1833

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
8
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
Enviado de:
sugerimos que consulte os responsáveis
http //basenacionalcomum.mec.gov pela disponibilização do link da pesquisa.
.br/consultapublica/consultaSugestões e/ou comentários sobre a
publica/responder/279
consulta podem ser feitas clicando no
botão  “Adicionar comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Boa tarde, Anastácio,

1834

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
8
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
Enviado de:
sugerimos que consulte os responsáveis
http //basenacionalcomum.mec.gov pela disponibilização do link da pesquisa.
.br/consultapublica/consultaSugestões e/ou comentários sobre a
publica/responder/279
consulta podem ser feitas clicando no
botão  “Adicionar comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Tiago,

1835

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Estou com problemas para realizar Caso você seja gestor e já esteja
o cadastro para Consulta Pública
cadastrado no módulo “Documento
em
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
http //basenacionalcomum.mec.gov dados de acesso (e-mail e senha) para
.br/consultapublica/ apenas a aba disponibilizar seus documentos
para quem já tem cadastro está
curriculares em (re)elaboração para
disponível
Consulta Pública.
-----------------Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
Enviado de:
uma consulta pública, você precisa ter
http //basenacionalcomum.mec.gov recebido um link para essa consulta,
.br/
através deste link é possível fazer o
cadastrado para poder responder à
pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Boa tarde, Anastácio,

1836

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
8
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
-----------------relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
Enviado de:
pela disponibilização do link da pesquisa.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Sugestões e/ou comentários sobre a
.br/consultapublica/consultaconsulta podem ser feitas clicando no
publica/responder/267
botão
 “Adicionar
comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Bom dia, Luiz,
nao estou conseguindo entra com
meu imaill

1837

31/08/2018

07/09/2018 Encerrado

Bom dia, Luiz,

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Simone,

Não consigo acessar o
componente História
-----------------1838

31/08/2018

07/09/2018 Encerrado

Bom dia, Simone,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/561

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Angelina, Boa tarde! Tudo bem?

Bom Dia!!

1839

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Então quer dizer que meu
cadastro fica errado, e não vou
poder responder as perguntas
corretas? Eu só quero poder editar Pessoal, em relação a mesma usuária do
meu perfil. Não tem uma maneira
chamado #1794 a solicitação é para
simples para que eu possa
alteração no cadastro.
somente editar meu perfil?
Att.
------------------

Identificamos que você está devidamente
cadastrada no sistema de Consulta
Pública, porém, o chamado anterior
#1794 foi aberto através do sistema de
Documento Curricular, por isso, nosso
analista informou que a aplicação é
restrita aos colaboradores na produção
dos Documentos Curriculares. Pedimos
desculpas pelo equívoco e espero que
compreenda o que motivou a confusão.
Por hora, o sistema de Consulta Pública
não conta com o recurso de edição de
perfil. Porém, caso deseje, você pode
responder a este chamado informando
o(s) dado(s) para que possamos alterálo(s) para você.
IMPORTANTE: Não é preciso se
cadastrar novamente a cada link recebido
para realizar um nova contribuição. Uma
vez cadastrado no sistema, você pode
utilizar o mesmo login e senha criado
anteriormente para contribuir nas novas
consultas disponibilizadas. Para isso,
basta acessar o link recebido, clicar na
aba "Acesse" e informar os dados de
acesso.

Enviado de:
https //bncc.zendesk.com/hc/ptbr/requests/1794

Simulação de login no sistema de
Boa tarde, Jane,
olá estou ha varios dias tentando
entrar par fazer minha inscrição e
não estou conseguindo
1840

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov
possível fazer o cadastrado para poder
.br/documento-curricular/esqueciresponder à pesquisa indicada.
senha html
Atenciosamente.
Bom dia, Denickson,
Acabou o prazo? A plataforma não
Boa tarde, Denickson,
deixa salvar as alterações.
------------------

1841

31/08/2018

07/09/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/380

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Estou querendo entrar na consulta
pública e não estou conseguindo,
como devo fazer ou tenho que
fazer um cadastro.

1842

1843

31/08/2018

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

04/09/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Simone,
Para ter acesso a Consulta Pública, é
necessário que você receba o link da
pesquisa, por sua rede de ensino, e
através deste link é possível fazer o
cadastro.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/
eu entrei para fazer a consulta
Boa tarde, Claudia,
publica de Inglês e está
aparecendo ciências
Verifique se o link que recebeu é o de
Inglês, pois cada link é de uma área. Se
-----------------ocorrer o mesmo problema, entre em
contato com sua Rede de Ensino que
Enviado de:
disponibilizou a Consulta.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Boa tarde, Carlos,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/home
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
no meu não aparece o link
consulta

1844

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde, Simone,

1845

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

BOA TARDE,
SOU SUPERVISORA ESCOLAR
E ESTOU RESPONSÁVEL PELA
ARTICULAÇÃO DO PROCESSO
DE REFORMULAÇÃO DA BCNN,
E NÃO CONSEGUI ENTRAR
COMO POSSO PROCEDER PRA
TER ACESSO?

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa Tarde!!
Ah, sim. Fico mais aliviada, pois o
cadastro é até hoje!! Serão 2
alterações em 2 cadastros.

Angelina, Boa tarde!
Sua solicitação foi encaminhada para o
time técnico e assim que efetuarem a
atualização dos dados, responderemos a
este chamado posicionando sobre a
conclusão do processo.

jozezinha@live.com
senha: 199.553.594-04
Pra alterar a cidade de residencia
pra Tibau-RN
angelina_mesquita@hotmail.com
1846

31/08/2018

01/10/2018 Encerrado
senha: 270310

Não precisa se preocupar! Essas
atualizações cadastrais não afetam em
Pessoal, ela respondeu com um novo
nada a sua participação. Enquanto isso,
chamado com os dados para a alteração.
você poderá continuar contribuindo
normalmente com as Consultas Públicas.
Att.

Pra alterar a cidade de residencia
pra Tibau/RN e a área de atuação
é "Ensino Fundamenta Anos
Iniciais".

Agradecemos o contato e, qualquer
dificuldade, por favor, abra um novo
chamado. Ficaremos felizes em ajudá-la,
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

Muito obrigada pela atenção.
------------------

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Boa tarde, Maria,

Estou fazendo o cadastro e não
consigo preencher o campo
município.
1847

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

------------------

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar

Navegador Firefox

Atenciosamente.
Boa tarde, Leticia,

não consigo fazer meu cadastro
para realizar a consulta na base
nacional.
1848

31/08/2018

04/09/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Angelina, boa tarde! Tudo bem?
Conforme solicitado, alteramos os dados
dos usuários.
Print do registro alterado via banco de
dados

Caso tenha alguma outra dúvida ou
dificuldade, por favor, entre em contato
conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

1849

DATA DA
SOLICITAÇÃO

31/08/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

04/09/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

acabei de fazer meu cadastro para
a consulta da base e quando vou
Boa tarde, Joaquim,
acessar não aceita minha senha
Sugerimos que tente fazer a alteração na
-----------------senha, se caso continue entre em contato
novamente para que possamos auxilia-lo.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Bom dia, Adriana,
não consigo acessar diz email
invalido

1850

31/08/2018

07/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Adriana
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Fiz meu cadastro no BNCC mas
não consigo abrir para preencher,
diz que email ou senha está
inválido.
1851

31/08/2018

09/09/2018 Encerrado

------------------

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Vania,

Bom dia, Vania,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Eliane, Bom dia!Tudo bem?

Olá,
Sua solicitação foi encaminhada para o
time técnico e assim que efetuarem a
atualização dos dados, responderemos a
este chamado posicionando sobre a
conclusão do processo.

Ao preencher o cadastro informei
a cidade que moro e não na qual
trabalho e, gostaria de corrigi.
Eliane da Costa Oliveira, CPF
03005743470, Ingá- PB; e-mail:
elianecostaoliveira@ymail com.
1852

31/08/2018

01/10/2018 Encerrado

Desde já agradeço a alteração.

Bom dia, por gentileza, vocês poderiam
fazer a alteração?
Att.

Não precisa se preocupar! Essas
atualizações cadastrais não afetam em
nada a sua participação. Enquanto isso,
você poderá continuar contribuindo
normalmente com as Consultas Públicas.

Atenciosamente,
Agradecemos o contato e, qualquer
dificuldade, por favor, abra um novo
chamado. Ficaremos felizes em ajudá-la!

Eliane
------------------

Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Andreia,
nao consigo assear .

Bom dia, Andreia,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

1853

31/08/2018

09/09/2018 Encerrado

Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Eliane, boa tarde! Tudo bem?
Conforme solicitado, alteramos seus
dados de cadastro.
Print do registro alterado via banco de
dados

Caso tenha alguma outra dúvida ou
dificuldade, por favor, entre em contato
conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
estou tentando acessar a primeira
vez e não consigo retorna uma
mensagem, usuário ou senha
incorreto

1854

01/09/2018

09/09/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

Bom dia, Aparecida,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Bom dia, Elizangela,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Queria receber o link

1855

01/09/2018

07/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Marilei,

tenho que acessar colocando o
município
onde moro
1856

01/09/2018

07/09/2018 Encerrado

------------------

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov

.br/consultapublica/usuario/cadastr 
ar
Navegador Firefox

Atenciosamente.
Boa tarde, Eliana,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Como faço o cadastro para obter
usuário e senha para acesso a
consulta pública?
1857

01/09/2018

07/09/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Aparecida,

Atenciosamente.

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Manuel,

Não consigo entrar. com qual
usuário e senha devo entrar?
1859

01/09/2018

07/09/2018 Encerrado

Aguardando orientação e instrução

-----------------Em sáb, 1 de set de 2018 14:54,
Ferramentas BNCC
Enviado de:
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
http //basenacionalcomum.mec.gov escreveu:
.br/consultapublica/

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente

1860

01/09/2018

07/09/2018 Encerrado

Gostaria de participar da consulta
pública na área de educação física
Bom dia, Francisco
no ensino médio, porém ela não
habilita para mim, Aparece
Para contribuir com a BNCC do Ensino
somente a consulta referente ao
Médio, você poderá acessar o site abaixo
ensino fundamental.
e utilizar os formulários de contribuição:
-----------------http://cnebncc mec gov.br/
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/571
Bom dia, Priscylla,

não estão aparecendo as opções
de municípios para clicar

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

1862

02/09/2018

07/09/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login

Navegador Firefox

Atenciosamente.
Bom dia, Ellane,
a minha senha está certa e meu
email também e o sistema não
aceita
1863

02/09/2018

09/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Ellane,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Obrigada.
Em Seg, 3 de set de 2018 08:33,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
nao consigo entrar ... ja tentei
varias vezes, o link que eu recebi
na escola e nada, pela plataforma
do mec e nada, como fazer?

1864

02/09/2018

09/09/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Vanessa,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Atenciosamente

nao consigo me cadastrar , ja
inserir link, pela plataforma do mec
Bom dia, Vanessa,
nada dá certo.
Como fazer?
1865

02/09/2018

09/09/2018 Encerrado
------------------

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Bom dia, Vanessa,

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Vanessa,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Miriam,
Preciso de nova senha.
-----------------1867

03/09/2018

07/09/2018 Encerrado

Através do link abaixo, vocês faz a
solicitação e o sistema te manda o link
para a alteração de senha em seu e-mail:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
http //basenacionalcomum.mec.gov
sultapublica/esqueci-senha
.br/consultapublica/esqueci-senha
Atenciosamente.
Boa tarde, Camila,
não consigo baixar os relatórios
Bom dia, Camila,
1868

03/09/2018

08/09/2018 Encerrado

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
Enviado de:
mais detalhes o ocorrido?
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/minhas-consultas

Nosso time técnico já havia identificado o
problema e o sistema passou por uma
atualização que visa corrigi-lo.
Caso o problema persista, por favor,
responda este e-mail nos informando o
ocorrido em detalhes e com prints de tela.
Atenciosamente.

Bom dia, Maria,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
cadastro de senha

1869

03/09/2018

07/09/2018 Encerrado

Atenciosamente

Olá, Boa tarde!
O problema persiste.
Vocês conseguem baixar o relatório em
excel e me encaminhar?
Preciso urgentemente

Em seg, 3 de set de 2018 às 15 56,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

Bom dia, Camila,
Como já falado por telefone, nosso time
de sistemas irá resolver este problema o
mais rápido possível. Entraremos em
contato assim que estiver resolvido.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Suellen,
não consigo abrir o link de
contribuição para consulta pública
1871

03/09/2018

09/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Suellen,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Rosana,
Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/a-----------------base
Para ter acesso a Download da Base
Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
http //basenacionalcomum.mec.gov
abaixo:
.br/download-da-bncc
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Me enviando o dncc

1873

03/09/2018

07/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Franciani,
Estou com problemas para
acessar minha conta com usuário
e senha
1874

03/09/2018

09/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Franciani,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Olá camila dias,

não consigo baixar o relatório de
arte da plataforma ... consulta
pública já está encerrada e
precisamos resolver o problema
com urgencia
1875

03/09/2018

03/09/2018 Encerrado

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.
Prezados, por gentileza, verificar isso
com urgência.

------------------

Agradecemos seu contato,
Att.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/minhas-consultas

Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Boa tarde, Eunice,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov
possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Senha para acessar o link

1876

03/09/2018

07/09/2018 Encerrado

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #1870 "Recebemos sua
solicitação".
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Boa tarde, Tatiane,

Quando acesso a plataforma de
consulta pública da BNCC não
abre espaço para cadastro.
1877

03/09/2018

07/09/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
MEU E MA L ESTA CORRETO
,PORÉM APARECE QUE O
MESMO ESTA NVAL DO.
AGUARDO RESPOSTA .
1878

03/09/2018

09/09/2018 Encerrado
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Bom dia, Maria,
Boa tarde, Maria,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Heloisa, boa tarde! Tudo bem?
Identificamos que você está tentando
acessar a aplicação através da URL
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
sultapublica/login.

Ao tentar acessar, diz: login ou
senha não confere.
1879

03/09/2018

08/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Heloisa,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/login

hbecalli@yahoo com br Sou diretora da
EEEFM FABIANO FRANCISCO
TOMAS NI.

Para que consiga entrar no sistema,
recomendamos que utilize a mesma URL
enviada pela sua rede e que utilizou para
fazer seu cadastro. Porém, ao invés de
clicar na aba "Cadastro", você deverá
clicar na aba "Acesse" e informar seus
dados de login/senha.
Para facilitar o processo, retornamos a
sua senha para a padrão do sistema:
Login: hbecalli@yahoo com br
Senha: 123

Por gentileza, verificar este login

Enviado do Yahoo Mail no Android

Simulação de acesso com seus dados de
login/senha.

MPORTANTE:
Quando receber novos links de
participação, não precisa se cadastrar
novamente. Basta clicar na aba "Acesse"
e informar o login/senha cadastrados
inicialmente.

ITERAÇÃO 5

ID
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DATA DA
SOLICITAÇÃO

03/09/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

esqueci minha senha

Bom dia, Márcia,

------------------

Basta informar seu e-mail, que você
receberá um link no e-mail para a
mudança da senha.

08/09/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha Atenciosamente.

Bom dia, Daniela,
Não consigo entrar

Bom dia, Daniela,

------------------

1881

04/09/2018

09/09/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
Enviado de:
conseguir seguindo de print da tela. Para
http //basenacionalcomum.mec.gov que assim possamos auxilia-la.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Atenciosamente

Para melhor análise, você pode, por
favor, informar o "nome da consulta", e o
"link".

erro em anexo
04/09/2018

08/09/2018 Encerrado

------------------

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Olá Andrea Carla,

Não consigo baixar as planilhas
(excel) de arte, lingua portuguesa
e educação infantil.

1882

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Por gentileza, verificar com urgência.
Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/minhas-consultas

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Ireny,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
eu não sou cadastrado. quero
fazer meu cadastro. como faço?

1883

04/09/2018

08/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Dani,
não consigo entrar com meu e-mail

1884

04/09/2018

10/09/2018 Encerrado

Bom dia, Dani,

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Bom dia, Ladeane,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não consigo acessar consultas
publica para cadastro
1885

04/09/2018

08/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Glauciene, boa tarde! Tudo bem?
Identificamos que o seu cadastro foi
realizado normalmente.

1886

04/09/2018

08/09/2018 Encerrado

Cadastrei meu e mail e quando fui
confirmar ele estava diferente da
confirmação eu consertei e
quando fui cadastrar novamente
apareceu que o email ja existe,
porém naão consigo acessar o
site.

Para que consiga entrar no sistema,
recomendamos que utilize a mesma URL
enviada pela sua rede e que utilizou para
fazer seu cadastro. Porém, ao invés de
clicar na aba "Cadastro", você deverá
clicar na aba "Acesse" e informar seus
dados de login/senha.

glaucienepfernandes@gmail com
Bom dia, Glauciene,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Para facilitar o processo, retornamos a
sua senha para a padrão do sistema:
Login: glaucienepfernandes@gmail com
Senha: 123

função professora
Em 04/09/2018, Suporte Técnico
(Ferramentas
BNCC)&lt;suporte@bncc zendesk com&gt
; escreveu:

por gentileza, verificar este login

Simulação de acesso com seus dados de
login/senha.

MPORTANTE:
Quando receber novos links de
participação, não precisa se cadastrar
novamente. Basta clicar na aba "Acesse"
e informar o login/senha cadastrados
inicialmente.

Se tiver perdido a URL sugerimos que
Bom dia, Eliza,
Não consigo acessar a consulta
pública
1887

04/09/2018

10/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Eliza,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

1888

DATA DA
SOLICITAÇÃO

04/09/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

08/09/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Sou professor da rede estadual de
Goiás e estamos discutindo o
BNCC. A Seduce está orientando
para que acesse a Consulta
Pública e realize um novo cadastro
para fazer as alterações na BNCC.
Porém, não existe a opção de
realizar um novo cadastro e os
meus prováveis emails nenhum é
reconhecido como válido.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Wellington,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
wellingtonborba@gmail com,
possível fazer o cadastrado para poder
wellborba@outlook com e
responder à pesquisa indicada.
wellington.borba@seduc.go.gov br
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Atenciosamente.

Boa tarde, Jeanne,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Preciso cadastrar alguns
professores e não esta
aparecendo o link cadastro?
1889

04/09/2018

08/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Beatriz,
quero entrar com esse email
,senha não confere
1890

04/09/2018

10/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Beatriz
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Maria,

Boa tarde, não estou conseguindo
fazer meu cadastro junto ao site
1891

04/09/2018

10/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Maria,

-----------------Por gentileza, nos detalhe mais sua
solicitação.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Bom dia, Marinilta,

Não estou com seguindo acessa
com o login

1892

04/09/2018

10/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Marinilta

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/540

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Cristina
Concordo com o conteúdo de
dança e não especificamente
dança de salão.
1893

04/09/2018

08/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov
documento curricular.
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Bom dia, Iraci,
nao consigo acessar

1895

04/09/2018

10/09/2018 Encerrado

Bom dia, Iraci,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Lucineia,
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Não estou conseguindo incluir o
município.
------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

1896

04/09/2018

09/09/2018 Encerrado
Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr 
ar
Navegador Firefox


Atenciosamente.
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Bom dia, Iraneide

sou articuladora da cidade de
Barra dos Coqueiros- Sergipe e
nao consigo acessar o documento
para contribuir com as mudanças
da nossa cidade
1897

04/09/2018

09/09/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Não consigo sair do sistema.

1898

04/09/2018

09/09/2018 Encerrado

-----------------Para sair basta ir em "Minhas Consultas"
e depois ir em "Inicio", lá tem a opção de
Enviado de:
"Sair".
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaatenciosamente.
publica/responder/462
Bom dia, Eliomar,

permitir meu acesso
-----------------1899

04/09/2018

Bom dia, Segiefredo,

09/09/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Claudia,
Não estou conseguindo cadastrar
o e-mail da escola
1900

04/09/2018

10/09/2018 Encerrado

Bom dia, Claudia,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia,

Não estou conseguindo acessar

1901

05/09/2018

10/09/2018 Encerrado

Bom dia,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-los.
Atenciosamente
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ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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Bom dia, Lara,

Não estou conseguindo ter acesso
com o e-mail institucional da
Bom dia, Lara,
escola.
1902

05/09/2018

10/09/2018 Encerrado

------------------

Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Wesley,

1903

05/09/2018

09/09/2018 Encerrado

como recebo usuário e senha para
acessar o documento curricular ?
sou estudante de pedagogia e
redator curricular em uma escola
profissionalizante particular
....preciso adequar o curriclo a
BNCC... obrigado ?

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

------------------

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/documento-curricular/
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Nao lembro o email em que fiz
meu registro e gostaria de
recuperar e atualizar meus dados
1904

05/09/2018

09/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Josy,
Sugerimos que através do link da
pesquisa que lhe foi passado, você faça
um novo cadastrado, com um e-mail
atualizado.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/login
Bom dia, Marcelane,
não consigo entrar com minha
senha e nem mudar a senha para
loguim
1905

05/09/2018

09/09/2018 Encerrado

Para a alteração de senha basta clicar
em "Esqueci minha senha", informar seu
e-mail cadastrado na área indicada, você
receberá um e-mail com o link para a
-----------------alteração de senha. Caso não consiga
entre em contato conosco para que
Enviado de:
possamos auxilia-la da melhor forma
http //basenacionalcomum.mec.gov
possível.
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Bom dia, Genivaldo,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Construção de uma senha de
acesso

1906

05/09/2018

09/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
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Bom dia, Alvaro,

1907

05/09/2018

09/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
NÃO TENHO SENHA DE
documento curricular. Onde cada Rede
ACESSO.
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
-----------------possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Enviado de:
Apenas as redes de ensino estaduais e
http //basenacionalcomum.mec.gov
municipais podem enviar esses links.
.br/consultapublica/
Caso apareça para você algo relacionado
a usuário chamado "Giselle", sugerimos
que desfaça o login.
Atenciosamente.
Bom dia, Odine,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
-----------------trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
Enviado de:
cria sua própria pesquisa e a libera
http //basenacionalcomum.mec.gov através de um link, através deste link é
.br/consultapublica/home
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Atenciosamente.
Bom dia, Giselle
preciso cadastrar professor e não
consigo

1908

05/09/2018

09/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
por favor envie para este gmail
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
não tenha senha de acesso.

1909

05/09/2018

09/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Ivone,
mim dizer porque que meu e-mail
diz que é invalido
1910

05/09/2018

14/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Ivone,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Boa tarde, Elizabeth,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
-----------------de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
Enviado de:
documento curricular.
http //basenacionalcomum.mec.gov Para questões relativas as seminários de
.br/materiais-de-apoio
implementação entre em contato com sua
rede de ensino.
modelo da ficha de inscrição para
seminário regional de
implementação da bncc em goiás.
1911

05/09/2018

09/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Marcilena,
não consigo acessar a plataforma

Boa tarde, Marcilena,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

1912

05/09/2018

14/09/2018 Encerrado

Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde.
Sou aluno do Curso de
Licenciatura de Letras
(Português/Inglês), estando
atualmente elaborando um
trabalho cient fico sobre a BNCC.
Gostaria de saber da possibilidade
de envio de volume físico em
disponibilidade da referida Base,
ou algum material equivalente,
para o desenvolvimento de tal
demanda.
att
1913

05/09/2018

09/09/2018 Encerrado

MARCELO FERNANDO DA S LVA
Meu endereço:
Rua Andradina, Nr 54, bairro
Tiradentes
Ipatinga/MG
CEP: 35163-051

Boa tarde, Marcelo,
Infelizmente, não há disponível
exemplares da Base impressos.
No link abaixo você pode fazer o
download da própria Base:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Já no link abaixo, você pode fazer o
download da Base por área/componente
e ano:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Aqui possui o material de apoio sobre a
Base:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/mat
eriais-de-apoio
Atenciosamente.

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/bncc-ensino-medio
Bom dia, Monica,
nao estou conseguindo preencher
a ficha
1914

05/09/2018

14/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Monica,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Boa tarde, Roberto,
O documento em PDF só pode ser
baixado na integra sem recorde por
componente ou etapa.

tem como fazer o download da
parte de língua portuguesa do
ensino fundamental II da BNCC
em formato pdf?
1915

05/09/2018

09/09/2018 Encerrado

Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Enviado de:
Para ter acesso a Download da Base
http //basenacionalcomum.mec.gov Nacional Comum Curricular, acesse o site
.br/download-da-bncc
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Boa tarde, Denia,

Não estou conseguindo cadastrar,
não abre o nome da cidade. O
resto está ok.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

1916

05/09/2018

09/09/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente.
Bom dia, Joseane,
estou com duvidas como fazer
consulta publica da BNNC
1917

05/09/2018

14/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Joseane,
No que podemos auxilia-la?

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Fátima,

1918

05/09/2018

09/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
Sou gestora de rede de ensino
destinada aos profissionais que fazem
pública que está (re)elaborando os
parte do programa ProBNCC, que estão
currículos e desejo realizar uma
trabalhando na (re)elaboração do
consulta pública
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
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Bom dia, Silvia

Preciso de acesso ao documento
curricular
1919

05/09/2018

10/09/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Maria,

sou diretora da Escola Rachel de
Queiroz de santana do Cariri
Ceará, não estou conseguindo
fazer o cadastro da consulta
pública.
1920

05/09/2018

10/09/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
como sair da plataforma após
contribuir?

1921

05/09/2018

10/09/2018 Encerrado

Bom dia, W lson,

Basta ir na opção "Minhas consultas" no
-----------------final da página, clicar em "Inicio" e depois
em "Sair".
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente
ar
Bom dia, Magna,
Mensagem email inválido

1922

06/09/2018

14/09/2018 Encerrado

Bom dia, Magna,

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Daniela,

orientando sobre o acesso, meu email aparece como invalido
Bom dia, Daniela,
1923

06/09/2018

14/09/2018 Encerrado

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Bom dia, Luciana

Gostaria de acessar a plataforma.
Sou coordenadora pedagógica da
rede estadual de ensino.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

1924

06/09/2018

14/09/2018 Encerrado

------------------

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Nilda,

não consigo abrir abas para
seleionar o municipio, para realizar
a conclusão do meu cadastro

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

1925

06/09/2018

14/09/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar
Navegador Firefox

Atenciosamente.
Quando será inserida a aba BNCC
comentada do sexto ao nono ano?
Pois há dúvidas e precisamos de
ajuda para colocar no currículo.
Bom dia, Adriana,
1926

06/09/2018

14/09/2018 Encerrado

------------------

Já verificamos o erro e em breve estará
resolvido.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/documentocurricular/redator/propostacurricular-redatores.html
Gostaria de saber se irão inserir a
BNCC comentada de Matématica
de sexto ao nono, pois é a unica
que não tem.
1927

06/09/2018

14/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Mara,
Já verificamos o erro e em breve estará
resolvido.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/documentocurricular/redator/propostacurricular-redatores.html
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Bom dia, Maria,

Gostaria de fazer minha
contribuição, mas não estou
conseguindo me cadastrar na
plataforma. Como fazer isso?
1928

06/09/2018

14/09/2018 Encerrado

------------------

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

Bom dia, Julia,
Não consigo acessar. Aparece na
tela a mensagem "email incorreto".
Bom dia, Julia,
O que faço?
1929

06/09/2018

16/09/2018 Encerrado

------------------

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Larissa,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
como faço pra participar, preciso
muito
1930

06/09/2018

14/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Andréia,

Sim. Não obtendo clareza no
cadastro para consulta pública do
BNCC
1931

06/09/2018

14/09/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
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Bom dia, Alessandra

NÃO ESTOU COSEGU NDO
CADASTRAR , O CAMPO DO
MUNICIPIO NAO ABRE.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

1932

07/09/2018

14/09/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar
Navegador Firefox


1933

07/09/2018

14/09/2018 Encerrado

ola, estou cursando Licenciatura
em História e fazendo o Estagio
Supervisionado, e nesses dias me
deparei com o documento BNCC,
e gostaria de saber se eu
conseguiria uma versão dele
impressa - ou na Secretaria de
Educação ou na Diretoria de
Ensino da minha cidade.
Obrigada desde já

Atenciosamente.
Bom dia, Andressa,
Não há versões da BNCC impressa, mas
você pode ter acesso a Base na versão
de impressão no link abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:

-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
Enviado de:
wnload-da-bncc
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/a-base
Atenciosamente.
Errei alguma coisa no meu email e não
estou conseguindo contribuir, acho que
cadastrei o email errado.

Errei alguma coisa no email e
queria fazer minha contribuição.
1934

07/09/2018

14/09/2018 Encerrado

Bom dia, Wandelea,
Sugerimos que através do link que fez o
cadastro refaça um novo login com seu email correto.

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Atenciosamente

Livre de vírus.
www.avast.com.
Bom dia, Clesia,
a criar nova senha de acesso
------------------

1935

08/09/2018

14/09/2018 Encerrado

Estou aguardando instruções

Em sex, 7 de set de 2018 às 22:35,
Ferramentas BNCC
Enviado de:
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
http //basenacionalcomum.mec.gov
escreveu:
.br/consultapublica/esqueci-senha

Para alteração de senha, basta entrar no
link abaixo e informar seu e-mail
cadastrado. Você receberá um link em
seu e-mail para fazer a alteração de
senha.
http //basenacionalcomum.mec.gov br/con
sultapublica/esqueci-senha
Atenciosamente.
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Bom dia, Rosiane,
Clico no balão p abrir opção de
escolha e não abre.
-----------------1936

08/09/2018

16/09/2018 Encerrado

Bom dia, Rosiane,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/526#

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Tânia,

Vala que meu e-mail é invalido. e
eu esquei minha sena
1937

09/09/2018

16/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Tânia,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Olá
Gostaria de saber se a Base do
Ensino médio já está aprovada.
Bom dia, Andréia,
Agradeço desde já o retorno.
1938

09/09/2018

14/09/2018 Encerrado

Abraços.

A Base do Ensino Médio ainda não foi
homologada.

------------------

Atenciosamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Bom dia, Girlane,
Aonde eu entro para fazer a
consulta pública?

1939

09/09/2018

16/09/2018 Encerrado

Bom dia, Girlane,

-----------------Por gentileza, poderia nos informar com
mais detalhes sua dúvida?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/452

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Não estou conseguindo cadastrar
novamente!

cadastrei a primeira vez com email
errado,agora coloco o certo e não
Bom dia, Juanita,
aceitam
1940

09/09/2018

15/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Juanita,
Sugerimos que através do link que fez o
cadastro refaça um novo login com seu email correto.

Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Atenciosamente

Livre de vírus.
www.avast com.
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Bom dia, Mirian,

como fazer para cadastrar?
-----------------1941

09/09/2018

14/09/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente

1942

10/09/2018

16/09/2018 Encerrado

Não consigo acessar a plataforma
para editar sugestões elaboradas
por minha pessoa e retirar
algumas sem necessidade ou com Bom dia, Anicéia,
feituras de erros para tal faixa
etária de Educação Infantil.
Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha
FIZ MEU CADASTRO. DEU TUDO
CERTO.
MAS SÓ APARECE AGORA QUE
ESTÁ NVÁLIDO.

1943

10/09/2018

16/09/2018 Encerrado
------------------

1944

10/09/2018

14/09/2018 Encerrado

Bom dia, Anicéia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Claudilene,

Bom dia, Claudilene,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Há vários dias estou tentando
acessar o sistema do BNCC para
ter acesso ao apoio para a
Bom dia, Sonia,
elaboração curricular. Porém,
vocês enviam um link que não
Por gentileza você poderia nos informar
consigo avançar para ter esse
com mais detalhes o ocorrido? E se
acesso. Obrigada
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
-----------------Atenciosamente
Enviado de:
https //bncc.zendesk.com/hc/ptbr/search?utf8=%E2%9C%93&amp
;query=BNCC

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Fechamento automático de chamado.
A resposta definitiva para este caso foi
realizada através do chamado de nº
#1949.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC.

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
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Bom dia!
Não estou conseguindo fazer o
cadastro. Desde já agradeço e
espero a vossa resposta.
Att,
1945

10/09/2018

16/09/2018 Encerrado
Professor José do Prado.
------------------

Bom dia, José,
Bom dia, José,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Bom dia, Leandro,

1946

10/09/2018

14/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
Não encontro a aba de cadastro.
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não está disponível a aba para
novos cadastros

1947

10/09/2018

14/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Prezados,

Ola, gostaria de acessa o modulo
para a (re)elaboração de currículo.
Att,
1948

10/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Larissa,
Por enquanto a área é restrita apenas
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

O modulo estava disponível antes no site
mas não está mais. Seria possível enviar
um modelo
de currículo?

Prezada Larissa, o módulo de documento
curricular é restrito aos integrantes dos
programas. Poderia nos dizer em qual
estado trabalha para que possamos te
passar os contatos dos líderes no estado,
que estão a frente do processo de
(re)elaboração do curriculo local?
Atenciosamente

Como faço para fazer parte do programa
ProBNCC? Trabalho na área
Apoio MEC
administrativa de uma
escola.
Att

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Prezados,

Faz tempo que tento acessar o
portal do BNCC para receber
apoio a elaboração do currículo.
Porém, não tenho sucesso.

Apesar de fazer o cadastro do
meu email e cadastrar senha, não
consigo avançar. Anexo, print da
tela.
1949

10/09/2018

14/09/2018 Encerrado
Meu objetivo: receber apoio para
(re)elaborar o currículo escolar, a
partir das diretrizes do BNCC.

Grata,
Sônia Jaconi

Estou tentando inserir a consulta
publica e não estou conseguindo.
como faço?
1950

10/09/2018

16/09/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

Avaliando todos os chamados que você
abriu até o momento (#1944, #1754,
#1949 e #1758), identificamos uma
pequena confusão.
Você se cadastrou e tem navegado pelo
sistema de suporte (Zendesk) que serve
para apoiar o uso das demais aplicações
da BNCC.
URL &gt; https //bncc.zendesk.com/login
Porém, você não tem cadastro no
sistema de (Re)elaboração do
Documento Curricular.
URL &gt;
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
Repare que as URLs são diferentes,
logo, são para sistemas distintos:
Documento Curricular &gt; plataforma
para Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Bom dia, Eliane,
Boa tarde, Eliane,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/listar/responder

Boa tarde, Vilma,

1951

10/09/2018

14/09/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2

Sonia, boa tarde! Tudo bem?

Ola, boa tarde, sou professora
municipal e não estou
conseguindo acessar a página,
fica aparecendo a mensagem de email inválido, gostaria de ajuda
para pode fazer o primeiro acesso

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
-----------------possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Enviado de:
Apenas as redes de ensino estaduais e
http //basenacionalcomum.mec.gov
municipais podem enviar esses links.
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Viviane,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/#
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não consigo fazer meu cadastro
para acessar o login

1952

10/09/2018

14/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde, Viviane,

Sou professora da rede estadual
de ensino, e estou tentando fazer
meu cadastro pra acessar e fazer
login, e não sei como faço esse
cadastro
1953

10/09/2018

14/09/2018 Encerrado
------------------

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/#
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Boa tarde, Regina,

Sou professora do 3º ao 5º ano
gostaria de ter acesso a proposta
destas séries.
Como posso acessar?
1954

10/09/2018

14/09/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

1955

10/09/2018

14/09/2018 Encerrado

Nossa escola atende crianças da
Educação Infantil e anos iniciais do
Ensino Fundamental. Gostaria de
receber um documento impresso
da Base vindo diretamente do
Mec. Seria possível realizar o
envio? Se sim, gentileza informar o
procedimento necessário. Fico no
aguardo. Obrigada. Manuela
Magalhães - diretora Escola Miri
Piri Brasil (Belo Horizonte - MG)

Boa tarde,
Não há versões da BNCC impressa, mas
você pode ter acesso a Base na versão
de impressão no link abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:

-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
Enviado de:
wnload-da-bncc
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/materiais-de-apoio
Atenciosamente.
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Boa tarde, Neusa,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/login
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Sou gestora de uma escola
municipal e preciso entrar na
consulta publica do currículo.
1956

10/09/2018

14/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde, Túlio,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Gostaria de ter acesso à consulta
pública, pois sendo pública não
poderia estar restrita.
1957

10/09/2018

14/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Gostaria de fazer a minha
contribuição e não consigo.
1958

10/09/2018

15/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Maria
Para contribuir com a BNCC do Ensino
Médio, você poderá acessar o site abaixo
e utilizar os formulários de contribuição:

Enviado de:
http://cnebncc mec gov.br/
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/a-base
Atenciosamente.

1959

10/09/2018

15/09/2018 Encerrado

Olá! Gostaria de saber como
posso me cadastrar na Base
Nacional Comum Curricular
(BNCC). Tentei através do link
(http //basenacionalcomum.mec.go
v.br/consultapublica/) mas só tem
área para login, não tem para
registro.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

1960

10/09/2018

17/09/2018 Encerrado

ola gostaria de saber como faço
para fazer meu cadastro para
participar da consulta publica. no
documento que recebi tem um
ícone para cadastro porem estou
entrando no site e não ha esta
opção.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Bom dia, Marlene,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Lusmar,
Bom dia, Lusmar,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxiliar.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente
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Bom dia, Luciana,

Boa noite, não estou conseguindo
efetuar meu cadastro. Não
aparece o município. Como vocês
podem me ajudar?

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

1961

10/09/2018

15/09/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
Navegador Chrome

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov

.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente.
Bom dia, Adegildo,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Como fazer meu cadastro para
consulta pública como professor?
1962

10/09/2018

15/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Maria,
Senha
Bom dia, Maria,
1963

10/09/2018

17/09/2018 Encerrado

-----------------Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Andrea,

a aba com os balãozinho que
formaliza a contribuição não abre
-----------------1964

11/09/2018

17/09/2018 Encerrado

Bom dia, Andrea,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/377

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Valdinelio,

por emil
Bom dia, Valdinelio,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------1965

11/09/2018

17/09/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-lo?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
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ITERAÇÃO 4
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Bom dia, Valdinelio,
e-mail
-----------------1966

11/09/2018

17/09/2018 Encerrado

Bom dia, Valdinelio,

Como podemos auxilia-lo?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/esquecisenha html

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Brenda, bom dia! Tudo bem?

1967

11/09/2018

16/09/2018 Encerrado

Não estamos conseguindo baixar
as contribuições para o
Documento de Goiás do
componente língua portuguesa. Ao
clicar para baixar, aparece um
erro, o print da tela está em anexo.
Acredito que o arquivo deva estar
muito pesado. Mas precisamos
descobrir uma forma de baixá-lo.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/minhas-consultas

Realmente o erro está acontecendo
devido ao volume de respostas e ao
tamanho da Consulta Pública (aprox. 800
questões).
Olá Brenda,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.
Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

Para agilizar, geramos a extração por
aqui e estamos colocando em anexo
deste chamado.
NOTA: Tivemos que quebrar em duas
planilhas para que fosse possível extrair
os dados.
Até que tenhamos uma solução efetiva
para o problema, caso precise de novas
extrações desta CP, por favor, responda
a este e-mail nos solicitando, ok?

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Agradecemos a compreensão.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia Deuzilaine.
Não consigo ter acesso, coloco
meu e-mail e senha, aparece uma
mensagem que esta invalido, por
favor
1968

11/09/2018

15/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Deuzilaine,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

e-mail: deuza_santos@hotmail com
função: Coord/Articuladores

Poderiam por gentileza, verificar se esse
e-mail possui cadastro?
Abs

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Maria,
Fazer login
Bom dia, Maria,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------1969

11/09/2018

17/09/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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ITERAÇÃO 1
Bom dia, Alisson,

http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/ no link nao
esta aparecendo a opção de
cadastro
1970

11/09/2018

15/09/2018 Encerrado

------------------

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.

Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

1971

11/09/2018

15/09/2018 Encerrado

Sou da equipe técnica da
Secretaria Municipal de Educação
de Nordestina e gostaria de
suporte para a elaboração do
Currículo municipal. Estamos em
fase de implementação da BNCC,
realizando estudos, organizando
os PPPs. Todo apoio disponível é
válido e necessário.
------------------

Bom dia, Gislaine,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Boa tarde, Patricia
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
quando abro a pagina da bncc na
parte consulta publica nao me da
opção de cadastrar so de acessar
o que devo fazer
1972

11/09/2018

15/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde, Maria Gloria
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
quero cadastra uma senha com
esse email
1973

11/09/2018

15/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
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Boa tarde, Orniane,
ola gostaria de saber se os
professores não poderão mais
participar da consulta pública ao
Documetno Curricular do Estado
do PArá
1974

11/09/2018

15/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
-----------------ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Enviado de:
Para saber o período de consulta pública
http //basenacionalcomum.mec.gov
do seu estado, consulta a rede de ensino.
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
NÃO ESTOU CONSEGU NDO
ABR R A OPÇÃO PARA
CONTR BUIR POR DISC PL NA.

1975

11/09/2018

17/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Edson,
Boa tarde, Edson,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/listar/responder

Boa tarde, Luiza,

1976

11/09/2018

15/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
preciso da senha
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Boa tarde! Estou escrevendo um
artigo e usei alguns dados dos
documentos disponibilizados
nesse site. Gostaria de saber
como faço a sua referência.

1977

11/09/2018

16/09/2018 Encerrado

Agradeço
------------------

Bom dia, Marcela,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/
Bom dia, Ariana,
Gostaria de saber sobre materiais
para autismo
1978

11/09/2018

16/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/materiais-de-apoio
documento curricular.
Atenciosamente.

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Bom dia! Já resolvi o problema.
Em qui, 13 de set de 2018 8 57 AM,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:
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SOLICITAÇÃO
cadastrar e-mail e senha para
acesso, sou gestor.
RG: 40394420X
CPF: 33650524880

1979

11/09/2018

16/09/2018 Encerrado

Diretoria de Ensinon de Itu
Escola: Priscila de Fátima Pinto
------------------

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Vitor,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/
Bom dia, Marco

1980

11/09/2018

16/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
como faço para me cadastrar
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/login
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Mallu
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
não consigo me cadastrar não
aparece essa opção

1981

11/09/2018

16/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Luciana

Como faço o cadastro para
participar da consulta pública. Não
aparece a opção de cadastro. sou
professora da rede Estadual.
1982

12/09/2018

16/09/2018 Encerrado

------------------

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
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Olá Andrea, bom dia.

o balão da contribuição não abre
------------------

1983

12/09/2018

17/09/2018 Encerrado

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema
através dos navegadores: Google
Chrome ou Mozila Firefox,

Bom dia, Andrea,

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
Enviado de:
conseguir seguindo de print da tela. Para
http //basenacionalcomum.mec.gov que assim possamos auxilia-la.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/377
Atenciosamente

O balão que deveria abrir rapidamente
para fazer a contribuição não abre
.Sempre depois que falo com vocês
demora um pouco e depois libera , mas
quando é no outro dia o problema
persiste .

Mais uma solicitação sobre o balão de
sugestões. Por gentileza, verificar

Caso o problema persista, por favor,
responda este e-mail.
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Andreia
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Como fazer o cadastro pra ter
acesso a consulta pública?
1984

12/09/2018

16/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Não consigo acessa, quando faço
o cadastro está dando erro. Email.
Já cadastr
1985

12/09/2018

18/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Elisangela,
Bom dia, Elisangela,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado, ou que está tentando
cadastrar.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

não estou conseguindo mim
cadastrar com meu e-mail e
também fazer a senha. Porque?
1986

12/09/2018

16/09/2018 Encerrado

------------------

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
quando tento acessar pra consulta não
consigo entrar com meu e-mail e criar
uma senha

Prezada, Luciana

Bom dia, Luciana,
Prezada, Luciana,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Por gentileza, poderia nos informar se já
possui cadastro na plataforma?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

atenciosamente

não possuo cadastro.

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

vre de vírus. www avast com.

Atenciosamente.

ID
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12/09/2018
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SITUAÇÃO

16/09/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
OLÁ QUANDO FIZ MEU
CADASTRO EU ERA GESTORA
EM UMA OUTRA ESCOLA, NA
ESCOLA MUNICIPAL BRANCA
DE NEVE, E O EMA L QUE
CADASTREI NA ÉPOCA FOI O
DESSA ESCOLA. HOJE ESTOU
NA ESCOLA MUNIC PAL RUJANE
SEVERIANO DOS SANTOS E
NÃO CONSIGO MAIS
RECUPERAR MINHA SENHA
POIS NÃO TENHO MAIS
ACESSO AO EMA L DA OUTRA
ESCOLA. MEU NOVO EMAIL É:
fonsecagrudtner@gmail com
------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Maria,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Sugerimos que através do seu link de
consulta, faça um novo cadastro.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login
Bom dia, Leandra,
quero acessar com meu email
Bom dia, Leandra,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------1988

12/09/2018

18/09/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Daniella,

Não estou conseguindo inserir a
contribuição feita nas atas
-----------------1989

12/09/2018

18/09/2018 Encerrado

Bom dia, Daniella,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/467

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Prezada, Vania
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/documento-curricular/esquecisenha html
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
nao estou conseguindo fazer o
cadastro p

1990

12/09/2018

16/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
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Bom dia Maria Aparecida Alves da Costa
Oliveira.

Mesmo o e-mail sendo cadastrado
não consigo acessa a plataforma.

1991

12/09/2018

17/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Maria Aparecida,

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

meu e-mail é
mariaaparecidaaco@hotmail com

Por gentileza, verificar este login

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois
o usuário e senha utilizados para a
ferramenta “Consulta Pública” é o mesmo
para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Laura,
Não consigo entrar com a minha
senha que já foi cadastrada.

1992

12/09/2018

18/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Laura

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Prezada, Sirlene

1993

12/09/2018

16/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
não consigo cadastrar.
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Prezada, Vania

1994

12/09/2018

16/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
dá endereço errado
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
como faço para imprimir as
habilidades?

Boa tarde, Macana,

-----------------1995

12/09/2018

16/09/2018 Encerrado

já estou nesta pagina mas não consegui
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/532

obrigada conseguir.

Qualquer dúvida que vir a aparecer, pode
entrar em contato para que possamos
auxilia-la.

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Boa tarde, Raquel,

1996

12/09/2018

16/09/2018 Encerrado

Quero consultar documento
curricular e ter orientações para
reformulação. Porém pede e-mail
e senha. Gostaria de saber como
fazer para cadastrar meu e-mail e
obter senha.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/documento-curricular/
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
O código EF05LP25 está atrelado
à descrição de duas habilidades
diferentes em campos distintos:
Campo das práticas de estudo e
pesquisa

Prezados, neste chamado a usuária
comenta sobre um código que está em
duas habilidades diferentes, depois de
verificar o arquivo da Base em pdf
disponível no site e efetuar o download
da própria através do site também, foi
visto que:
A habilidade : (EF05LP25) Representar
cenas de textos dramáticos, reproduzindo
as falas das personagens, de acordo com
as rubricas de interpretação e movimento
indicadas pelo autor.
Que ela cita, a verdade é (EF04LP25),
onde no arquivo em pdf está certo, porém
no download em excel, na caixa da
BNCC Comentada e na caixa Língua
Portuguesa, a habilidade se encontra no
código (EF05LP25) e a habilidade
"(EF05LP25) Planejar e produzir, com
certa autonomia, verbetes de dicionário,
digitais ou impressos, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto." está
no código (EF04LP25)

(EF05LP25) Planejar e produzir,
com certa autonomia, verbetes de
dicionário, digitais ou impressos,
considerando a situação
comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
(Página 127)
1997

12/09/2018

21/09/2018 Encerrado

Obrigada.

Em qua, 12 de set de 2018 15 33,
Ferramentas BNCC
(EF05LP25) Representar cenas de &lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
textos dramáticos, reproduzindo as escreveu:
falas das personagens, de acordo
com as rubricas de interpretação e
movimento indicadas pelo autor.
(Página 131)
Campo Artísitico-literário

Gislene, bom dia! Tudo bem?
Olá Gislene Bordin,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Agradecemos seu contato,

Agradecemos pela indicação do
problema, o caso citado já foi
solucionado.
Por favor, veja se aparece corretamente
para você.
Se o problema persistir, responda a este
e-mail detalhando o caso.

Base Nacional Comum Curricular
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
BNCC - Suporte Técnico Nível 2
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Haverá alguma errata? Para
relacionar o código da habilidade
às habilidades descritas em uma
base curricular municipal, há a
possibilidade de renomear?
EF05LP25-A, por exemplo.

Print do código (EF04LP25) no pdf da
Base:

------------------

Print do código (EF05LP25) no pdf da



ITERAÇÃO 5
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SOLICITAÇÃO
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ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Gisele,

Eu nunca acessei esta plataforma,
preciso acessar pois sou
coordenadora do município de
Ipiaú.
1998

12/09/2018

17/09/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Não estou conseguindo entrar
para fazer a consulta pública. Não
lembro a senha e quando vou
solicitar outra dá email inválido.
1999

12/09/2018

18/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Eliane,
Bom dia, Eliane,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/esquecisenha html

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Eduardo

Precisando saber como faço pra
efetuar meu cadastro no
documento curricular e ter acesso
no consulta pública .
2000

12/09/2018

17/09/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Ok. Agradeço desde já pela atenção
Em Qua, 12 de set de 2018 19 54,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Bom dia, Letícia,
Olá, a escola onde trabalho está
passando pela reelaboração do
currículo vigente. Gostaria de
saber se eu posso ter acesso a
esse documento de apoio.
Obrigada,
2001

13/09/2018

17/09/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Letícia.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Enviado de:
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
http //basenacionalcomum.mec.gov 123; troque a senha já no primeiro
.br/documento-curricular/
acesso.
------------------

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Ubirajara,
Não consigo acessar com meu
email e senha. Aparecem como
inválidos.
2002

13/09/2018

18/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Ubirajara,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

2003

13/09/2018

17/09/2018 Encerrado

Sou coordenadora da Secretaria
de Educação de Resende, RJ.
Gostaria de saber como posso
utilizar a ferramenta na construção Bom dia, Joaciana,
do currículo do Município.
Por enquanto a área é restrita apenas
Grata
para profissionais que fazem parte do
programa ProBNCC.
-----------------Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Meu e-mail esta
------------------

2004

13/09/2018

18/09/2018 Encerrado

A solicitação #2005 "Quando entro fala a
mensagem que..." foi fechada e fundida
com esta solicitação. Último comentário
na solicitação #2005:
Quando entro fala a mensagem que o
perfil inválido o que faço para acessar.

2006

13/09/2018

13/09/2018

13/09/2018 Encerrado

17/09/2018 Encerrado

------------------

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #2004 "Meu e-mail
esta".

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
marquei opções fora fora do nível Bom dia, Maria,
como apaga las
Você pode alterar sua opção sempre que
-----------------quiser, precisando apenas voltar a
pesquisa e clicar no balão de sugestão
Enviado de:
novamente, onde este estará da cor
http //basenacionalcomum.mec.gov verde.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/427
Atenciosamente
Bom dia, Ronaldo,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Gostaria de fazer o cadastro para
consulta

2007

13/09/2018

17/09/2018 Encerrado

Bom dia, Jeiyanne,

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Enviado de:
Atenciosamente
.br/documento-curricular/index.html
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
Quando entro fala a mensagem
que o perfil inválido o que faço
para acessar.

2005

Boa tarde, Jeiyanne,

Atenciosamente.

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

2008

DATA DA
SOLICITAÇÃO

13/09/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

17/09/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Bom dia! Eu posso dar mais de
uma contribuição para o mesmo
código ou o sistema só salvará o
último? No caso eu sou
coordenadora e estou tentando
inserir as contribuições dos meus
professores no sistema e não
consigo salvar todas de um
mesmo código.
------------------

ITERAÇÃO 1

Bom dia, Talisa,
Para cada cadastro você pode dar
apenas uma contribuição, assim, o
sistema salvará o último. Para que possa
inserir na consulta as contribuições de
cada professor é necessário fazer o
cadastro para cada um deles.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/546
Bom dia,

2009

13/09/2018

17/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
quero ter acesso ao DC GO para
documento curricular. Casos
sugestões
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
-----------------pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
Enviado de:
consulta podem ser feitas clicando no
http //basenacionalcomum.mec.gov
botão 
 “Adicionar
.br/documento-curricular/
comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Cleide,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não consigo fazer meu cadastro

2010

13/09/2018

17/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 4

Bom dia, Jorge,
Para fazer sua sugestão basta seguir as
etapas a seguir:
1- Clique no balão azul que se encontra
abaixo de cada texto.

Não a opção para sugerir.

Bom dia, Jorge,



Prezado Jorge,

------------------

2011

13/09/2018

21/09/2018 Encerrado

2- Em seguida irá abrir uma aba, para
assim você responder se está claro e
Enviado de:
pertinente, numa escala de "Sim,
http //basenacionalcomum.mec.gov
Parcialmente e Não)
.br/consultapublica/consulta
publica/responder/400

Justamente. Fiz esse passo. Clico nessa
figura pra abrir mensagem e não abre.

Por gentileza, poderia nos enviar prints
do ocorrido? Para que possamos auxilialo melhor.
Atenciosamente.

3- O campo para comentário irá aparecer,
caso você responda "Parcialmente ou
Não" em alguma das duas perguntas.

Atenciosamente.

Não estou conseguindo acessar o
sistema, diz que perfil inválido.
2012

13/09/2018

18/09/2018 Encerrado

Aguardo retorno,

Boa tarde, Fernando,
Bom dia, Fernando,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/index.html

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Boa tarde, Eltonjon
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/esqueci-senha responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Como criar o login

2013

13/09/2018

17/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Ivone,
ja me cadastrei e não consigo
entrar
2014

13/09/2018

21/09/2018 Encerrado

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente



Bom dia,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Boa tarde, Ivone,
me cadastrei pelo estado do amapá e
-----------------agora aparece pelo estado do
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
Pernambuco . Eu moro aqui no estado do cadastrado.
Enviado de:
Ampá
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
preciso recuperar a senha pois
está dando como email inválido, e
esse é o email cadastrado. Me
ajudem por favor

2015

13/09/2018

21/09/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Norma,
Boa tarde, Norma,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Evania,

gostaria de participar mas quando
meus dados nao dao certo diz que
esta eenvalido verifiquei emeil e
senha e mesmo assim nao da
certo
2016

13/09/2018

17/09/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
A página não oferece a opção para fazer
um novo cadastro.
Consegue entrar na página para realizar
as contribuições apenas que já tinha
login e senha.

Os professores da Regional Jatai
estão com dificuldades de fazer o
cadastro no sistema para colocar
as contribuições.
2017

13/09/2018

18/09/2018 Encerrado

------------------

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada

Boa tarde, Alessandra,
Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido? Se conseguir,
nos envie print da tela para melhor
entendermos.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/
Alessandra Espindola Cardoso

Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

Tutora Educacional

Atenciosamente.

Núcleo Pedagógico - CRECE - Jataí
(64) 3631 1261/2862
Boa tarde, Adegildo
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
como receber a senha para
acessar a consulta pública
2018

13/09/2018

17/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.

Bom dia, Alessandra,

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Olá meu nome é Sunara, não
estou conseguindo acessar a
plataforma

2019

13/09/2018

21/09/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Sunara,
Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
nao estou conseguindo fazer o
cadastro

2020

13/09/2018

21/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Veralucia,

-----------------Poderia nos informar mais detalhes de
sua solicitação para que possamos
Enviado de:
auxilia-la?
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente.
ar

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Sunara,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Veralucia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

2021

13/09/2018

21/09/2018 Encerrado

Boa Tarde, não estou conseguindo
acessar a minha conta, meu e-mail
está aparecendo como inexistente
e preciso acessar plataforma para Boa tarde, Maria,
cadastrar a equipe para consulta
publica do BNCC.
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.
-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Boa tarde, Fabrisia,

2022

13/09/2018

17/09/2018 Encerrado

Cada área possui um link especifico,
COMO FAÇO PARA CONTRIBUIR
consulta a sua rede de ensino, para que
EM MAIS DE UMA ÁREA?
eles possam te enviar o link.
Você poderá responder todas as
-----------------consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
Enviado de:
pertinente em sua área de atuação. No
http //basenacionalcomum.mec.gov
entanto a obrigatoriedade do envio de
.br/consultapublica/consultacontribuições deve ser verificada junto
publica/listar/responder
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Boa tarde, Socorro
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
uma alternativa para acesso,
assim sendo estarei contribuíndo
com a culsulta

2023

13/09/2018

17/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.

Bom dia, Maria,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Bom dia, Maria,
nao consigo acessar

2024

13/09/2018

21/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Maria,

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Maria,

nao consigo acessar minha
plataforma meu email ou senha
nao confere
2025

13/09/2018

21/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Maria,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Preciso alterar dados no cadastro.
Sou professora do fundamental
anos finais e no cadastro marquei
anos iniciais.

2027

13/09/2018

18/09/2018 Encerrado

Como fazer para alterar essa
informação no cadastro.
------------------

Bom dia, Luciana,
Para fazer a alteração, entre na aba
"Documento Curricular", faça o login com
o mesmo usuário da ferramenta
"Consulta Pública" e vá em "Meu Perfil",
lá é possível fazer a mudança.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/546
Olá Rozimilia Alves de Oliveira,
Não consigo entrar no sistema
com a minha antiga senha e peço
nova senha e fala que meu email
esta errado, mas não esta
2028

13/09/2018

18/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Rozimilia,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

Bom dia
O meu email é: rozi alves@hotmsil.com

Boa tarde, poderiam verificar se há
cadastro com este e-mail no sistema?
Agradeço desde já.

O e-mail cadastrado é:
rozi.alves@hotmail.com , e não
rozi.alves@hotmsil.com como informado.
Favor verificar e caso persista o
problema, responda esse e-mail se
possível com prints da tela.
Agradecemos seu contato,

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

2029

13/09/2018

21/09/2018 Encerrado

Não estou conseguindo acessar o
programa diz que meu login e esta
incorreto. Minha senha no simec
Bom dia, Valdiceia,
esta atualizada e mesmo assim
não estou conseguindo.
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Atenciosamente

Bom dia, Valdiceia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Rosineide,

aceitar o e-mail
Bom dia, Rosineide,
2030

13/09/2018

21/09/2018 Encerrado

-----------------Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Debora,

2031

13/09/2018

18/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
fazer cadastro consulta puplica
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada
.br/consultapublica/login
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Jaquilene,
Currículo
Bom dia, Jaquilene,

2032

13/09/2018

21/09/2018 Encerrado

-----------------Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Renan,
Preciso alterar alguns dados em
meu login e não estou
conseguindo fazê-lo
2033

2034

13/09/2018

14/09/2018

18/09/2018 Encerrado

18/09/2018 Encerrado

Para fazer a alteração, entre na aba
"Documento Curricular", faça o login com
o mesmo usuário da ferramenta
-----------------"Consulta Pública" e vá em "Meu Perfil",
lá é possível fazer a mudança.
Enviado de:
Mas nessa aba só é possível mudar o ehttp //basenacionalcomum.mec.gov mail e área de atuação.
.br/consultapublica/home
Atenciosamente
Bom dia, Elaine,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Não estou conseguindo entra na
parte do programa ProBNCC, que estão
Consulta Pública
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada
.br/consultapublica/esqueci-senha
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Maria,

2035

14/09/2018

18/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
nao consigo entrar para consulta
parte do programa ProBNCC, que estão
Esperando resposta, eu uso gmail, não epublica
trabalhando na (re)elaboração do
mail.
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
Em qui, 13 de set de 2018 21 24,
através de um link, através deste link é
Ferramentas BNCC
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada
escreveu:
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Priscilia,
tá dando erro direto no Imai,

2036

14/09/2018

21/09/2018 Encerrado

Bom dia, Priscilia,

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

o balão da contribuição não abre.

Bom dia, Andrea,

Verificamos o problema, e observamos
que no navegador Explore há um
problema, onde não abre o balão.
Enviado de:
Sugerimos que entre na consulta pública
http //basenacionalcomum.mec.gov
pelo navegador Chrome ou Firefox.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/377
Atenciosamente
------------------

2037

14/09/2018

18/09/2018 Encerrado

continuo tentando e aba da
contribuição não abre.

Bom dia, Andrea,

Verificamos o problema, e observamos
que no navegador Explore há um
problema, onde não abre o balão.
Enviado de:
Sugerimos que entre na consulta pública
http //basenacionalcomum.mec.gov pelo navegador Chrome ou Firefox.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/341
Atenciosamente.
------------------

2038

14/09/2018

18/09/2018 Encerrado

Bom dia, Noeli,
não consigo fazer o download
-----------------2039

14/09/2018

21/09/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc

Bom dia, Noeli,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Francisca,

2040

14/09/2018

21/09/2018 Encerrado

As habilidades e competências do
terceiro ano do ensino
fundamental.

Bom dia, Francisca,

------------------

Como podemos auxilia-la?

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Obrigada pela atenção.
Em sex, 14 de set de 2018 10:06,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Eluzia,

A pagina não abre. Por que?
Quero acessar. Mas quando chega
no cadastro no local do município
não completa. O que posso fazer?

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2041

14/09/2018

18/09/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
Navegador Chrome

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov

.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente.
Bom dia, Maria,
Quando fui fazer a cadastro o meu
email dar como invalido
Bom dia, Maria,
2042

14/09/2018

21/09/2018 Encerrado

------------------

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Andrea,

A ABA CADASTRAR NÃO
ABRE RESOLVER COM
URGENCIA
2043

14/09/2018

18/09/2018 Encerrado

------------------

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada

Enviado de:
Apenas as redes de ensino estaduais e
http //basenacionalcomum.mec.gov
municipais podem enviar esses links.
.br/consultapublica/
Caso tenha o link, sugerimos que entre
via navegador Chrome ou Firefox, pois
pelo explore pode haver bugs.
Atenciosamente.
A senha que coloco é invalida
------------------

2044

14/09/2018

18/09/2018 Encerrado

2045

14/09/2018

18/09/2018 Encerrado

Bom dia, Meiriane,

Você pode mudar a senha na opção
"Esqueci minha senha".
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/
É que não lembro do email, pois
Boa tarde, Maria,
troquei, por isso não consigo me
cadastrar. O atual é
Sugerimos, que através do link que a sua
zulene teixeira@hotmail com
rede de ensino lhe passou para fazer a
consulta pública, você faça um novo
-----------------cadastro com o novo e-mail.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/
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ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Boa tarde, Diva,

2046

14/09/2018

18/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Não consigo realizar o cadastro
parte do programa ProBNCC, que estão
para ter acesso ao site
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada
.br/consultapublica/esqueci-senha
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Boa tarde, Edson
Prezado, Edson,

2047

14/09/2018

18/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
preciso fazer o cadastro, mas não
parte do programa ProBNCC, que estão
abre a aba CADASTRA
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

COMO POSSO RESPONDER A
CONSULTA PÚBLICA SEM
CADASTRAR?
Em sex, 14 de set de 2018 às 09 09,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Como já informado, para responder a
Consulta Pública é necessário fazer o
cadastro, este que é possível através do
link que sua rede de ensino lhe enviou.
Sugerimos que faça o cadastro usando
um computador e utilizando os
navegadores Chrome ou Firefox.
Apenas as redes de ensino podem
disponibilizar os links.
Atenciosamente.

Atenciosamente.
Boa tarde, Edson,

AS ABAS UF DE RESIDÊNCIA E
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
TAMBÉM NÃO ABREM
2048

14/09/2018

21/09/2018 Encerrado

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
as abas cadastro não abre nem uf de
residência, nem município de residência

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Em sex, 14 de set de 2018 às 08:46,
Ferramentas BNCC
Enviado de:
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
http //basenacionalcomum.mec.gov
escreveu:
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

Navegador Chrome

Navegador Firefox

Atenciosamente.
Bom dia, lma,

não aparece a opção editar para
contribuir
2049

14/09/2018

21/09/2018 Encerrado

Boa tarde, lma,

-----------------Por gentileza, poderia nos informar mais
detalhes do ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/home

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

TENTO PELOS DOIS NAVEGADORES,
MAS NÃO APARECE A PALAVRA
CADASTRO. APENAS PELO LINQUE
QUE FOI ENVIADO PELO WHAT ZAP
Boa tarde, Edson,
APARECE A ABA CADASTRO, PORÉM
TENTO CADASTRAR SÓ QUE AS ABAS
A aba de cadastro só aparece quando
UF DE RESIDENCIA E DE MUNICÍPIO
entrado pelo link da consulta pública,
NÃO ABREM
poderia nos informar se está pelo
celular?
Em sex, 14 de set de 2018 às 09:10,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

Atenciosamente.

Bom dia, Edson,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Me responda porque não estou
conseguindo entrar pois diz a
minha senha esta errada ou email. Mas todos estão correto.

2050

14/09/2018

18/09/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Maria,

Boa tarde! Já deu certo. Ok obg

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Em sex, 14 de set de 2018 15:04,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login
Prezado, Wellington,

Este é um acompanhamento da
sua solicitação anterior #1888
"Sou professor da rede estad..."

2051

14/09/2018

18/09/2018 Encerrado

Porém eu sou professor de uma
rede estadual de ensino, a de
Goiás e a mesma está EXIG NDO
que eu acesse este espaço e faça
minhas modificações. Vou
encaminhar esta resposta ao
suporte deles e EXIGIR que as
duas TIs se entendam.

Para que você possa fazer sua
contribuição é necessário que a sua
Rede de Ensino lhe passe o e-mail da
Consulta Pública indicada, e através
deste link é possível também fazer o
cadastro na ferramenta, e fazendo o
primeiro cadastro não será mais
necessário fazer outro sempre que utilizar
a ferramenta. Porém somente a sua rede
de ensino pode disponibilizar o link.
Nosso suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Em ter, 4 de set de 2018 às
16 01, Suporte Técnico
(Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
escreveu:
A disponibilidade de Consulta Pública,
datas limites de contribuições e
disponibilização de links é somente com
as redes de ensino.
Atenciosamente.
Boa tarde, Antonia

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
DESEJO FAZER A CONSULTA
PÚBLICA

2052

14/09/2018

18/09/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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Bom dia, Flávio,

entra no programa

Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.

-----------------2053

14/09/2018

21/09/2018 Encerrado

Caso você não seja gestor de uma rede
Enviado de:
de ensino e queira apenas responder a
http //basenacionalcomum.mec.gov uma consulta pública, você precisa ter
.br/consultapublica/
recebido um link para essa consulta.
Através deste link é possível fazer o
cadastro.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Virgínia,

2054

14/09/2018

21/09/2018 Encerrado

Gostaria de ter acesso a essa área
a fim de aux lio para elaboração do
currículo da minha Rede. Sou
coordenadora Pedagógica da
Secretaria M. de Educação de
Vassouras;RJ.

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
-----------------possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Enviado de:
Apenas as redes de ensino estaduais e
http //basenacionalcomum.mec.gov
municipais podem enviar esses links.
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.
Bom dia, José,
nao consigo acessa

2055

15/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Bom dia, Jose,

-----------------Por gentileza, poderia nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/login

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Noelia,

ooo
Bom dia, Noelia,
2056

15/09/2018

22/09/2018 Encerrado

-----------------Como podemos ajuda-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/home

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Aparecida,

Nao consegui acessar, estar
dando erro na senha ja cadastrada
Bom dia, Jose,
e e-mail.
2057

15/09/2018

22/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Aparecida,

Por gentileza, poderia nos informar seu e- Poderia nos informar seu e-mail
mail cadastrado?
cadastrado?

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Atenciosamente.

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Katherin,

não estou conseguindo ter acesso
as perguntas para responder
2058

15/09/2018

22/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Katherin,
Por gentileza, poderia nos informar com
mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/home

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Josefa,

Não consigo acessar

Bom dia, Josefa,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2059

15/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Por gentileza, poderia nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Maria,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/documento-curricular/
como faço para ter um usuario e
senha para acesso?
2060

15/09/2018

21/09/2018 Encerrado

Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Não conseguir fazer a consulta
publica, porque não consegui
fazer o login com o e-mail da
escola.
2061

16/09/2018

22/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Vera,
Bom dia, Vera,
Por gentileza, poderia nos informar o email cadastrado?

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
PRECISO SABER QUAL É O
MOTIVO DE NÃO CONSEGUIR
ENTRAR COM O MEU E-MAIL.
2062

16/09/2018

22/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Izabel,
Por gentileza, poderia nos informar o seu
e-mail cadastrado?

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Izabel,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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ITERAÇÃO 4
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Bom dia, Maricel,
Gostaria de saber se posso ter
acesso a como elaborar um
currículo, para saber como se
constrói, é para base de estudo !
2063

16/09/2018

21/09/2018 Encerrado

------------------

Essa plataforma é restrita às equipes
ProBNCC da redes de ensino, elas dão
suporte tecnológico à elaboração dos
currículos, mas para base de estudos,
você pode acessar a parte de Materiais
de Apoio, que auxiliarão mais:

http //basenacionalcomum.mec.gov.br/mat
Enviado de:
eriais-de-apoio
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Ficamos à disposição.
Atenciosamente
Bom dia, Marly,

Fui convidada pela minha
coordenadora a participar da
consulta publica e não consigo
fazer login.por favor tem como
min ajudarem?
2064

16/09/2018

21/09/2018 Encerrado
------------------

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.

Enviado de:
Caso você não seja gestor de uma rede
http //basenacionalcomum.mec.gov de ensino e queira apenas responder a
.br/a-base
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, Andreia,
Nao consigo logar. Senha e email
nao esta cadastrando
-----------------2065

16/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Bom dia, Andreia,
Por gentileza, poderia nos informar com
mais detalhes o ocorrido? Se conseguir,
nos enviar print da tela, para que
possamos auxilia-la

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Atenciosamente.
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Jorilda

Gostaria de saber o procedimento
para cadastro do gestor.
2066

16/09/2018

21/09/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
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Bom dia, Rosimar,

Não consigo acessar a plataforma
da BNCC, entro e da login e senha
Bom dia, Rosimar,
invalido.
2067

16/09/2018

22/09/2018 Encerrado

------------------

Por gentileza, poderia nos informar o email cadastrado?

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente

Meu endereço de e-mail está
incorreto no cadastro de acesso à
consulta publica bncc e não
consigo fazer login
2068

16/09/2018

21/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Elaine,
Sugerimos que através do link da
consulta que possui, faça um novo
cadastro, com o endereço de e-mail
correto,

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Bom dia, Cássia,

Como faço para ter acesso pois
preciso entrar na consulta pública,
sou pedagoga de uma escola.
2069

17/09/2018

21/09/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.

Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Rosane,

Não consigo fazer minha inscrição
como professora
2070

17/09/2018

21/09/2018 Encerrado

------------------

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.

Enviado de:
Caso você não seja gestor de uma rede
http //basenacionalcomum.mec.gov
de ensino e queira apenas responder a
.br/consultapublica/
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Através deste link é possível fazer o
cadastro.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
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Bom dia, Laisa

Bom dia!
Gostaria de saber como se
cadastra um redator.
2071

17/09/2018

21/09/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Talisa,
Como podemos digitalizar as atas
do seminario nesse site?
2072

17/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Bom dia, Talisa,

Não recebemos retorno e daremos este
Não compreendemos a sua questão,
chamado como concluído.
vocês pretendem colocar as atas de
-----------------seminário da rede para Consulta Pública? Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
Enviado de:
Nos diga como poderemos auxiliá-la.
gentileza abra um novo chamado e
http //basenacionalcomum.mec.gov
ficaremos felizes em ajudá-la.
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Atenciosamente
bom dia!

Bom dia, Kenia,

2073

17/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
estou sem senha como faço para
dados de acesso (e-mail e senha) para
cadastrar outra. Já tentei no
disponibilizar seus documentos
esqueci minha senha. E não aceita curriculares em (re)elaboração para
o email fala que é invalido. Como
Consulta Pública.
faço pra fazer outro login
Caso você não seja gestor de uma rede
-----------------de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
Enviado de:
recebido um link para essa consulta.
http //basenacionalcomum.mec.gov Através deste link é possível fazer o
.br/consultapublica/esqueci-senha cadastro.

Eu sou a gestora, porém eles nao
aceitam o email e a senha. Não tem
como fazer outra?

Aguardo resposta.

Obrigada!

Bom dia, Kenia,
Para fazer o cadastro é necessário entra
na Consulta através do link de uma
pesquisa, assim aparecerá a opção
"Cadastro" no inicio, assim podendo fazer
outro login, com uma senha e e-mail
recentes.
Atenciosamente.

Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

Livre de vírus.
www.avast com.
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Bom dia, Devailson

PRECISO DO L NK QUE DAR
ACESSO AO LOGUIN
2074

17/09/2018

21/09/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Joelma,
quando digito email da como
invalido e ele esta correto
2075

17/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Bom dia, Joelma,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------Por gentileza, nos passa o e-mail
Caso ainda tenha alguma dúvida e
cadastrado para que possamos auxilia-la.
possamos auxiliá-la em algo, por
Enviado de:
gentileza abra um novo chamado e
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
ficaremos felizes em ajudá-la.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Atenciosamente
Como tenho acesso ao texto
introdutório e dos componentes
curriculares do documento
curricular

2076

17/09/2018

21/09/2018 Encerrado

Bom dia, Camila,
Entre no link a seguir, com seu login da
Consulta Pública:

-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
Enviado de:
umento-curricular/
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/responder/609
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Abadia, boa tarde! Tudo bem?
O sistema permite realizar alterações na
consulta publica mesmo que esta esteja
disponível para contribuição.

2077

17/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Sou coordenadora Estadual de
Goiás e percebemos que
exportamos algumas habilidades
erradas, podemos fazer a
exclusão das habilidades que
estão erradas e a inclusão das que
estão certas sem dar problemas.
Estamos em consulta pública.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

Olá Abadia,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Porém, é muito importante salientar que,
caso as habilidades a serem removidas
já tenham contribuições cadastradas,
estas respostas serão perdidas.
Já a inclusão de habilidades acontece
sem problemas, porém, os usuários que
haviam contribuído não serão notificados
de que surgiram novas habilidades para
avaliar. Neste caso, recomendamos que
os responsáveis pela Consulta façam um
trabalho de comunicação para que estes
usuários acessem novamente o sistema
e avaliem as habilidades disponíveis.
Esperamos ter esclarecido suas dúvidas.
Caso precise, entre novamente em
contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Maria,
toda senha que eu crio não aceita

Boa tarde, Maria,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2078

17/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Maysa,

conta e-mail cadastrado
-----------------2079

17/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Maysa,

No que podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Rute,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
Preciso de liberação.
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
criei uma conta de gmail para
poder fazer as consultas

2080

17/09/2018

21/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Na opção votar só consigo acessar
educação infantil. nossa escola
também atende ensino
fundamental I.
Boa tarde, Mônica,
2081

17/09/2018

23/09/2018 Encerrado

Antecipadamente agradeço.

Você poderia por gentileza, nos falar com
mais detalhes o ocorrido?

-----------------Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

2082

17/09/2018

21/09/2018 Encerrado

Ao fazer as adequadas da BNCC
para uma base curricular municipal
é possóvel deslocar uma
habilidade de um campo para
outro, pois a habilidade 8926
orienta para uma produção de uma
resenha no campo de atuação da
vida pública, porém não há
qualquer outra habilidade, deste
campo, que demonstre uma
continuidade no desenvolvimento.
Como acontece no campo artístico
literário e jornalístico midiático para
desenvolver a resenha.

Boa tarde, Vanessa

desenvolvida no 9º (0903)?
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

Atenciosamente,
2083

17/09/2018

21/09/2018 Encerrado
Aline

Bom dia, Aline,
Para fazer a alteração, entre na aba
"Documento Curricular", faça o login com
o mesmo usuário da ferramenta
"Consulta Pública" e vá em "Meu Perfil",
lá é possível fazer a mudança.

-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/429

Bom dia, Mônica,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Outro caso, é a habilidade 0803, é
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
possível não inseri-la?: Haja vista
documento curricular.
a quantidade de gêneros
apresentados no 8º ano e o fato
Atenciosamente.
da mesma habilidade ser

Fiz meu cadastro como Anos
Iniciais da Educação Infantil, pois
leciono do 1º ao 5º e portanto,
leciono em todas as matérias.
Como posso modificar meu
cadastro?

ITERAÇÃO 2
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ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Ina,

O município de residência não
abre para digitar nem selecionar.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2084

17/09/2018

21/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar
Navegador Firefox

Atenciosamente.
Boa tarde, Meiriele,

pagina para que possa me
cadastrar.
2085

17/09/2018

21/09/2018 Encerrado

------------------

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.

Enviado de:
Caso você não seja gestor de uma rede
http //basenacionalcomum.mec.gov
de ensino e queira apenas responder a
.br/consultapublica/
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Através deste link é possível fazer o
cadastro.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Renata,
NÃO CONSIGO ENTRAR NO
SITE SEMPRE DA A MENSAGEM
ADM N CONSOLE.
2086

17/09/2018

23/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Renata,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/
O CADASTRO FOI REALIZADO
COM SUCESSO POREM NÃO
REALIZA O LOG N
2087

17/09/2018

23/09/2018 Encerrado

------------------

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Juliana,

Boa tarde, Juliana,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Bom dia, Andressa,
Não consigo acesso à plataforma.
Recebo o aviso de e-mail inválido.
2088

17/09/2018

23/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Andressa,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Maria, boa tarde! Tudo bem?

Esqueci minha senha e não
consigo cadastrar outra senha.
Aparece email invalido.
2089

17/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Sou professora e pteciso que me ajudem
na liberação de uma nova senha.

-----------------Em seg, 17 de set de 2018 3:20 PM,
Ferramentas BNCC
Enviado de:
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
http //basenacionalcomum.mec.gov
escreveu:
.br/consultapublica/esqueci-senha

Para facilitar o acesso, retornamos sua
senha para a padrão do sistema.
Usuário:
mdocarmorazevedo@gmail.com.br
Senha: 123
Bom dia, Maria,

mdocarmorazevedo@gmail com br

Por gentileza, poderia nos informar o email cadastrado?

Em ter, 18 de set de 2018 11 23 AM,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

Atenciosamente

Print de simulação de acesso com seu
por gentileza, vocês poderiam verificar se usuário:
este e-mail possui cadastro na

ferramenta?
Caso ainda tenha dificuldades, por favor,
responda a este e-mail detalhando o
ocorrido.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC.

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Boa tarde, Deborah,

Quem pode acessar? a consulta
não é pública? como cadastrar
login e senha?
2090

17/09/2018

21/09/2018 Encerrado

------------------

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.

Enviado de:
Caso você não seja gestor de uma rede
http //basenacionalcomum.mec.gov de ensino e queira apenas responder a
.br/documento-curricular/
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Através deste link é possível fazer o
cadastro.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
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ITERAÇÃO 1
Bom dia, Cristina,

Não abre município de residência

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2091

17/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente.
Não existe dúvidas, pois está bem
claro o texto.

2092

17/09/2018

22/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Alice,
Ficamos felizes por seu retorno. Qualquer
dúvida pode abrir um novo chamado,
para que possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/download-da-bncc
Bom dia, Gisele,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Eingereicht von:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
como fazer meu cadastro para
participar da consulta pública

2093

17/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Cristina
Os Professores da rede privada
pode participar da consulta
pública?
2094

17/09/2018

22/09/2018 Encerrado

------------------

A Consulta Pública da BNCC do Ensino
Médio, foi encerrada no dia 14/09/2018,
para mais informações entre no link
abaixo:

http://cnebncc mec gov.br/
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Para contribuir com a Consulta de seu
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Estado, entre em contato com sua rede.
ar
Atenciosamente.
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Bom dia, Adriana,

2095

17/09/2018

22/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Cadastrar meu e mail e senha
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/esqueci-senha responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

2096

17/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Boa noite, quem seria o
coordenador de etapa? Fiz minha
inscrição para ser representante
da Secretaria Municipal de
Educação, mas não recebi
nenhum link ou senha em
particular. Estou com dúvidas e
não consigo acessar esta parte ,
conforme orientações tutoriais.
Grata.Aguardo retorno.Izabel.

Boa tarde, Izabel,

Boa noite,
Muito grata. Aguardo retorno.
Izabel.

O Coordenador de Etapa cria grupos de
trabalho e convida redatores para que
possam trabalhar no documento
curricular. Este é convidado pelo
Coordenador Estadual para participar do
Documento.

-----------------Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Bom dia, Suzi,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
Boa noite, na aba referente ao
cadastro, não aparece o espaço
para cadastro, somente o botão
ACESSE. Qual o problema com a
página?
2097

17/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Liliane,
eu nao to conseguindo entra nao

2098

17/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Bom dia, Liliane,

-----------------Poderia, por gentileza nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Osielma,

a entrar
Bom dia, Osielma,
2099

17/09/2018

24/09/2018 Encerrado

-----------------Como podemos ajuda-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Bom dia, Renata,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/documento-curricular/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Quero participar da consulta
pública e não estou sabendo fazêlo.
2100

18/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Lucicleide,
Não consigo acessar

Bom dia, Lucicleide,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2101

18/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Poderia, por gentileza nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Marcia,
Olá Marciacarvalho Sjc,

2102

18/09/2018

23/09/2018 Encerrado

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
Não consigo concluir meu cadastro navegadores: Google Chrome ou Mozila
poi o campo "Município de
Firefox,
residência" não permite selecionar
item pedido.
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
-----------------exibido normalmente.

O Print abre mas está em branco, não
oferece nenhuma opção.

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr 
ar
Navegador Firefox

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Caso o problema persista, solicitamos
que relate de modo detalhado o erro
encontrado, se possível com prints.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular


BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Atenciosamente.
Como faço pra ter acesso, se meu email
está como inválido?
Bom dia, Neiriza,
meu email da invalido
Bom dia, Neiriza,
2103

18/09/2018

24/09/2018 Encerrado

-----------------De: "Ferramentas BNCC"
Enviado de:
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha Enviada: 2018/09/17 21 50:15
Para: neimalagueta@zipmail com br
Assunto: [Solicitação recebida] meu
email da invalido

Nos passe seu e-mail cadastrado.
Atenciosamente.

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Bom dia, Valdiria,

Não abre opção de Município de
residência para Cadastro

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2104

18/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente.
Bom dia, Marcos,
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

colocar a lista de municípios para
eu concluir a minha inscrição

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2105

18/09/2018

Não está assim, não seleciona agora,
sequer a opção de cadastro

22/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente.

Em ter, 18 de set de 2018 às 09 23,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Bom dia, Valdiria,
Para a opção de cadastro aparecer na
página é necessário acessar a
ferramenta através do link de uma
consulta pública, onde as redes de
ensino, tanto Estadual quanto Municipal
disponibilizam.
Atenciosamente.
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Olá,
venho acompanhando desde as
DCNs (2010) estudei o Parecer
bem como a Resolução. Tento
acompanhar, mas entre a pol tica
de implantação conforme
propostas iniciais e os vídeos
disponíveis, ainda orientações dos
órgãos competentes, inclusive
questionei alguns.

2106

2107

18/09/2018

18/09/2018

05/02/2019 Aberto

22/09/2018 Encerrado

Prezada, boa tarde

A LDB garante a autonomia para os
sistemas de ensino, no entanto, a
(re)elaboração dos currículos com o
Bom dia, Maria,
apoio do ProBNCC, partiu da premissa
Vcs poderiam enviar p o Setor Correto,
de um trabalho realizado por meio do
Temos a a ADE, Res 01. Contudo, Este suporte é dedicado às
se enviei p aí, foi por nao encontrar outro regime de colaboração, entre o estado e
funcionalidades do site
por favor de forma bem direta.
contato. Por favor
os municípios. Dessa forma, a BNCC
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
homologada pelo Ministério da Educação
tais como download do documento
Será como o PME, que deve
é um documento normativo, obrigatório
BNCC, navegação no documento, versão
seguir o PEE, PNE?
Em Qua, 26 de set de 2018 11:03,
para todos os sistemas de ensino, das
de impressão, materiais de suporte e
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
redes públicas e instituições privadas. A
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
Sem dívida que entendo o
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
complementaridade desse documento,
documento curricular.
alinhamento. Porém a partir das
escreveu:
em forma de contextualização da
DCNs 2010 e em converso com
realidade local, permite aos sistemas e
Atenciosamente.
alguns profissionais do próprio
redes de ensino, inserir sua própria
MEC, Fórum, etc...há divergências.
identidade e assim contemplar as
demandas inerentes a cada território.
O ente municipal, enquanto
sistema precisa da Base Estadual
Atenciosamente
para elaborar a municipal, ou a
partir da Nacional, respeitado
todas as normativas em voga,
possui, de fato, a autonomia, para
elaborar, ou implementar a sua
base?
Minha sugestão é que Os livros
Bom dia, Luiz,
didáticos estejam de acordo com
as habilidade e objetos de estudo
Este suporte é dedicado às
para cada ano /série e que seja
funcionalidades do site
consumível.
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov documento curricular.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/573
Atenciosamente.
Bom dia, Suzana,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
Não estou conseguindo me
cadastrar, entro na consulta
pública e só aparece acesso, não
aparece Cadastro.

2108

18/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.

É q sou de SC e aqui a territorial está na
Câmara de ed do CEE, teremos que
aguardar a versão denominada 0 ser
aprovada para voltar aos municípios.
Obrigada
Abraços
Maria Helena
Em Seg, 4 de fev de 2019 15:03, Apoio
MEC (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com escreveu:
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Bom dia, Alexandra,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Gostaria de saber como cadastrar parte do programa ProBNCC, que estão
os professores nesta plataforma
trabalhando na (re)elaboração do
de consulta pública.
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
Bom dia!

2109

18/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Olá Carmen,
Meu email esta cadastrado e nao
consigo acessar com a senha
informada.O que fazer?

2110

18/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Nao autorizei o salvamento
automatico do meu cpf na página
em questao. Como tira-lo dali?

Verificamos na base de dados e não
encontramos o seu cadastro
(procarmenfiebig@gmail com).
Favor entre em contato com sua rede.
Por gentileza, verificar este login

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

2111

18/09/2018

23/09/2018 Encerrado

AO FAZER O CADASTRO DIGITEI
ERRADO O EMAIL. DEPOIS NAO
Bom dia, Alda,
CONSEGUI MAIS FAZER O
CADASTRO.
Sugerimos que através do link da
Consulta Pública que possui, que tente
-----------------fazer outro cadastro, de preferencia em
outro navegador.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Obrigada.
Embora tenha tentado fazer isso, farei
novamente.

Em ter, 18 de set de 2018 às 11:18,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:
Bom dia, Valdecy,

Meu imail da erro
Bom dia, Valdecy,
-----------------2112

18/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Por gentileza, nos informe seu e-mail
Enviado de:
cadastrado.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/esqueciAtenciosamente.
senha html

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Elidiane,

O nome da cidade não aparece

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2114

18/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente.

Bom dia.

Precisamos de uma resposta mais
espec fica. O questionamento não se
refere a alteração de habilidades
conforme cita a resposta:"

Quanto à elaboração dos
Currículos das Redes, faz-se
necessário manter a redação da
BNCC para descrever as
habilidades?
2115

18/09/2018

08/02/2019 Encerrado
------------------

Boa tarde
Sim, é aconselhado às redes, que estão
em processo de (re)elaboração de seus
currículos, a manterem as habilidades da
BNCC e completarem-nas com suas
especificidades locais.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
Apoio MEC
.br/

a manterem as habilidades da BNCC" e,
sim, a alteração da redação da descrição
das habilidades no intuito de esclarecer o
significado do texto, principalmente, para
professores polivalentes que não são
especialistas dos componentes
curriculares, por exemplo: os termos
"lexicais" e "anafóricos" da habilidade
(EF35LP06).

Atenciosamente,

Gislene Bordin

Apoio Pedagógico
GAELP - Grupo de Apoio ao Ensino de
Língua Portuguesa

Bom dia, Zenazario,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Quero acessar o login para
consulta pública!
2116

18/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.

Prezada, boa tarde
A redação da habilidade pode ser
alterada para torná-la mais
compreensível, no entanto, deve-se
observar com cuidado para não alterar o
objetivo da habilidade.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO
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ENCERRAMENTO
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Bianca,

Não consigo dar minhas
contribuições
2117

18/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Byanca,
Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido, para que
possamos ajuda-la?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Fernanda,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalhando na (re)elaboração do
.br/consultapublica/
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
na página consulta pública nao
tem a opção de cadastro

2118

18/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Luciane,
Não consigo digitar minhas
contribuições na versão zero.
2119

18/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Luciane,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

meu protocolo está indo para outra
Bom dia, Pedro,
conta

2120

18/09/2018

22/09/2018 Encerrado

O Protocolo é enviado para o e-mail
-----------------cadastrado, o mesmo que você usa para
responder a consulta.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/539

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 4

Bom dia, Marlene,

2121

18/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
Validar meu acesso para conhecer dados de acesso (e-mail e senha) para
a versão 0 do Currículo Paulista.
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
-----------------Consulta Pública.
Enviado de:
Caso você não seja gestor de uma rede
http //basenacionalcomum.mec.gov de ensino e queira apenas responder a
.br/consultapublica/
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Através deste link é possível fazer o
cadastro para responder a consulta
pública.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
edileuzaalcantaras@hotmail.com

Edileuza, boa tarde! Tudo bem?

solicitei uma nova senha e não
consigo acessar.

Para facilitar seu acesso, retornamos a
senha para a padrão do sistema:
Usuário: edileuzaalcantaras@hotmail com
Senha: 123
Bom dia, Edileuza,

Print da simulação de acesso com seu
usuário:

M?? Edileuza S Alc??ntaras
2122

18/09/2018

22/09/2018 Encerrado

------------------

Por gentileza, poderia nos informar seu email cadastrado?

Por gentileza, verificar este login

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/login


Caso o problema persista, por favor,
responda a este e-mail.

Diretora da EEIF Marieta Salom??o
Mendes

Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Graduada em Biologia-UVA

Especialista em Gest??o Escolar-UFC

ITERAÇÃO 5

ID
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ITERAÇÃO 2

Bom dia, Mônica,
Enviar nova senha, por favor.
------------------

2124

18/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Você pode alterar sua senha na opção
"Esqueci minha senha", onde você indica
seu e-mail cadastrado, e receberá na
caixa de entrada o link para alterar a
senha.

Em ter, 18 de set de 2018 às 11:46,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
Enviado de:
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
http //basenacionalcomum.mec.gov
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con escreveu:
.br/consultapublica/
sultapublica/
Atenciosamente.
Boa tarde, Karla,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Como posso me cadastrar se a
página não deu está opção.

2125

18/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde, Claudia,

como ter acesso a versão 1 em pdf
do currículo do ensino fundamental
anos iniciais do território
catarinense?
2126

18/09/2018

22/09/2018 Encerrado

------------------

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Para ter acesso ao currículo de seu
.br/documento-curricular/
Estado, entre em contato com sua rede
Estadual
Atenciosamente
Boa tarde, Sandra,

Liberar o acesso para inserir as
informações
2127

18/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Obrigada.

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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Boa tarde, Roberta,

sou professora e gostaria de me
cadastrar e nao como realizar o
cadastro
2128

18/09/2018

22/09/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Boa tarde, Claudia,

2129

18/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
Sugestão: deixar disponível a
funcionalidades do site
versão 1 do currículo do território
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
catarinense em PDF para estudos. tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
-----------------de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
Enviado de:
documento curricular.
http //basenacionalcomum.mec.gov Para fazer sugestões sobre o currículo de
.br/consultapublica/home
seu Estado, entre em contato com a rede
de ensino de seu Estado.
Atenciosamente.
Boa tarde.
Como os professores podem fazer
o cadastro para consulta pública?
Só abre para acesso.

2130

18/09/2018

22/09/2018 Encerrado

Obrigada
------------------

Boa tarde, Roberta,
Para que os professores façam cadastro
é necessário que a rede de ensino do
estado onde moram, lhe mandem o link
para a consulta, pois através do link da
Consulta, disponibilizada para a própria
pesquisa, aparece a opção de cadastro.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Bom dia, Maria,
não consigo fazer o login da
consulta pública
2131

18/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Maria,
Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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Boa tarde, Neusa,

2132

18/09/2018

24/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Preciso acessar para participar da parte do programa ProBNCC, que estão
consulta
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

Boa tarde,
Obrigada, vou tentar novamente
Boa tarde, Neusa,

Sou gestora e recebi o link enviado pela
secretaria do meu município.
Salesópolis-SP

Atenciosamente.
Bom dia, Helena,
Estou querendo saber ,não
consigo entrar
2133

18/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Helena,
Poderia nos informar mais detalhes do
ocorrido? Se conseguir, nos envie prints
também.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/
não consigo acessar a plataforma,
aparece uma mensagem que meu
e-mail ou senha está inocorreto.
Mas eu acesso meu e-mail
normail.
2134

18/09/2018

24/09/2018 Encerrado
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

2135

18/09/2018

23/09/2018 Encerrado

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Cida,

Bom dia, Cida,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Fui mediador da disciplina de
geografia e minha regional, no
entanto preciso inserir as
contribuições mas não estou
Bom dia, Enivaldo,
conseguindo acessar a plataforma.
Para a aba Cadastro aparecer, é
Que fazer?
necessário entra na consulta pública
através do link da própria disciplina, mas
Não aparece para mim a aba para quem disponibiliza os links é somente
fazer cadastro.
sua rede de ensino. Entre em contato
com ela para que lhe passem o link.
-----------------Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Bom dia, Bruno,
Orientando
------------------

2136

18/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Bom dia, Bruno,

Como podemos auxilia-lo?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Boa tarde sou gestora da EMEI Vereador
Antonio Rodrigues Fernandes no
município de Salesópolis-SP e recebi o
link de minha secretaria

Através do link é possível fazer o
cadastro para efetuar a consulta.
Atenciosamente

Em 19 de set de 2018 13:39, "Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)"
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

ID
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Bom dia, Lenize,

Não está abrindo o município de
residência para cadastro.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2137

18/09/2018

23/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome:
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox:

Atenciosamente.
Bom dia, Valeria,

Nao estou conseguindo
escolher o municipio da minha
residencia. Nao aparece para
eu selecionar.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2138

18/09/2018

23/09/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
Navegador Chrome

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov

.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente.
Jessica, Boa tarde!Tudo bem?

Bom dia! Ao me cadastrar digitei o
CPF errado.
Olá Jeessica,
O correto seria: 410678818-75
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Para o email:
2139

18/09/2018

01/10/2018 Encerrado

jeessica.rmota@gmail.com

Por gentileza, poderiam verificar este login

Agradecemos seu contato,

Obrigada!
Base Nacional Comum Curricular
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

A solicitação #2113 "Recebemos sua
solicitação" foi fechada e fundida com
esta solicitação. Último comentário na
solicitação #2113:
Olá Jeessica,
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.
Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Sua solicitação foi encaminhada para o
time técnico e assim que efetuarem a
atualização dos dados, responderemos a
este chamado posicionando sobre a
conclusão do processo.
Não precisa se preocupar! Essas
atualizações cadastrais não afetam em
nada a sua participação. Enquanto isso,
você poderá continuar contribuindo
normalmente com as Consultas Públicas.
Agradecemos o contato e, qualquer
dificuldade, por favor, abra um novo
chamado. Ficaremos felizes em ajudá-la!
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Jéssica, boa tarde! Tudo bem?
Conforme solicitado, alteramos seus
dados de cadastro.
Print do registro alterado via banco de
dados

Caso tenha alguma outra dúvida ou
dificuldade, por favor, entre em contato
conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
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Bom dia, Chrys,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não consigo acessar ..nem me
cadastrar
2140

18/09/2018

23/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Luciene,
como faço para acessar. Não
consigo
2141

18/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Bom dia, Luciene,

-----------------Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Márcia,

2142

18/09/2018

23/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Não aparece a opção cadastrar
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Márcia,

Não aparece a opção cadastrar

2143

18/09/2018

23/09/2018 Encerrado

Preciso enviar as contribuições mas não
tem como me cadastrar

-----------------Em ter, 18 de set de 2018 às 19:29,
Enviado de:
Ferramentas BNCC
http //basenacionalcomum.mec.gov &lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
.br/consultapublica/
escreveu:

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
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ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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Bom dia, Antonia,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Gostaria de me inscrever para
participar da consulta pública
sobre o BNCC.
2144

18/09/2018

23/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.

2145

19/09/2018

24/09/2018 Encerrado

sou professora do fundamental
anos iniciais e finais e na hora do
cadastro houve um erro de
digitação onde coloquei apenas
anos iniciais. Ao retornar para
concertar afirma e mail já
cadastrado. O que devo fazer?

Bom dia, Izonaria,
Bom dia, Izonaria,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

2146

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

Sou professora do 1º Ano dos
Anos Iniciais ao responder houve
um erro nas disciplinas de
Português, Artes, Educação Física
e Matemática em que além de
preencher o 1º Ano, preenchi as
turmas 2º, 3°, 4º e 5º Anos. Onde
sou Professora apenas do 1º Ano.
O que devo fazer para excluir os
outros anos que eu preenchi?
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

boom dia não estou conseguindo
inserir dados na consulta publica
.oque devo fazer?
2147

19/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Flavia,
Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
pertinente em sua área de atuação. No
entanto a obrigatoriedade do envio de
contribuições deve ser verificada junto
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.

Bom dia, Walkyria,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/home

Bom dia sou supervisora de uma escola
Estadual e estou auxiliando os
professores a participarem . entrei co
minha senha e não consgui lançar o
ensino médio. Ele está disponível?

por gentileza verificar este login
Walkyria Shirley Hermenegildo dos
Santos
Belo Horizonte - Minas Gerais
(031) 7559-1630

a senha dá incorreta

2148

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

Bom dia, Jane,

-----------------Para alterar a senha vá em "Esqueci
minha senha", você irá receber o link no
Enviado de:
seu e-mail cadastrado.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.

Analisando o relato do usuário,
identificamos que o problema não está
em acessar o sistema e sim por tentar
realizar uma consulta pública para o
Ensino Médio.
A etapa de elaboração do Currículo para
EM ainda não está disponível, uma vez
que ele ainda está em processo de
Audiência Pública. Por não ser algo de
cunho técnico, por favor, poderiam
orientá-lo?

Bom dia, Walkyria,
A etapa de elaboração do Ensino Médio,
ainda não está disponível, pois ainda não
foi homologada.
Por enquanto somente do Ensino Infantil
e Fundamental estão disponíveis.
Atenciosamente
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Bom dia, Marina,

2149

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
como faço a senha?
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Boa tarde, Beatriz
Quero saber como os professores
podem auxiliar na construção da
BNCC, principalmente através da
Consulta Pública?

2150

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

------------------

A Consulta Pública da BNCC do Ensino
Médio, foi encerrada no dia 14/09/2018,
para mais informações entre no link
abaixo:
http //cnebncc.mec.gov br/

Enviado de:
Para contribuir com a Consulta de seu
http //basenacionalcomum.mec.gov
Estado, entre em contato com sua rede.
.br/download-da-bncc
Atenciosamente.
Bruna, Bom dia!Tudo bem?
Sua solicitação foi encaminhada para o
time técnico e assim que efetuarem a
atualização dos dados, responderemos a
este chamado posicionando sobre a
conclusão do processo.
Cadastrei em Ciências da
Natureza, mas sou de Matemática.
Tem como reverter?
2151

19/09/2018

01/10/2018 Encerrado

------------------

Tem como alterar o cadastro?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

Não precisa se preocupar! Essas
atualizações cadastrais não afetam em
nada a sua participação. Enquanto isso,
você poderá continuar contribuindo
normalmente com as Consultas Públicas.
Agradecemos o contato e, qualquer
dificuldade, por favor, abra um novo
chamado. Ficaremos felizes em ajudá-la!
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Célia,
Tomando a plataforma mais fácil
Bom dia, Célia,
-----------------2152

19/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Por gentileza, poderia nos informar com
Enviado de:
mais detalhes a sua solicitação?
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente.
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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Bom dia, Estela,

meu e-mail aparece como inválido
e não consigo acessar.
2154

19/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Estela,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Maria do Carmo,

Acesse
Bom dia, Maria,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------2155

19/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Sandra,

Quando coloco meu email para
recuperar senha ele é dado como
inválido
2156

19/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Sandra,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, João, como vai?
Bom dia, onde, no site, posso
fazer o download da Deliberação
CME 29/2018?
2157

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

As deliberações dos Conselhos
Municipais de Educação provavelmente
estão alocadas nas páginas da SME da
-----------------sua rede de ensino ou do próprio
conselho. Este suporte é apenas para o
Enviado de:
site official da BNCC e suas respectivas
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramentas.
.br/
Atenciosamente.
Bom dia, Kátia,
não estamos conseguindo acessar
Bom dia, Katia,

2158

19/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Cleodete,

Não consigo acessar a plataforma

Bom dia, Cleodete,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2159

19/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Poderia por gentileza, nos informar mais
detalhes do ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/download-da-bncc

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

2160

DATA DA
SOLICITAÇÃO

19/09/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

23/09/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Sou professora das series iniciais
do Ensino Fundamental e ao fazer
meu primeiro acesso optei pela
disciplina de Matemática. Como
faço para contribuir nas outras
disciplinas?
------------------

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Lucimara,
Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
pertinente em sua área de atuação. No
entanto a obrigatoriedade do envio de
contribuições deve ser verificada junto
com sua rede de ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

2161

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

SOU PROFESSORA DA
DISC PL NA DE PORTUGUÊS DO
EF II NO ENTANTO QUANDO
ENTRO NA PLATAFORMA PARA
RESPONDER O QUESTIONÁRIO
SOU D RECIONADA PARA O
CURRÍCULO DE GEOGRAFIA E
NÃO DE PORTUGUÊS O QUE
DEVO FAZER?
------------------

Bom dia, Bernardete,
Para responder o questionário do
currículo de Língua Portuguesa, é
necessário entrar na ferramente pelo link
da própria consulta de Língua
Portuguesa, peça para que sua rede de
ensino lhe envie. Pois cada link acessado
lhe direciona para o questionamento
indicado.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/a-base
nao aparece o botão pra sair

Bom dia, Alcione,

Para sair, ao final da consulta pública, há
a opção "Minhas Consultas", clique nesta
aba, será direcionado para a janela de
Enviado de:
suas consultas respondidas, clique em
http //basenacionalcomum.mec.gov
"Inicio" e logo após em Sair.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/509
atenciosamente
Boa tarde, Patricia,
------------------

2162

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
Bom dia, a página para consulta
pública não abre cadastrar só
acesse, no meu pc. o que devo
fazer?

2163

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

nova senha
-----------------2164

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde, Antonia,
Para mudar a senha de seu login, basta ir
em "Esqueci minha senha" e informe seu
e-mail cadastrado.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
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ITERAÇÃO 4
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Boa tarde, Nilzete

quero enviar sugestões para a
base
2165

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

------------------

A Consulta Pública da BNCC do Ensino
Médio, foi encerrada no dia 14/09/2018,
para mais informações entre no link
abaixo:

http //cnebncc.mec.gov br/
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Para contribuir com a Consulta de seu
.br/consultapublica/
Estado, entre em contato com sua rede.
Atenciosamente.
seu site é falho de não abre as
janelas ai não consigo nem entrar
no portal

Boa tarde, Marcos,

------------------

2166

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

2167

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

2168

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

Sugerimos que para utilizar a ferramenta
da Consulta Pública, use os navegadores
Enviado de:
Firefox e Chrome.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/alterarAtenciosamente
senha?chave=bWFyY29zYWxjYW
50YXJhLnRlYXRyb0BnbWFpbC5jb
20=&amp senha=true
Fiz algumas sugestões na consulta
pública ontem,mas não
Boa tarde, Vania,
terminei.Como faço para continuar
de onde parei hoje?
Basta ir em "Minhas Consultas" e entrar
na consulta que estava fazendo, suas
-----------------contribuições ficarão salvas, e você pode
fazer alterações quando quiser.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/608
Bom dia, Edilene,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Como me cadastrar?
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Aparecida,

2169

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
Não consigo fazer meu cadastro.
destinada aos profissionais que fazem
Quero saber quem deve acessar a parte do programa ProBNCC, que estão
consulta on -line.
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
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Boa tarde, Pathelena,

Não consigo a solicitação de
senha,pois diz que meu email é
invalido.Mas estou acessando
normalmente.
2170

19/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Pathelena
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado e função na plataforma.

------------------

Prezada Pathelena,
Email:pathelenafc@hotmail.com
Função:Gestora

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Nos informa se já possui cadastro na
ferramenta de consulta pública.
Atenciosamente

Não possuo cadastro na ferramenta de
consulta publica.

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

Boa tarde, Lelia,

não consigo registrar o municipio

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2171

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Anívea,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não consigo entrar na plataforma
para me cadastrar para fazer
contribuições.

2172

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
OLA, TUDO BEM?

2173

19/09/2018

25/09/2018 Encerrado

ESTOU COM D FICULDADE E
Boa tarde, Angela,
ACESSAR O SISTEMA E , POIS A
SENHA ESTA DANDO ERRO.
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
-----------------conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Bom dia, Angela,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ID

2174

DATA DA
SOLICITAÇÃO

19/09/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

23/09/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde ,na atuação indiquei
Educação Infantil ,e o correto é
Boa tarde, Ana Paula,
Ensino Fundamental Anos Iniciais
.Obrigada .
Você pode entrar em "Documento
curricular", fazer login com seu usuário da
-----------------Consulta Pública, e ir em "Meu perfil" e
fazer a alteração
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Boa tarde, Pollyana,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
preciso do login e senha de
acesso

2175

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Onde fica o botão OFF, para sair
da plataforma de perguntas? Pois
não estamos conseguindo achar.
2176

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Jealcio
Para sair, ao final da consulta pública, há
a opção "Minhas Consultas", clique nesta
aba, será direcionado para a janela de
suas consultas respondidas, clique em
"Inicio" e logo após em Sair.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaatenciosamente
publica/responder/400

Boa tarde, Alice
Boa tarde!
Não consigo acesso a consulta
publica, não aceita meus emails
para pedir senha
2177

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Alice,
Não tenho cadastro, é a primeira vez.
Você poderia nos informar se já possui
cadastro na ferramenta ou se é a
primeira vez que entra.
Nos informe seu endereço de e-mail caso
já tenha cadastro.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha Atenciosamente

Att.
Alice Lopes Gomide

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

Boa tarde, Silvia
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
não consigo fazer o meu cadastro

2178

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Mônica,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/consultaApenas as redes de ensino estaduais e
publica/responder/608
municipais podem enviar esses links.
Boa tarde, não estou conseguindo
encontrar o local para fazer o
cadastro, poderia me ensinar o
caminho , por favor.
2179

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde, Jamile
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Gostaria de saber como faço meu
cadastro para participar da
consulta pública.
2180

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

Obrigada pela atenção. já solucionei !

Em qua, 19 de set de 2018 às 15:10,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Atenciosamente.
Registrei meu email como
gmail com br, porém o correto é
apenas .com

Boa tarde, Elisangela,

Como alterar isoo?
2181

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

------------------

Poderiam auxilia-la?

Atenciosamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

Não consigo fazer meu cadastro.
-----------------2182

19/09/2018

24/09/2018 Encerrado

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Boa tarde! Entrei pra fazer meu cadastro,
e nas opções cancelar e cadastrar, só
pode clicar em cancelar. A opção
cadastrar não possibilita a execução.
Boa tarde, Euzani,

19/09/2018

24/09/2018 Encerrado

FIZ O MEU CADASTRO,ENTREI
NA PLATAFORMA E QUERIA
SABER COMO PROSSEGU R .
Bom dia, Francisca,
PARA ONDE VAI ESSE L NK QUE
EU VOU RECEBER PARA
O link lhe direcionará para responder a
RESPONDER AS CONSULTAS?
consulta, cada link que receber será de
uma consulta diferente.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

Boa tarde, Euzani,
--

Por gentileza, poderia nos informar com
mais detalhes?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/login

2183

Para alteração no cadastro, entre na aba
"Documento Curricular" e faça login com
os mesmos dados utilizados na consulta
pública, e clique na opção "Meu Perfil".

Atenciosamente

Enviado do aplicativo Outlook Email App
para Android

Verifique se não está faltando inserir
alguma informação.
Atenciosamente

quarta-feira, 19 setembro 2018, 03:48PM
-03:00 de Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)
suporte@bncc.zendesk.com:
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Bom dia, Rosana,
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2184

19/09/2018

24/09/2018 Encerrado

estou me cadastrando na
plataforma, mas no campo
"município" não dá a opção de
digitar nem selecionar, pois não
aparece. Sendo assim, não conclui Como pode notar através dos prints
ao cadastro.
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
-----------------Navegador Chrome
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov 
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Navegador Firefox

Atenciosamente

Bom dia, Elissandra,
NAO ESTOU CONSEGU NDO
ACESSAR A PAG NAS
2185

19/09/2018

25/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Elissandra,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Para fazer meu cadastro, na parte
relativa à "atuação", não existe a
opção de "professor coordenador".
Assim, em qual função disponível
Bom dia, Marceline,
devo me cadastrar?
2186

19/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Grata.
------------------

Então... minha CARGA HORÁRIA TOTAL
é como PROFESSORA
COORDENADORA. Não tem essa opção
no formulário. Qual opção devo escolher?
Grata.
Prezada, Marceline,

Se cadastre na função que tenha a maior
carga horária.
Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Coloque a opção "Outros".
Atenciosamente
Em 20 de setembro de 2018 09:11,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:
Bom dia, Elissandra,

NAO ESTOU CONSEGU NDO ME
CADASTRAR
2187

19/09/2018

25/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Elissandra,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

2188

DATA DA
SOLICITAÇÃO

19/09/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

25/09/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
TENTO ME CADASTRAR E DIZ
QUE O EMA L JÁ FOI
CADASTRADO. SE VOU EM
ACESSAR DA ERRO NO EMAIL
OU SENHA . SE VOU EM
RECUPERAR SENHA , DIZ QUE
O EMAIL E NVAL DO

ITERAÇÃO 1

Bom dia, Erika,
Bom dia, Erika,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
boa tarde
não estou conseguindo acessar a
área do questionário da consulta
publica
2189

19/09/2018

25/09/2018 Encerrado
------------------

2190

19/09/2018

24/09/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

2191

19/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Entrei no sistema para cadastrar e
agora gostaria de sair sem
contribuição, mas não encontrei
opção de sair. Quando clico já sou
direcionado diretamente ao
sistema. Como faço?
------------------

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Andrea,

Bom dia, Andrea,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
como faço para acessar o
questionário da consulta publica
da BNCC?

ITERAÇÃO 2

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Andrea,
Cada rede de ensino, tanto estadual
quanto municipal, tem suas próprias
consultas públicas, somente elas podem
disponibilizar os links para a consulta.
O questionário da consulta pública da
BNCC foi encerrada no dia 14/09/2018,
Atenciosamente
Bom dia, Ana,

Bom dia, Ana,
Poderia nos detalhar sua solicitação?
Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/a-base

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente
Bom dia, Ediangela,

Nao estou conseguindo ter
acesso. Para poder prosseguir.
2192

19/09/2018

25/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Ediangela,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

2193

DATA DA
SOLICITAÇÃO

19/09/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

25/09/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Estou tentando entrar para me
cadastrar para responder as
atividades referentes a
Bom dia, Lucia,
CONSULTA PUBLICA e nao estou
conseguindo fazer o login.
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
-----------------conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/documento-curricular/esquecisenha html

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Lucia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Aparecida,

ao acessar o site BNCC na aba
Consulta Publica está aparecendo
Bom dia, Aparecida,
senha incorreta e email invalido
2194

19/09/2018

25/09/2018 Encerrado

------------------

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Jucelina,

conseguir acesso
Bom dia, Jucelina,
-----------------2195

19/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Por gentileza, nos informe com mais
Enviado de:
clareza sua solicitação.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Vânia,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
inserir meu email

2196

19/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Maria,
sempre informa que e-mail esta
cadastrado nao deixa completar
2197

19/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Bom dia, Maria,

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

Não consigo acessar, fala que o
email está incorreto

ITERAÇÃO 1

2198

19/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Estou aguardando.

------------------

Em qua, 19 de set de 2018 às 20 07,
Ferramentas BNCC
Enviado de:
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
http //basenacionalcomum.mec.gov escreveu:
.br/documento-curricular/

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Andreia,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3
Bom dia, Andreia
,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Julienne,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
nao consigo acesso

2199

19/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa noite!
Gostaria de ajuda para reelaborar
o currículo da Creche onde
trabalho.

Bom dia, Dircilene,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Desde já agradeço pela atenção.
2200

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Att.
Dircilene Braga
------------------

Atenciosamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Bom dia, Eliana,

não consigo me cadastrar porque
não há como selecionar o
município de residência.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2201

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar
Navegador Firefox

Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

2202

DATA DA
SOLICITAÇÃO

20/09/2018
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

minha senha consta invalida

Bom dia, Lia,

------------------

Para recuperar a senha, basta ir em
"Esqueci minha senha" e informar o email cadastrado.

24/09/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Bom dia, Zelia,
preciso de acesso sou professor
da cidade der casa branca sp
2203

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

estou no aguardo

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

Se já possui cadastro, para responde-las
é necessário que sua rede de ensino lhe
passe o link para a consulta. Caso não
tenha cadastro é através deste mesmo
link que aparecerá a opção de cadastro
na tela inicial da consulta pública.
Atenciosamente

Não consigo acessar meu perfil,
não lembro da senha cadastrada.
2204

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Francisca,
Para recuperar a senha, basta ir em
"Esqueci minha senha" e informar o email cadastrado.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Bom dia, Maria Alice,
Cadastrei , mas minha senha não
entra.
2205

20/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Bom dia, Maria Alice,

-----------------Nos informe seu endereço de e-mail
cadastrado.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Merces
Antes de fazer o acesso, sugerimos que
faça uma limpeza nos caches do seu
navegador e tente realizar o cadastro
com o novo e-mail (veja abaixo como
fazê-lo em cada navegador).
bom dia,

2206

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Limpar cache no Google Chrome:
não consigo acesso para
contribuição para consulta pública. https //support google.com/accounts/answ
er/32050?co=GEN E Platform%3DDeskto
Tem como trocar realizar outro
p&amp;hl=pt-BR
cadastro?
Limpar cache no Mozila Firefox:
Aguardo retorno
http://www.techtudo.com.br/dicas-etutoriais/noticia/2011/05/como-limpar-o-----------------cache-do-firefox html
Enviado de:
Limpar cache no Internet Explorer:
http //basenacionalcomum.mec.gov http://www.techtudo.com.br/dicas-e.br/a-base
tutoriais/noticia/2012/05/como-limpar-ocache-do-internet-explorer html
Logo após fazer a limpeza, entre pelo link
que recebeu da consulta pública que
realize um novo cadastro.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3
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ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO
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ITERAÇÃO 2
Bom dia, Felipe,

não consigo acessar. dá senha ou
imeio incorreto e acabei de me
cadastrar. obrigado.
2207

20/09/2018

25/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Felipe,
Por gentileza, nos informe seu e-mail
cadastrado.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Não consigo efetuar o meu
cadastro
Aparece uma pequena aba
informando que o usuário ou
senha está incorreto
2208

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Já tentei gerar outra senha mas o
erro permanece
------------------

Olá Wirlany,
Verificamos na base de dados e não
encontramos o seu cadastro
(lany1808@hormail com).
Favor entre em contato com sua rede.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
BNCC - Suporte Técnico Nível 2
esqueci minha senha
Bom dia, Sandra,
-----------------2209

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, basta ir em
"Esqueci minha senha" e informar o email cadastrado.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Bom dia, Luis,

Gostaria de receber uma cópia
impressa da BNCC. Como
proceder?
2210

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

A Base não possui versão impressa, mas
para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Para ter acesso a Download da Base
Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
http //basenacionalcomum.mec.gov
abaixo:
.br/bncc-ensino-medio
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3
Boa tarde, Thiago,

Boa tarde, Thiago,

Gostaria de saber como o gestor
de rede pode se cadastrar para
montar a Consulta Pública e quem
exerce esse papel

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

2211

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/consultapublica/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Sou coordenador de segmento dos Anos
Finais da Prefeitura de Rio das Ostras,
será que eu conseguiria este acesso? Ou
o secretário municipal tem acesso?
Muito obrigado, dese já.

Em qui, 20 de set de 2018 às 14 08,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:
--

O grupo de trabalho da ProBNCC é da
seguinte forma:

coordenador(a) estadual e assessor de
elaboração do documento curricular:
explicita as características do documento
curricular e cria grupos de etapa e
convida coordenadores de etapa.
coordenador de etapa: cria grupos de
trabalho e convida redatores.
redator: acessa e compartilha
documentos de trabalho em seu grupo.

Entre em contato com sua rede de ensino
para saber mais sobre o processo.

Atenciosamente.
Atenciosamente
Ana, bom dia! Tudo bem?
O sistema passou por uma breve
instabilidade, mas já foi normalizado!
Portanto, você já deve conseguir gerar o
protocolo de participação.
Não consigo gerar o protocolo de
participação apesar de ter feito a
minha contribuição com muita
leitura e afinco
2212

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

Simulação de geração de protocolo em
tela:

Simulação de geração de protocolo e
recebimento via e-mail:


Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Tente novamente e caso o problema
.br/consultapublica/home
persista, por favor, responda a este
chamado detalhando o problema.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Após o currículo do 8° ano, às
habilidades a serem inseridas a
contribuição, não são referentes
as do 8° ano e sim do 7°.
2213

20/09/2018

25/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Alessandra,
Bom dia, Alessandra,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/482

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Rosemeire,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
Não aparece o link de cadastro
apenas o acesse, preciso me
cadastrar para realizar a consulta
pública. Como podemos fazer
issso?
2214

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Francisca,
Nao conseguir entrar na consulta,
e realizei meu cadastro

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Bom dia, Francisca,
-----------------2215

20/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Nos informe seu e-mail cadastrado.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Gilvonete, bom dia! Tudo bem?
O sistema passou por uma breve
instabilidade, mas já foi normalizado!
Portanto, você já deve conseguir gerar o
protocolo de participação.
Simulação de geração de protocolo em
tela:

meu protocolo


-----------------2216

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/400

Por gentileza, verificar o problema em
relação ao protocolo, com urgência.

Simulação de geração de protocolo e
recebimento via e-mail:

Tente novamente e caso o problema
persista, por favor, responda a este
chamado detalhando o problema.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Rosemeire, bom dia! Tudo bem?
O sistema passou por uma breve
instabilidade, mas já foi normalizado!
Portanto, você já deve conseguir gerar o
protocolo de participação.

Como faço para gerar e ter acesso
ao número de protocolo das
minhas contribuições?
2217

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

Simulação de geração de protocolo em
tela:

Mais um chamado sobre o protocolo.
Aguardo retorno.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

Simulação de geração de protocolo e
recebimento via e-mail:

Tente novamente e caso o problema
persista, por favor, responda a este
chamado detalhando o problema.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Joise,
não estou conseguindo acessar,
tento entrar para responder o
questionário e está dando erro.
2218

20/09/2018

25/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Joise,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/
Corrinha Pamplona e Elizabete
Barbosa, da escola Antonia Maria
da Anunciação não esta
conseguindo acessar.
2219

20/09/2018

25/09/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Bom dia, Francilene,

Bom dia, Francilene,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Por gentileza, poderia nos informar mais
detalhes do ocorrido, para que possamos Caso ainda tenha alguma dúvida e
auxilia-los.
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
Atenciosamente
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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ID
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Eu já tentei nestes dois links, porém, a
opção cadastro não aparece.

2220

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Felisângela,
https //sites google.com/view/documentoc
urricularparago/p%C3%A1ginaNos links que nos informou, é necessário
inicial?authuser=0
clicar na área que deseja responder a
Eu clico no link, porém, ele não
consulta pública, e assim será
aparece a opção de cadastro.
redirecionada para a pagina da consulta
Obs: Eu sou a diretora da escola e
pública, lá aparecerá a aba de Cadastro,
quero cadastrar os professores
como mostrado nos prints abaixo:
participantes.
https //sites google.com/view/documentoc
urricularparago
Tela dos links enviado:
-----------------

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/497

Print da pagina direcionada:

Atenciosamente

Boa tarde, Joana,

Não estou conseguindo realizar o
cadastro

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

no municipio consta nada
selecionado e na senha
2222

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
Navegador Chrome

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov

.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox


Bom dia, gostaria de saber se
tenho que responder todas as
perguntas da Consulta Pública.
Poderia me ajudar?
2223

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Jamile,

Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
-----------------pertinente em sua área de atuação.
Poderá responder todas as questões que
Enviado de:
achar pertinente, não necessariamente a
http //basenacionalcomum.mec.gov consulta toda.
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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DATA DA
SOLICITAÇÃO

20/09/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

25/09/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Gustavo,

Gostaria de uma informação: os
documentos da Base Nacional
Comum Curricular serão
disponibilizados, posteriormente,
na versão impressa para as
instituições de ensino?

Por enquanto não há previsão para a
disponibilização da Base em versão
impressa, mas para ter acesso a versão
para navegação e de impressão da Base Muito obrigado!
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:

Atenciosamente,

http //basenacionalcomum.mec.gov.br/aEm qui, 20 de set de 2018 às 13 38,
base
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
Para ter acesso a Download da Base
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
Nacional Comum Curricular, acesse o site escreveu:
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc

Gustavo.
------------------

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/bncc-ensino-medio
Atenciosamente.

2225

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

meu email esta cadastrado,porém Boa tarde, Sandra
não consigo acessar,como adquirir
minha senha?
Na hora de cadastramento você insere a
senha que desejar, caso tenha sido
-----------------convidada por algum coordenador de
Etapa ou Estadual, insira seu e-mail
Enviado de:
cadastrado e a senha 123
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Boa tarde, Deusleni
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não está aparecendo a opção de
cadastro.

2226

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Preciso fazer o cadastro e não
consigo no celular. Porem no note
nao tem a pagina de acesso para
isso.
2227

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

Atenciosamente.
Bom dia, Ismael,
Para realizar o cadastro é necessário que
sua rede de ensino lhe passe o link da
Consulta Pública.
Sugerimos que se já possui ou quando
eles lhe enviarem, cole o link na barra de
links no navegador de seu notebook.

Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Boa tarde, Erica

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
COMO CADASTRAR MEU EMAIL
COMO GESTOR.

2228

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2

Prezados, bom dia!

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

2229

DATA DA
SOLICITAÇÃO

20/09/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

24/09/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Fui selecionada para responder a
consulta publica da minha area
Educacao Física,mas quando vou
acessar meu e mail consta como
invalido,mas esse e mail é o que
sempre uso.Fico no Aguardo.

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Dyana,

------------------

Para responder a Consulta Pública é
necessário acessar o link da consulta de
Educação Física, sua rede de Ensino que
disponibiliza o link para que possa ser
respondida.
Através deste link é possível fazer o
cadastro na ferramente também.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha
Como faço para SAIR DO
SISTEMA? Não consigo sair

2230

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Bom dia, Tassi,

Para sair basta ir em "Minhas Consultas"
-----------------e depois ir em "Inicio", lá tem a opção de
"Sair".
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/573
Bom dia, Erica,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
COMO FAÇO MEU CADASTRO
PARA REALIZAR A CONSULTA
PÚBLICA. SOU GESTORA
ESCOLAR.

2231

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde, Ana,

Não abre a janela para
preenchimento do cadastro em
reação ao município de origem

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2232

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente
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ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Obrigada!

Bom dia
Algumas dúvidas:

2233

20/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Acabei clicando em outros
componentes curriculares que não
fazem parte de minhas aulas como
excluí-los? Ou é necessário
Boa tarde, Francinete,
contribuir com todos e ainda os
elementos pré e pós textuais?
Você pode responder os componentes
que achar pertinente comentar, não é
Outra dúvida: A maioria dos
obrigatório responder todos os
professores acessaram a página e
componentes. Mas é necessário
realizaram o cadastro pelo link de
averiguar com sua rede de ensino a
artes e não ministram essa
obrigatoriedade.
disciplina, como organizar e
Cada link é correspondente a uma área,
selecionar dentro da plataforma as
por tanto para que os professores
Cordialmente, Francinete F. de Souza
disciplinas e os grupos. Como
efetuem suas consultas públicas em suas Domingues
proceder para realizar essas
respectivas área, é necessário que a
alterações?
Rede passe os links de cada Consulta.
Desde já agradeço e fico no
aguardo.

Atenciosamente

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/17

Em qui, 20 de set de 2018 às 10 52,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:
Boa tarde, Nilza,

Preciso de acesso não recebi
convite.
2234

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Sebastião,

não tou conseguindo cadastrar
-----------------2235

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
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ID
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SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

N]ão consigo acessar o meu
usuário.

ITERAÇÃO 1

2236

20/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Thiago,
Por gentileza, poderia nos informar mais
detalhes do ocorrido?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

ITERAÇÃO 2
Bom dia!

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Já consegui ajudar-me a mim mesmo.
Grato.

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Bom dia, Jane,

gostaria de confirmar o email e a
senha, não consigo entrar
2237

20/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Jane,
Por gentileza, nos informe seu e-mail
cadastrado.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Solange,

Não consigo entrar na consulta
pública
2238

20/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Solange,

-----------------Por gentileza poderia nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Ivanilda,

Não consigo registrar o nome do
município de minha residência

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2239

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente
Posso dois e-mails. Nilva
life@hotmail

2240

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

.com e
professoranilvva@gmail com Devo
Boa tarde, Nilva,
criar uma nova senha. Posso usar
as mesmas senhas dos meus eVocê pode cadastrar a senha que desejar.
mails?
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Thiago,

Em seg, 24 de set de 2018 às 09:15,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Marines,

2241

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
nao cossigo fazer longin
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Antonia,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
O Sistema não está permitindo o
Cadastramento para Acesso.

2242

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Iza,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
A Plataforma não está
disponibilizando o Campo para
Cadastro.
2243

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Cleonice,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Quero fazer o cadastro

2244

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
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ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Jocile,

2245

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
gostaria de fazer o cadastro para o
Secretaria Estadual de Educação para
acesso a plataforma.
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
-----------------ensino.
Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/a-base
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Não consigo analisas todos os
componentes curriculares. so
consegui analisar a Educação
infantil

2246

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde,
Para analisar outras consultas é
necessário ter o link de cada uma, link
este que é disponibilizado pela sua rede
de ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

Bom dia, Miguel,
Todos os meus emails dão como
inválidos.
2247

20/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Miguel,
Poderia nos informar se já possui
cadastro na ferramenta?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

nao consigo registrar a opiniao
entrando pelo notebook
simplesmente nao aparece a
aopçaõ.
2248

20/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Silva,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxiliar.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/582

2249

20/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Sou diretora e professora, na hora
de mim cadastrar como diretora
coloquei meu email e posso
contribuir normalmente com as
series iniciais do fundamental, em
outro município sou professora da
educação infantil. quando fui
contribuir, não consigo fazer o
cadastro,peço por favor ajuda.
------------------

Bom dia, Silva,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Edilene,
Você pode utilizar o mesmo cadastro,
basta fazer o login na consulta através do
BOA TARDE
link da pesquisa de cada uma.
Resolvido
Caso utilize um e-mail próprio para cada
Obrigado
escola, peça para que sua rede de
Edilene
ensino lhe envie o link para a consulta,
para que assim possa fazer o cadastro.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
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ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Quero recuperar minha senha de
acesso

2250

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Nilma,
Informe seu e-mail cadastrado no campo
indicado, que receberá o link para a
alteração da nova senha.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Boa tarde, Zelia,
2251

20/09/2018

25/09/2018 Encerrado

recibi o site mais não consigo
redefinir

Para redefinir a senha basta ir em
"Esqueci minha senha".
Atenciosamente
Boa tarde, Ivânia,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
Quero responder as questões em
relação a Consulta Pública, não
tenho login.. Como devo fazer
para criar um?

2252

20/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Fernanda,
Não consigo acessar a plataforma.
Msgs de erro no e-mail ou senha
Boa tarde, Fernanda
2253

20/09/2018

29/09/2018 Encerrado

------------------

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

não consigo entrar com minha
sernha
2254

20/09/2018

25/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Lucineia,
Para redefinir a senha basta ir em
"Esqueci minha senha".

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/
Bom dia, Andreia,
o sistema não reconhece meu
email.
2255

20/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Andreia,
Por gentileza, nos informe seu e-mail
cadastrado na ferramenta.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

não consigo por a senha

2256

20/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Lucineia,

-----------------Para redefinir a senha basta ir em
"Esqueci minha senha".
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Já consegui acessar.
Muito obrigada...

Fernanda Diniz

Em seg, 24 de set de 2018 às 09:18,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:
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Boa tarde, Lucineia,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
nesse sait
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/download-da-bncc
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
não consigo entrar

2257

20/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde, Rosangela,

Não aparece o municipio

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2258

20/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente
Boa tarde, Marieli,
Olá boa noite!
Sou professora de uma rede
municipal de ensino, no interior do
estado de SP.

2259

20/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Gostaria de saber se foi feita uma
versão impressa da nova base
curricular.
------------------

Não possui versões da BNCC impressa,
mas para ter acesso a versão para
navegação e de impressão, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
http //basenacionalcomum.mec.gov
wnload-da-bncc
.br/download-da-bncc
Atenciosamente.
Bom dia, Suely,
8
Boa tarde, Suely,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------2260

20/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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ITERAÇÃO 4
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ID
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SOLICITAÇÃO
Boa noite!
Quero fazer a consulta pública
sobre a BNCC e não consigo me
cadastrar pois não abre nenhuma
opção para que eu possa fazê-lo.

2261

20/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Aguardo orientação.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

2262

20/09/2018

25/09/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Adriana,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Boa tarde, Luzmar,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Boa noite!!!! Preciso contribuir com
parte do programa ProBNCC, que estão
o BNCC, mas não consigo entrar.
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Adriana,
Nao estou conseguindo acessar
------------------

2263

20/09/2018

28/09/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Boa tarde, Adriana,
Não consigo acessar, como devo
proceder?

Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Atenciosamente.

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Luciana,
Não consiguo acessar a
plataforma de acesso , o que
ocorr?
2264

20/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Luciana,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

2265

20/09/2018

25/09/2018 Encerrado

coloquei minhas contribuições em
lugares errados. Tem como apagar Boa tarde, Suellen,
o que foi feito para que eu possa
refazer?
Você pode fazer alterações na sua
consulta sempre que quiser, basta entrar
-----------------nela novamente. Mesmo a aba estando
verde, tem como clicar nela novamente e
Enviado de:
alterar o conteúdo.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/608
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ITERAÇÃO 1
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ITERAÇÃO 3

Bom dia, Josefa,
Me orientando
Boa tarde, Josefa,
2266

20/09/2018

28/09/2018 Encerrado

-----------------Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Maria,

nao está aceitando a minha senha
do emeil
2267

20/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Maria,
Por gentileza, nos informe seu e-mail
cadastrado na ferramenta.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

2268

20/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Olá , meu nome é Gustavo
Martinelli , moro em Mauá SP,
estuso na escola estadual
professor Luiz Washington vita e
gostaria, que algum representante
da BNCC, volta se e marca-se um
dia em que todos os alunos
venham para rediscutir sobre a
reforma do ensino medio.

------------------

Bom dia, Gustavo,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Por gentileza, entre
em contato com sua rede de ensino, para
que eles possam te auxiliar.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Boa tarde, Carlos,

Meu e-mail não acessa o login pois
aparece a mensagem " E-mail Não
Boa tarde, Carlos,
Válido"
2269

20/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Por gentileza, nos informe seu e-mail
cadastrado na ferramenta.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Meus dados são : e-mail :
franklinbsoul2@gmail.com Este e-mail
não está cadastrado, gostaria de
participar nem que fosse com um novo
cadastro
Senha : mariarosa2909

Em sex, 21 de set de 2018 às 14 51,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente

Bom dia, Janiklenia,
Realizei o cadastro, mas quando
vou acessar dá e-mail ou senha
inválidos
2270

20/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Janiklenia,
Nos informe o e-mail cadastrado na
nossa ferramenta.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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ITERAÇÃO 3
Patricia, Boa tarde! Tudo bem?
Avaliando melhor o seu relato,
identificamos o houve...

Documento de Ensino
Fundamental do currículo de
Pernambuco.
Não sou de Pernambuco. Sou da
Paraíba.
2271

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado
------------------

Um segundo chamado com o mesmo
problema

Explicação:
O usuário criador de Consulta Publica
pode convidar qualquer usuário
Olá Patricia Martins Pereira,
independentemente do seu Estado de
origem para que possa contribuir com o
Para que possamos orientá-lo melhor,
documento curricular de uma
solicitamos que relate de modo detalhado
determinada rede. Neste caso, você
o erro encontrado, se possível com prints.
recebeu um link de participação na
consulta de Pernambuco, mesmo que
Agradecemos seu contato,
você seja da Paraíba.
Base Nacional Comum Curricular

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/84

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Caso não participe das ações desta rede,
recomendamos que entre em contato
com a pessoa/rede que compartilhou o
link e informe o equívoco.
Qualquer outra dúvida ou dificuldade, por
favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Maria,
A bem da verdade clik no link mas
não consigo finaliza(cadastro) não
envia.
2272

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Maria,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/download-da-bncc

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Ana Paula,

gostaria de contribuir na carta de
apresentação, pois cliquei errado
2273

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Ana Paula,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Patricia,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
solicito o link pra acessar e
responder a consulta
2274

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
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Boa tarde, Mikaelle,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
não estou conseguindo mim
cadastrar
2275

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Atuslizar os meus dados para
poder ter acesso a plataforma.
2276

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

------------------

Atenciosamente.
Boa tarde, Maria,
Para fazer alterações entre na ferramenta
'Documento Curricular' com seu usuário
da própria consulta pública, e clique em
"Meu Perfil".

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Redefinir a senha
-----------------2277

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Boa tarde, Olindina,
Para alteração de senha, basta entrar em
"Esqueci minha senha" e informe seu email cadastrado, você receberá em seu email o link para a mudança de senha.
Atenciosamente
Bom dia, Monica,

Não estou conseguindo acessar a
plataforma.
2278

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Monica
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Josedna,

2279

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
NÃO CONSIGO CADASTRAR
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
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Boa tarde, Josenias,

2280

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
no cadastramento
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Boa tarde, Eliene,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
-----------------ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
Enviado de:
relacionados as consultas públicas em si,
http //basenacionalcomum.mec.gov sugerimos que consulte os responsáveis
.br/consultapublica/consultapela disponibilização do link da pesquisa.
publica/listar/responder
Pois cada link disponibilizado te levará
para uma pesquisa diferente
Abri na plataforma da consulta
pública e abriu diretamente na
educa,ão infantil ; como faço para
abrir no fundamental I

2281

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde, Eliene,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
-----------------ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
Enviado de:
relacionados as consultas públicas em si,
http //basenacionalcomum.mec.gov sugerimos que consulte os responsáveis
.br/consultapublica/consultapela disponibilização do link da pesquisa.
publica/listar/responder
Pois cada link disponibilizado te levará
para uma pesquisa diferente
qquero mudar a modalidade de
ensino de educação infantil para
fundamental I, não estou
conseguindo
2282

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Matilde,
NÃO CONSIGO FAZER O
CADASTRO NA BNCC
2283

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Matilde,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Boa tarde, João,

2284

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
Como faço para acessar o sistema destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/usuario/cadastr responder à pesquisa indicada.
ar
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Boa tarde, Fabio,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não está aparecendo o link de
cadastro.

2285

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
JÁ CONSEGUI - OBRIGADO

NÃO CONSIGO CADASTRAR O
MEU EMA L

Boa tarde, Jone,

-----------------2286

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

De: "Ferramentas BNCC"
Enviado de:
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/esqueciEnviada: 2018/09/21 09 30:15
senha html
Para: jonecandido@uol com.br
Assunto: [Solicitação recebida] NÃO
CONSIGO CADASTRAR O MEU EMAIL
Boa tarde, Helena,

preciso acessar o documento,
como faço?
2287

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Estamos disponíveis para tirar suas
dúvidas, ficaremos felizes em lhe atender.
Atenciosamente
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Obrigada!

quero deixar minha contribuição
para o ensino medio. como
proceder?
2288

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Márcia Custódia Pereira
Contato: (37) 98801 7588

Boa tarde, Márcia,
Por enquanto só possui Consulta Pública
para os Ensino Infantil e Ensino
Fundamental I e II, a Base do ensino
médio está em fase de homologação.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaatenciosamente
publica/responder/427

A plataforma não abre o campo
para digitação

Em sex, 21 de set de 2018 às 15 05,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Boa tarde, João,

------------------

2289

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Como já respondido no outro chamado, o
erro já foi verificado.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/63
Olá João, boa tarde.
Testamos a consulta 63 (abaixo Anexo) e
não identificamos o erro relatado.

A plataforma não abre a opção de
digitação.
Já foi tentado em dois
navegadores diferentes.
2290

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/63


Olá Bruno,
Esse é o que eu estou falando.
Abs

Deve ter sido falha na rede, depois de
Para que possamos orientá-lo melhor,
5minutos foi possível abrir ...
solicitamos que relate de modo detalhado
o erro encontrado, se possível com prints. Em sex, 21 de set de 2018 14:39,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
Agradecemos seu contato,
escreveu:
Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Boa tarde, Janierk,

2291

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
eu não tenho cadastro na
destinada aos profissionais que fazem
plataforma e quando acesso não
parte do programa ProBNCC, que estão
tem a opção para fazer o cadastro. trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
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Boa tarde, Cicera,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
O Sistema / Plataforma não está
disponibilizando o Campo para
Cadastro. Neste sentido, solicito
auxílio.
2292

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde, Ana,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
O Campo pertinente ao Cadastro /
Acesso não está disponibilizando
Cadastro.
2293

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, João,
Já tentei várias vezes e não
consigo cadastrar meu e-mail para
acessar a bncc
2294

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, João,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Boa tarde, Elaine,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
Grata.
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
Com dia, gostaria de obter uma
senha de acesso para poder
consultar o currículo.

2295

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Janierk,
No site, não consigo logar, pois o
site diz que meu e-mail e senha
estão incorretos.
2296

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Janierk,
Nos informe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado na ferramenta.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente
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ITERAÇÃO 4

Boa tarde, Cleia,

Pede Município da residência no
cadastro para Consulta Publica
mas a janela não permite digita lo

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2297

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar
Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia!
Poderia me enviar o link para fazer o meu
cadastro na plataforma?

Bom dia, Sonia,
Não estou conseguindo cadastrar
o meu acesso a consulta pública.
2298

21/09/2018

29/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Sonia,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Bom dia, Sonia,

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

De: "Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)"
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;

Atenciosamente

Enviada: 2018/09/24 09 21 59
Para: educ granja@bol com br
Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: Não estou conseguindo
cadastrar o meu acesso a con...

Bom dia, Joana,
não estou conseguindo acesso
-----------------2299

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Boa tarde, Joana,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde,
não consigo realizar o cadastro
para acesso aos documentos par
Consulta Pública.
2300

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Como devo proceder?
------------------

Bom dia, Márcia,
Boa tarde, Márcia,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Somente as Redes de ensino podem
disponibilizar os links para a Consulta.
Entre em contato com sua rede de ensino.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Estou sem conseguir entrar na
plata forma , eu me cadastrei foi
efetuado com sucesso más está
dando email invalido, preciso de
ajuda com urgencia

2301

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Ivanilda,
Boa tarde, Ivanilda,
Por gentileza, nos informe seu e-mail
cadastrado na ferramenta.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Aparecida,

Não estou conseguindo entrar na
plata forma, preciso de ajuda com
urgencia
2302

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Aparecida,
Poderia nos informar mais detalhes do
ocorrido, para que possamos auxilia-la.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Sandra,

não estamos conseguindo fazer o
cadastro
2303

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Sandra,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Mikaelle, Boa tarde! Tudo bem?
Avaliando melhor o seu relato,
identificamos o houve...

na plataforma de responder a
consultas, está aparecendo o
nome do estado de Pernambuco
sendo que, coloquei Para ba, qual
é o erro ?
2304

21/09/2018

Prezados, este é o erro que a Bárbara
relatou ao Bruno.
Por gentileza, verificar.

28/09/2018 Encerrado
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

Explicação:
O usuário criador de Consulta Publica
pode convidar qualquer usuário
Olá mikaelle anisio,
independentemente do seu Estado de
origem para que possa contribuir com o
Para que possamos orientá-lo melhor,
documento curricular de uma
solicitamos que relate de modo detalhado
determinada rede. Neste caso, você
o erro encontrado, se possível com prints.
recebeu um link de participação na
consulta de Pernambuco, mesmo que
Agradecemos seu contato,
você seja da Paraíba.
Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Caso não participe das ações desta rede,
recomendamos que entre em contato
com a pessoa/rede que compartilhou o
link e informe o equívoco.
Qualquer outra dúvida ou dificuldade, por
favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Bom dia, Ieda,
Não consigo acessar o Consulta
Pública
2305

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Ieda,
Por gentileza, nos informe se já possui
cadastro, se sim nos envie seu e-mail
cadastrado.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/login

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Ieda,

2306

21/09/2018

Solicito acessar Consulta Pública

Boa tarde, Ieda,

------------------

Por gentileza, nos informe se já possui
cadastro, se sim nos envie seu e-mail
cadastrado.

28/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde,

Boa tarde,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/
municipais podem enviar esses links.
Na página inicial da Consulta
Pública não aparece o link
CADASTRO, só aparece o link
acesse.
2307

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Este link é enviado a cada professor,
individualmente?
Trabalho em uma escola estadual e,
recebemos um link enviado por nossa
CRECE porém, não dá acesso ao
cadastro.
O que nos orienta fazer?
Boa tarde,
ATT

Eucílio

2308

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Sou coordenadora pedagógica da
SME de Ferraz de Vasconcelos,
gostaria de ter acesso a
plataforma, pois estamos
reelaborando o currículo da rede
juntamente com a equipe. Seria
possível este acesso ou somente a
secretária municipal.
------------------

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Recebemos o seguinte link:
O link que recebeu é da página inicial da
www://basenacionalcomum.mec.gov br/co ferramenta. Para ter acesso ao
nsultapublica/
questionário da consulta, é necessário
receber o link da própria consulta, link
este que é gerado quando um
questionário é feito. Entre em contato
com a rede de ensino de estado ou
Atenciosamente,
município.
Atenciosamente.

vre de vírus www avast com
Boa tarde, Claudia,

É preciso utilizar o link para acessar a
Consulta, poderiam por gentileza, nos
enviar o link enviado a vocês, para que
possamos verificar.
Atenciosamente.

Atenciosamente.

Boa tarde!

Boa tarde,

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Emanuella,

2309

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

Sou Coordenadora Técnica
pedagógica do município de Barro
Alto-BA e gostaria de ter acesso a
página de (re)elaboração de
currículo uma vez que nos
encontramos em processo de
elaboração desse documento.

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
-----------------possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Enviado de:
Apenas as redes de ensino estaduais e
http //basenacionalcomum.mec.gov municipais podem enviar esses links.
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.
Bom dia, Nathalia,
não consigo entrar p fazer as
contribuições

2310

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Nathalia,
Por gentileza, nos informe com mais
detalhes o ocorrido, para que possamos
auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Claudia,
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Quando insiro o estado no campo
município não aparece a lista
2311

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Navegador Firefox


Atenciosamente
Boa tarde, Núbia,

2312

21/09/2018

25/09/2018 Encerrado

estou tentado cadastrar os
professores da minha escola para
contribuirem na platarforma mas
não consigo, não aparece local
para cadastrar os professores
aparece o campo para quem já
tem o cadastro

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
-----------------possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Enviado de:
Apenas as redes de ensino estaduais e
http //basenacionalcomum.mec.gov municipais podem enviar esses links.
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

não aparece o nome do municipio
de Ariquemes do estado de
Rondonia
2313

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Cleonir,
Como mostrado no print a seguir, o nome
do município está incluso no sistema.

------------------


Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/
Ana paula, Boa tarde! Tudo bem?

2314

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Por que meu status aparece como
aguardando e ações em branco,
se consegui fazer os grupos de
trabalho, os redatores já fizeram a
inserção de trabalhos na
plataforma. Exceto eu que não
consigo postar nada... O que está
acontecendo?

O status "Aguardando" é aplicado com
um determinado usuário em convidado
para participar do sistema mas ainda não
se cadastrou via link enviado por e-mail.
Uma vez que o cadastro e acesso é
realizado, o sistema altera
automaticamente esse status para "Ativo".

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentocurricular/coordenador_gt/grupotrabalho-coordenacao-gt.html

Consultamos no sistema e seu status já
está como "Ativo", portanto, você
conseguirá realizar as postagens
desejadas.

Caso o problema persista, por favor,
responda a este e-mail detalhando o
máximo possível do problema, se
possível, acompanhado de prints de tela
para que possamos avaliar melhor o
relato.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC.

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
No momento não consigo entrar ,
para dar minhas
contribuições.como fazer?

Bom dia, Helena,
Bom dia, Helena,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2315

21/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Poderia por gentileza, nos detalhar o
ocorrido?
Enviado de:
https //bncc.zendesk.com/hc/ptAtenciosamente.
br/signin?return_to=https%3A%2F
%2Fbncc zendesk com%2Fhc%2F
pt-br%2Frequests%2F2133

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Destacamos que as habilidades de
Educação Física destacadas antes
do documento estar abertas para
consulta pública não constam mais
na abertura para consulta por que
Boa tarde, Igor
saíram?
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
consulta podem ser feitas clicando no
botão 
 “Adicionar
comentário”.

1ª ano
EF12EF04A
3º ano
EF35EF04A
2316

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado

EF35EF08A
EF35EF11A
4º ANO
EF35EF01B

Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.

EF35EF02B
EF35EF04B

Atenciosamente.

EF35EF11B
5º ANO
EF35EF01C
Onde faço a inserção do trabalho
como perfil de coordenadora de
etapa? Não estou visualizando
esta possibilidade.

Bom dia, Ana Paula,

Prezada Ana Paula,

Obrigada
2317

21/09/2018

30/09/2018 Encerrado

A qual trabalho você se refere?

------------------

Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documentocurricular/coordenador_gt/homecoordenacao-gt.html

2318

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Rodrigo,
preciso saber onde está localizado
a parte das habilidades da BNCC
Após selecionar a área de Educação
Educação Fìsica.
Fundamental, selecione o componente
de Educação Física, e logo selecione os
-----------------anos que deseja obter.
Enviado de:

http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc

Atenciosamente.
Bom dia, Suely,

8
-----------------2319

21/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Bom dia, Suely,

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/400

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Gisele,

não estou conseguindo fazer o
cadastro dos professores
2320

21/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Bom dia, Gisele,
Por gentileza, nos informe mais detalhes
do ocorrido. E se conseguir, nos mande
print da tela.

------------------

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Dinah,

2321

21/09/2018

29/09/2018 Encerrado

coloco meu email e senha mas na
hora do acesso os dados são
aparecem como incorretos

Bom dia, Dinah,

------------------

Nos informe o e-mail cadastrado.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Dinah,

erro no campo para indicar
município e erro de login e senha

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2322

21/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Sou secretário de Educação do
Município de Lajinha/MG. Quero
enviar as planilhas de cada
conteúdo que apos encontro
municipal ficaram prontas.
Cadastrei a Comissão
regularmente, mas quando vou no
campo Consulta Pública meu email ou senha aparece como
inválido.

2323

21/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Não tenho Gmail
educacao mg gov. br
Inscreve-me com Hotmail onde
tenho meu e-mail pessoal.

Bom dia, Ronaldo,
Prezado Ronaldo, boa tarde,
Você poderia nos enviar o link da
Consulta Pública que está tentando
acessar?
Atenciosamente.

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

O e-mail oficial da Secretaria foi
cadastrado:
educacao@lajinha.mg gov.br
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Iracema,
Consulta
Bom dia, Iracema,
2324

21/09/2018

29/09/2018 Encerrado

-----------------Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/download-da-bncc

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Margarete,

NÃO CONSIGO ENTRAR

Bom dia, Margarete,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2325

21/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Gevalno,

como resolver o problema

Bom dia, Gelvano,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2326

22/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Poderia por gentileza, nos informar o
problema citado?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Maria,

2327

22/09/2018

28/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
Liberando para eu acessar sem a
destinada aos profissionais que fazem
senha do email. Esta dando senha
parte do programa ProBNCC, que estão
incorreta.
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Apenas as redes de ensino estaduais e
ar
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Boa tarde, Maria,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não consigo acessar com a senha
do meu email. Não consigo
prosseguir

2328

22/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Alexandre,

Ao colocar a região e no próximo
link sobre município, tal link não da
opção de escolha.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2329

22/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar
Navegador Firefox

Atenciosamente
Entro na plataforma e não consigo
visualizar o ícone contribuição.
Somente o meu os dos demais
professores na UE deu certo.
2330

22/09/2018

29/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Lilian,
Bom dia, Lilian,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/home

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Sandra,

Nao estamos cobsegyindo acessar
Bom dia, Sandra,
a plataforna
-----------------2331

22/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Atenciosamente
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Alexandre,

Sim, desejo.
-----------------2332

22/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Bom dia, Alexandre,

Como podemos auxilia-lo?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/573

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

não acho o sair do sistema e
fechar minha pagina
-----------------2333

22/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Bom dia,
Após terminar sua consulta, vá em
"Minhas consultas", logo depois em
"Inicio" e lá está o botão de "Sair".

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/608
Não consigo me cadastrar.
Aparece email já cadastrado
Informe o seu e-mail

2334

22/09/2018

28/09/2018 Encerrado

chrisfbh@hotmail.com

Bom dia, Christina,

E-mail já cadastrado

Sugerimos que tente fazer login com a
senha 123, caso o problema persista,
entre em contato conosco para que
possamos auxilia-la.

Confirme o seu e-mail
chrisfbh@hotmail.com

Atenciosamente.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4
Elaine, boa tarde! Tudo bem?
Para que pudéssemos avaliar o caso,
tivemos que retornar a senha para a
padrão do sistema:
Usuário: elaine_mgpb@yahoo.com.br
Senha: 123
Com isso, foi possível identificar que o
acesso está funcional. Portanto,
acreditamos que o problema esteja na
forma de acesso.

não consigo acessar com a minha
senha, aparece erro.

Bom dia, Elaine,

Print simulando seu acesso:


2335

22/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Por gentileza, nos informe o e-mail
cadastrado.

email cadastrado:
elaine_mgpb@yahoo com br

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

por gentileza, verificar este login

Para acessar o sistema como
respondente e poder contribuir com as
consultas públicas, o usuário não deve
acessar pela URL:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
sultapublica/
Esta URL é específica para criadores de
Consulta Pública e Participantes na
elaboração do Documento Curricular.
Para que consiga acessar ao sistema e
fazer as contribuições, você deve clicar
no link compartilhado pela rede. Esta
URL é espec fica para respondentes e é
a mesma que foi utilizada para realizar o
cadastro.

Boa tarde, Jessica,

200

Boa tarde .Nao consigo cadastrar a
minha senha para responder a consulta
pública do BNCC .O que fazer ?sabendo
a data e ate o dia 23?

-----------------2336

22/09/2018

28/09/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Em sáb, 22 de set de 2018 às 14 55,
.br/consultapublica/
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

preciso de dar minha contribuição,
porém, quando chego na página
de Apoio à reelaboração de
currículo não tem como entrar.
2337

22/09/2018

29/09/2018 Encerrado

------------------

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia,

Bom dia,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxiliar.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/home

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Boa tarde, Sandra,

2338

22/09/2018

28/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
1
parte do programa ProBNCC, que estão
Boa tarde! Estou tentando me cadastrar
trabalhando na (re)elaboração do
para responder a consulta pública do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
BNCC, mas não estou
cria sua própria pesquisa e a libera
conseguindo.Como faço para prosseguir?
Enviado de:
através de um link, através deste link é
Grata,
http //basenacionalcomum.mec.gov
possível fazer o cadastrado para poder
Sandra
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
estou fazendo o cadastro para
acesso a plataforma no campo
municipio nao abre para que eu
possa escolher

2339

23/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Ja consegui concluir o cadastro
Em dom, 23 de set de 2018 06:33,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Bom dia, Marcia,
Estamos abertos a qualquer dúvida, pode
mandar outra solicitação se ocorrer
alguma dúvida ou problema.
Atenciosamente

Bom dia, Éverton,
Não estou conseguindo enviar as
propostas
2340
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29/09/2018 Encerrado

Bom dia, Éverton,

------------------

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Bom dia, Hilda,

não estou conseguindo colocar o
municipio

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2341

23/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Fernanda,
não consigo acessar a opção
consultar não aparece o botão
2342

23/09/2018

29/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Fernanda,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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Olá!
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28/09/2018 Encerrado

Meu nome é W LMA DE
HOLANDA CUPERTINO,
MATRÍCULA 40378. E quero
informar que estou conseguindo
adentrar a consulta pública.

Boa tarde, Wilma,
Qualquer dúvida que tenha, por
gentileza, fazer um novo chamado,
ficaremos felizes por auxilia-la.

-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Bom dia, Maria
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Preciso de acesso a plataforma.
primeiro acesso.
2344

23/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Sara,

Não consigo inserir o município

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2345

23/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente
Como podemos visualizar o
currículo paulista? Não localizei os
dados de que necessito para
reunir a equipe para fazer a
consulta com os professores...

2346

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado
------------------

2347

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Jefferson,
Por gentileza, entrar em contato com sua
Rede de Ensino.

atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
quero ter acesso para responderb Bom dia, Zelia,
questionario
Para ter acesso aos questionários, é
-----------------necessário que você receba o link da
consulta, onde somente sua rede de
Enviado de:
ensino pode disponibilizar.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente
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ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Abre 1 tela e depois essa segunda .Não
Consegui entrar na minha escola vamos
consigo entrar. Sou professor e vou ter
ver se agora vai dar certo
que apresentar o número do protocolo
de participação para minha direção. Eles
querem o número ao final do
preenchimento .Estou muito preocupada.

Bom dia, Zelia,
a pagina de vocês esta bugada
não responde aos comandos não
consigo alterar minha senha
2348
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29/09/2018 Encerrado

Bom dia, Zelia,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

------------------

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/alterar-senha?

Boa tarde, Zelia,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Enviado do meu smartphone Samsung
Galaxy.

Minha senha
Bom dia, Josineide,

-----------------2349

24/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/documento-curricular/esquecisenha html

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Magda,

não consigo inserir municipio de
residencia

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2350

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente

Atenciosamente

Enviado do meu smartphone Samsung
Galaxy.

-------- Mensagem original -------De: "Suporte Técnico (Ferramentas
Bom dia, Josineide,

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

-------- Mensagem original -------De: Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
Data: 23/09/2018 22 31 (GMT-03:00)
Para: zelia ferreira da silva
&lt z.depaula@hotmail.com&gt

ID
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DATA DO
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SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Eu não consegui entrar na página
onde mostra passo a passo para
registro aquela começando por
números 1,2,3...

2351

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

Esta etapa é somente para
Coordenadores.

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
não tenho o usuário e senha para
o acesso à consulta pública

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Ana Paula,

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/63
Bom dia, Luana,

2352

ITERAÇÃO 2

Atenciosamente

Sou de rede de ensino de SBC e
estamos participando da Consulta
pública. Assim necessito do acesso para
fazer a referida consulta.
Atenciosamente

Luana Luiz

Em seg, 24 de set de 2018 às 09:32,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:
Brenda, boa noite! Tudo bem?

Boa tarde, Luana,
Para ter acesso a consulta, é necessário
que sua rede de ensino lhe mande o link,
pois através deste link é possível fazer o
cadastro. Cada Consulta Pública gera um
link diferente.
atenciosamente

Pedimos desculpas pelo inconveniente...

Bom dia
Sou a analista de gestão de
Goiás.

2353
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Por favor, enviar a planilha de
contribuições de língua
portuguesa.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/minhas-consultas

Prezados, tentamos baixar por aqui e de
fato não conseguimos. Por gentileza,
verificar.

Devido a grande quantidade de textos da
Consulta e o alto volume de
contribuintes, a solução aplicada
anteriormente para permitir a geração do
relatório, infelizmente, não foi o
Brenda, Bom dia!
suficiente. Nosso time técnico está
trabalhando para tentar solucionar o caso
Geramos uma versão atualizada da
o mais rápido possível.
planilha e estamos encaminhando em
anexo deste e-mail.
No intuito de agilizar o processo e não
restringir o trabalho de vocês, geramos o
Quando precisar da versão atualizada,
relatório por aqui e estamos
por favor, entre em contato conosco.
encaminhando em anexo deste e-mail.
O formato utilizado é o mesmo que seria
gerado pelo sistema, desta forma, vocês
conseguirão fazer as conferências sem
ter problemas de sobrecarregamento na
memória do computador.
Por enquanto, caso precisem gerar uma
posição atualizada do relatório, pedimos
a gentileza de solicitar através deste
canal ou simplesmente respondendo a
este e-mail.
Quando receber esta resposta, por favor,
veja se está de acordo com o esperado e

Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
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Bom dia, Gislaine,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não estou conseguindo visualizar
a aba para fazer o cadastro.
2354
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28/09/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Simone,
Ao clicar em “esqueci senha”
,digitei o meu email e aparece
como inválido
2355

24/09/2018

01/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Simone,
Por gentileza, nos informar seu e-mail
cadastrado.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Boa noite, consegui cadastrar o e-mail
Grata

Em qua, 26 de set de 2018 às 09:35,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

Atenciosamente
Bom dia, eu me cadastrei como
vice diretora de educação infantil,e
Eu gostaria de participar da consulta
o que aparece aqui pra mim é
sobre a educação infantil, pois é onde
LiNGUA INGLESA. como faço pra
atuo.. grata
arrumar
2356

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

Em Seg, 24 de set de 2018 07:49,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

Bom dia,Eliane,
Irá aparecer para você as consultas
públicas que tiver o link. Para acessar a
Consulta Pública de Educação Infantil,
entre em contato com sua rede de
ensino, para que eles lhe envie o link da
consulta.
Atenciosamente

Bom dia, Maria,

não consigo acesso a consulta
pública
2357

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.

Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Tatiana,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
preciso saber como entrar com email e senha
2358

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Atenciosamente

Boa tarde, Maria,

sou da rede pública de SBC e não estou
conseguindo acesso

O acesso é gerado pelo link
disponibilizado pela sua rede de ensino.
Cada Consulta Pública gera um link para
assim poder responde-la. E através deste
link é possível fazer o cadastramento na
plataforma.
Atenciosamente.
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ITERAÇÃO 1
Bom dia, Luciana,

Olá! Não estou conseguindo fazer
meu cadastro, pois ao clicar no
município não entra.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2360

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente
Essas páginas não consigo entrar
----- Mensagem encaminhada -----

De: Ana Paula da Costa Nunes
&lt;laryciababy@yahoo.com.br&gt;

2361
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28/09/2018 Encerrado

Para: Ana Paula
&lt;laryciababy@yahoo.com.br&gt;

Boa tarde, Ana Paula,

Enviado: segunda-feira, 24 de
setembro de 2018 09:31:46 BRT

Esta etapa é somente para
Coordenadores.

Assunto: Currículo

Atenciosamente.
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ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Cintia,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/documento-curricular/
Somente as redes públicas municipais e
estaduais podem disponibilizar os links.
não consigo cadastrar-me para
realizar a consulta pública

2362
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28/09/2018 Encerrado

Atenciosamente
BOM DIA
Bom dia, Célia,
UMA PROFESSORA DA ESCOLA
QUE EU TRABALHO AINDA NÃO
CADASTROU PARA
RESPONDER AS QUESTÕES.

2363
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A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
ENTREI COM ELA AGORA PARA documento curricular. Onde cada Rede
CADASTRAR E NO LINK NÃO
cria sua própria pesquisa e a libera
APARECE A OPÇÃO CADASTRO através de um link, através deste link é
E SIM A OPÇÃO ACESSE.
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
-----------------Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/
Bom dia, Gizelle,

Não possuo acesso. Quero me
cadastrar.
2364
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28/09/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.

Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4
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ID
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ITERAÇÃO 3
Boa tarde, Eliana,

meu email e senha não conferem

Boa tarde, Eliana,

------------------

2365

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Por gentileza, nos informar seu e-mail
cadastrado.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Na
verdade eu não sei onde me cadastrar, e
nenhum email meu entra,
elianam@prof educacao sp.gov br que é
meu email institucional e
lilifaou@yahoo com br meu particular. Se
vocês
puderem me informar como faz eu
agradeço
Desde já obrigada

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.

Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

Bom dia, Alex,

nao consigo acessar com email
institucional
2366

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.

Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Monica,

2367

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
Quero acessar
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
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Boa tarde, Miriam,

2368

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
Acredito ser importante definir as
BNCC, navegação no documento, versão
ortografias que cada ano irá
de impressão, materiais de suporte e
sistematizar. Assim como os
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
aspectos de gramática , gêneros
documento curricular. Casos
textuais, oralidade e escrita.
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
-----------------pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
Enviado de:
consulta podem ser feitas clicando no
http //basenacionalcomum.mec.gov
botão 
 “Adicionar
.br/consultapublica/consultacomentário”.
publica/responder/607
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
meu email aparece como ja
cadastrado e quando tento entrar
da erro.

2369

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

Prezada Fabiana,
Sugerimos que tente fazer login com a
senha 123, caso não consiga, faça um
novo chamado para que possamos
auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente
ar
Boa tarde, Fatíma,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
como faço para entrar na consulta
técnica pedagógica?

2370

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Paulo,
Quando clico no botão
-----------------2371

24/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Paulo,

Como podemos auxilia-lo?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/609

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
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Preciso ter acesso a outras
disciplinas do 1º ano do ensino
fundamental para continuar a
responder a consulta pública, mas
não estou conseguindo localizar.

2372

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Onde posso encontrar?
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
quero mudar de estado do parana
para sao paulo

2373

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Dani,
Cada consulta é gerada por um link
diferente, e estes links são
disponibilizados pelas redes de ensino.
Atenciosamente.

Prezada Regina,
Infelizmente a aplicação ainda não
permite a alteração dos dados cadastrais.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/
Bom dia, Viviane,
não consigo acessar

2374

24/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Viviane,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Elaine,

preciso que libere para que eu
possa responder as questões
-----------------2375

24/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Elaine,
Por gentileza, nos informe com mais
detalhes o que ocorre, se conseguir nos
envie print da tela.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/responder/607

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Acho importante que a criança
entenda os significados da divisão,
utilizando materiais concretos, e
que já inicie o registro dos
procedimentos que usou, com o
objetivo de sistematizar o algoritmo
da divisão.

2376

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Boa tarde,

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
Acredito que essa habilidade
documento curricular. Casos
sendo retomada em todos os anos
relacionados as consultas públicas em si,
com aprofundamentos pertinentes
sugerimos que consulte os responsáveis
culminarão no domínio da
pela disponibilização do link da pesquisa.
operação, que, hoje, é a que os
Sugestões e/ou comentários sobre a
alunos apresentam as maiores
consulta podem ser feitas clicando no
dificuldades.
botão 
 “Adicionar
comentário”.
-----------------Para mais informações sobre a Consulta
Enviado de:
Pública dos currículos, entre em contato
http //basenacionalcomum.mec.gov
com sua rede de ensino.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/582
Atenciosamente.
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Boa tarde, Lucimara,

preencher dados
-----------------2377

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Francisco,

Como fazer o cadastro no sistema
do Documento Curricular, pois
estou seguindo as orientação do
tutorial do site e não estou
conseguindo?
2379

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

2378

24/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
BOA TARDE, SOU
COORDENADORA PEDAGÓGICA
NA E.E. PROFª JULIA COLLAÇO
FRANÇA, FIZ MEU CADASTRO
DE ACORDO COM AS
Boa tarde, Aldenice,
OR ENTAÇÕES, PORÉM NÃO
CONSIGI ACESSAR PARA
Por gentileza, nos informe seu e-mail
REALIZAR A CONSULTA
cadastrado.
PUBLICA.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Favorecendo o acesso, com nova
senha
------------------

2380

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.

Bom dia, Aldenice,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Ana Lúcia,

Para a alteração de senha, basta ir na
aba "Esqueci minha senha", informar o eEnviado de:
mail, assim você receberá o link para a
http //basenacionalcomum.mec.gov
alteração em seu e-mail.
.br/consultapublica/alterarsenha?chave=YW5hbWFycGlAaG
Atenciosamente.
90bWFpbC5jb20=&amp;senha=tru
e
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Boa tarde, Caroline,

2381

24/09/2018

28/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
CADASTRO
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
não consigo responder
Boa tarde, Rosa,
------------------

2382

24/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Por gentileza, nos informe mais detalhes
do ocorrido.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/responder/63#

Bom dia, Vanusa,

não aparece a lista de município

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2383

24/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox


não consigo abrir o ícone para
responder
-----------------2384

24/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Eliane,
Verificamos e sugerimos que tente
novamente. Como podemos ver na
imagem abaixo:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov 
.br/consultapublica/consultapublica/responder/608
Atenciosamente

Boa tarde!
os balões estavam abrindo para que
fossem respondidos. Mas, não abre mais
e diz que a página expirou!
At, Mara Rosa

Bom dia, Rosa,
Verificamos e está tudo normal, segue a
foto abaixo:


Em seg, 24 de set de 2018 às 15:50,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Sugerimos que tente novamente.
atenciosamente
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Boa tarde! Equipe do MEC
Bom dia, Antonio,
Eu não estou conseguindo entrar
para consulta, aparece senha e
Bom dia, Antonio,
login invalido
2385

24/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Obrigado.
------------------

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.
Atenciosamente

Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Bom dia, Vitor,
Utilizo meu e-mail institucional e
não consigo acessar.

2386

24/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Não me cadastrei, pois não
encontrei aba alguma indicando o
cadastro.
------------------

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Olá, bom dia!
Bom dia, Eliana,
Nos da E M Professor Edson Santos.
Para ter acesso a versão para navegação
Gostaríamos de solicitar a copia completa
e de impressão da Base Nacional
da BNCC.
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
.......
Bom dia, Eliana,

http://basenacionalcomum mec gov.br/abase

-----------------2387

24/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

att: Eliana Silva
Pedagoga e Gestora na E.M.Professor
Edson Santos
Contatos: (24) 99301-0786
(21) 974836512
Dayane, Bom dia! Tudo bem?

Boa tarde !
Não vonsigo acessar a plataforma.
Meu loguin de acesso era um
email que tuve problemas e não
acesso mais .
2388

24/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Como faço para recuperar meu
acesso para um novo email ?
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Desde já grata por sua atenção.

Prezados, como podemos auxiliar este
usuária?

Não conseguimos identificar seu cadastro
através dos dados fornecidos na abertura
deste chamado. Para que possamos
avaliar melhor o caso, por favor,
responda a este e-mail informando os
seguintes dados:
- Nome completo:
- E-mail que recebeu o convite para
participar do sistema:
Att
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http://basenacionalcomum mec gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
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ITERAÇÃO 1

Para alteração de senha acesse "Esqueci
minha senha", informe seu e-mail
cadastrado na plataforma, será enviado
um link em sua caixa de entrada.

-----------------24/09/2018

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Claudete,

senha incorreta

2389

ITERAÇÃO 2

29/09/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Atenciosamente.
Bom dia, Erica,

não consigo acessar

Bom dia, Erica,

-----------------2390

24/09/2018

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

30/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Não consigo mudar para outro
componente curricular ,fiz história
e lingua portuguesa e não consigo
entrar em outro conteúdo
2391

24/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Bom dia, Benedita,
Bom dia, Benedita,

OBRIGADA

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

------------------

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Boa tarde!

Bom dia, Luciene,

Consegui responder apenas 3
questões e depois não abriu mais
a nuvenzinha p resposta, cliquei
várias vezes em cima e não abre
2392

24/09/2018

29/09/2018 Encerrado
------------------

Sugerimos que entre novamente pelo
link, verificamos o erro e está tudo ok,
como podemos ver na imagem abaixo:


Caso o erro persista, entre em contato
Enviado de:
conosco novamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/608
Bom dia, Luana,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não consigo me cadastrar para
consulta publica
2393

24/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

OBRIGADA...JA CONSEGUI RESOLVER

GRATA
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Bom dia, Sueli,
senha recusada

2394

24/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Bom dia, Sueli,

-----------------Por gentileza, nos informe o e-mail
cadastrado na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

2395

24/09/2018

29/09/2018 Encerrado

A Consulta Pública para a BNCC
do Goiás está desde onron com o
acesso informando que já está
encerrada, mesmo o prazo de
enviodos dodos sendo até hoje.
Após o cadastro, ao acessar a
pagpág de alteração do
documento, o sistema vai dando li
o expiradonpor uma inatividade ou.
Olga a página inicial com a mente
"consulta encerrada"
Outro chamado sobre o fechamento da
Consulta.
Quero saber como resolver já que
a pesquisa tinh .prazo até hoje e já
se.dizia encerrada ontem.

Boa tarde, Laíne,

Identificamos que a Consulta Pública em
questão realmente estava programada
para encerrar em 23/09 conforme
parametrizado pelo criador. Por não se
tratar de um fator técnico, por favor,
poderiam responder ao usuário?

Como podemos ver na imagem a seguir,
a data limite para as contribuições era de
23/09/2018, porém o horário de
fechamento, não nos é indicado, dados
estes que são escolhidos por sua rede de
ensino. Por gentileza, entre em contato
com eles para mais explicações.



-----------------Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/467#
Bom dia, Luciana,

No cadastro não aparece o
municipio para ser selecionado.
Por isso não consigo me
cadastrar.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2396

24/09/2018

29/09/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
Navegador Chrome

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov

.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox


Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Eliene,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Preciso abrir a página da consulta
publica BNCC
2397

24/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde!
Estou tentando responder as
questões...clico no balãozinho
BOA NOITE! CONSEGUI RESPONDER
verde e não ví o campo para
POR OUTRO L NK.
escrever a resposta. Peço maiores
AGRADEÇO A ATENÇÃO.
informações.
2398

24/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Grata.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/608#
fiz um primeiro cadastro e parecia
que ia tudo bem. coloquei q não
sou um robo e cliquei em
cadastrar.. aí quando fui acessar,
o município de residência tinha
sumido . o que faço?

2399

24/09/2018

30/09/2018 Encerrado
------------------

Em seg, 24 de set de 2018 às 17 54,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

Bom dia, Regiane,
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Elza,
Bom dia, Elza.
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Silmara,

E mail ja cadastrado
-----------------2400

24/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Bom dia, Silmara,

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

2401

DATA DA
SOLICITAÇÃO

24/09/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

29/09/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Gostaria de abrir uma reclamação
diante do fato de o sistema não
estar mais aceitando contribuições
ontem, dia 23/09/2018, levando-se
em consideração que o prazo era
até o dia supracitado. Não pude
contribuir, assim como muitos
colegas também não o puderam.
Gostaria de saber quais
por gentileza, vocês poderiam verificar se
providências serão adotadas para houve algum erro na disponibilidade da
sanar tal debilidade.
Consulta de Goias, teve duas chamadas
sobre o fechamento da consulta.
Desde já, grato.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Maurício,
Identificamos que a Consulta Pública em
questão realmente estava programada
para encerrar em 23/09 conforme
parametrizado pelo criador. Por não se
tratar de um fator técnico, por favor,
poderiam responder ao usuário?

Como podemos ver na imagem a seguir,
a data limite para as contribuições era de
23/09/2018, porém o horário de
fechamento, não nos é indicado, dados
estes que são escolhidos por sua rede de
ensino. Por gentileza, entre em contato
com eles para mais explicações.


-----------------Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/467

2402

24/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Gostaria de refazer meu cadastro,
aparece para consulta o
fundamental I, que não leciono e o
Fundamental II, o Ensino Médio
não aprece. Gostaria também de
desconsiderar o que respondi no
EF I.
------------------

Bom dia, Sonia,
A cada link recebido de sua Rede de
Ensino, irá direcionar a uma consulta
diferente, por tanto para entrar na
consulta de outra área entre em contato
com sua rede de ensino para que
possam te disponibilizar o link. Como a
BNCC do ensino médio não foi
homologada, então não possui Consulta
Pública para tal área.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente

Bom dia,
nao consigo entrar na plataforma

Bom dia,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2403

24/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Por gentileza, poderia nos detalhar o
ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente

Bom dia, Paulo,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não aparece opção de:
"Cadastro".
2404

24/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Regiane,

não está entrando o município de
residência
2405

24/09/2018

29/09/2018 Encerrado

as outras informações estão OK

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------Em seg, 24 de set de 2018 às 20 04,
Enviado de:
Ferramentas BNCC
http //basenacionalcomum.mec.gov &lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
.br/consultapublica/
escreveu:

Navegador Chrome

Navegador Firefox

Atenciosamente.
Olá Alessandra, bom dia.

2406

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Boa noite, entro no portal
normalmente com o -e mail
alessnof225@gmail.com, mas ao
entrar na consulta pública, em
orientações, ou nas outras áreas,
me é solicitado usuário(e-mail) e
senha novamente, coloco os
mesmos dados do e-mail acima e
dá aviso de senha ou e-mail
incorretos, coloquei o outro e-mail
que uso com a escola em htpc on
line, mas também não me dá
acesso, não estou conseguindo
concluir meu trabalho, por favor
me ajude!
Grata,
Alessandra
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Para agilizar seu acesso, alteramos seu email para letra minúscula e retornamos a
senha ao padrão do sistema. Seguem
dados de acesso:
Usuário: alessnof225@gmail.com
Senha: 123
Seu acesso está funcionando
corretamente (print abaixo).


Poderiam verificar este chamado, por
gentileza

Para acessar o sistema, você deve
utilizar a URL que foi compartilhada pela
sua rede, a mesma que utilizou para
efetuar o cadastro.
Seguem as URLs que foram
compartilhadas para o seu usuário:
http //basenacionalcomum.mec.gov br/con
sultapublica/consultapublica/responder/608
http //basenacionalcomum.mec.gov br/con
sultapublica/consultapublica/responder/573

Caso o problema persista por favor

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Juliana,

Não consigo inserir o município de
residência. Como devo fazer para
prosseguir?

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2407

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente.
Bom dia,

2408

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Quando clico nos balões não está Verificamos o problema, e está tudo
aparecendo os itens para resposta certo, como podemos ver na imagem a
seguir:
-----------------
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Sugerimos que tente novamente, e caso
.br/consultapublica/consultapersista, entre em contato conosco
publica/responder/608
novamente.
Atenciosamente.
Bom dia, Solange,

quando chego no município não
abre, para eu escolher.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2409

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente.
Estou com problema com a senha.
-----------------2410

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Bom dia, Sandra,
Para alterar a senha basta ir em "Esqueci
minha senha" e informe seu e-mail
cadastrado, você receberá o link para a
alteração.
Atenciosamente.

Muito obrigada!
Em Ter, 25 de set de 2018 10:06,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Não consigo acessar a consulta
pública, coloco o e mail e senha
123 e consta como e mail e senha
incorretos.
2411

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Eliane,
Sugerimos que mude de senha, entre em
"Esqueci minha senha" e informe seu email cadastrado e receberá o link para a
alteração.

------------------

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/documento-curricular/

2412

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

não consigo acessar;nenhum dos
emails que coloquei para enviarem
Bom dia, Rosana,
nova senha foi aceito, nem o
particular, nem institucional'
Por gentileza, nos informe se possui
cadastro na plataforma, e se sim, nos
-----------------informe o e-mail cadastrado.
Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha
respondi l p.,fiquei sem acesso p
outras disciplinas

2413

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Bom dia, Rosana,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Rosana,
Para responder outros questionários é
necessário receber o link de cada
pesquisa, entre em contato com sua rede
de ensino.

------------------

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.

Rita, Boa tarde! Tudo bem?

Olá Rita, bom dia.
Identificamos que não há problemas com
a geração de protocolos na plataforma.
(print abaixo)


Não estou recebendo os emails
com os protocolos. Clico em enviar
Favor consultar a caixa de spam do seu eprotocolo por email mas não estão
mail.
chegando
2414

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/589

Caso o problema persista, favor
responder esse e-mail relatando o
problema de forma detalhada e se
possível com prints.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Bom dia.
O sistema gera o protocolo e emite uma
informação que foi enviado para meu email porém, não recebo via e-mail. Este
print que voces enviaram acima, eu
tenho, estou salvando os prints com os
protocolos porém o correto é chegar no
meu e-mail. Já verifiquei SPAn e lixeira e
não estão lá. Meu caso não é o único na
escola.

Enviado do Yahoo Mail no Android

No intuito de sanar as dificuldades
encontradas pelos usuários e
proporcionar a melhor experiência
possível, sempre buscamos
simular/reproduzir os passos reportados,
testando o sistema e buscando por
possíveis problemas. Neste caso, o
analista que respondeu ao chamado
colocou justamente um print do protocolo
recebido por e-mail, após diversos testes
na aplicação e utilizando os principais
provedores de e-mail disponíveis no
mercado.
Estes testes confirmaram que o recurso
de envio do protocolo por e-mail está
funcionando como previsto. Portanto,
suspeitamos que o provedor de e-mail
utilizado esteja bloqueando o
recebimento do protocolo.
Por não termos controle sobre as regras
dos provedores de e-mail, oferecemos a
seguinte solução:
- Responda a esta mensagem indicando
outra conta de e-mail para que possamos
alterar seu cadastro. Assim, você
conseguirá solicitar o protocolo para este
novo e-mail.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Vânia,
Não estou conseguindo acessar a
plataforma, aparece um erro.

Bom dia, Vânia,

------------------

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

2415

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Atenciosamente
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Luciana,

Não estou conseguindo entrar

Bom dia, Luciana,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2416

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Por gentileza, nos informe com mais
detalhes o ocorrido.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/download-da-bncc

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Luciene,

Não acessar o link da consulta
publica da versão 0 do curriculo.
2417

25/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Boa tarde, Luciene,

-----------------Poderia nos detalhar sua solicitação? De
qual versão está se referindo?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Obrigada pela atenção. Consegui
acessar. Luciene

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Em qui, 27 de set de 2018 às 09:18,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

Atenciosamente
Bom dia, Rita,

2418

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

BOM DIA! SOMOS DE UMA
ESCOLA PUBLICA E QUEREMOS
PARTIC PAR DA CONSULTA
PUBLICA, MAS NÃO ESTAMOS
CONSEGUINDO FAZER O
CADASTRO

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
-----------------possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Enviado de:
Apenas as redes de ensino estaduais e
http //basenacionalcomum.mec.gov
municipais podem enviar esses links.
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
Bom dia,
O link adicionar comentário não
funciona, o que pode ser?

2419

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Realizei o cadastro, acessar a
plataforma, acessei minha
disciplina (História), porém o link
adicionar comentário não está
funcionando.
Obrigado pela atenção.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/573

Bom dia, Valdir,
Verificamos o problema, e como
podemos ver na imagem abaixo está
funcionando:

Sugerimos que tente novamente, se caso
o erro ocorra, nos envie outro chamado.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Beth,

NÃO CONSIGO ACESSAR A
AREA
2420

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

------------------

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Bom dia, Beth,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

Atenciosamente
Bom dia, Bruna,
Olá, bom dia. Como faço para
acessar a versão zero ?
2421

25/09/2018

01/10/2018 Encerrado

------------------

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Boa tarde, Bruna,
Poderia nos detalhar sua solicitação? De
qual versão está se referindo?

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/

Atenciosamente
Estou solicitando uma nova senha
para poder participar da Consulta
Pública no Processo de
Construção do Currículo Paulista.
2422

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Carmen,
Para a alteração de senha, basta entrar
em 'Esqueci minha senha' , informar seu
e-mail cadastrado no local indicado, você
receberá em sua caixa de entrada o link
para a alteração de senha.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

Olá Ana Albaneila Costa De Lima, bom
dia.
Identificamos que não há problemas com
a geração de protocolos na plataforma.
(print abaixo)


o protocolo não está sendo
enviado por e-mail. o que está
acontecendo?
2423

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/549

Favor consultar a caixa de spam do seu email.
por gentileza, verificar.

Caso o problema persista, favor
responder esse e-mail relatando o
problema de forma detalhada e se
possível com prints.

Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO
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SOLICITAÇÃO
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ITERAÇÃO 3

Bom dia, Cristina

2424

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
me oriente a entrar
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Ana Paula,

Não consigo alterar minha senha
-----------------2425

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
Enviado de:
com mais detalhes o ocorrido? Se
http //basenacionalcomum.mec.gov
conseguir nos envie print da tela.
.br/consultapublica/alterarsenha?chave=YW5hcGF1bGFhZ3
Atenciosamente
VpcnJlQGJvbC5jb20uYnI=&amp;se
nha=true
Como acessar a consulta publica
de matemática
------------------

2426

2427

25/09/2018

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

29/09/2018 Encerrado

Bom dia, Ana Paula,

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Daniele,
Para entrar na Consulta Pública de
Matemática, entre em contato com sua
rede de ensino, pois somente ela pode
disponibilizar os links para o acesso.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/listar/responder
não consigo imprimir o material
Boa tarde, Eliana,
para leitura, sai muito pequeno,
imposivel de ler
Sugerimos que em seu computador,
altere a fonte ou o tamanho da
-----------------formatação para que assim seja melhor
para a impressão.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/download-da-bncc
Não consigo acessar. Fiz o
cadastro, porém não me lembro se
Boa tarde, Denise,
já tinha feito.

2428

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

Boa tarde!
Prezada, Denise,
O email é esse que estou utilizando:
spinosa45@gmail.com

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Em Ter, 25 de set de 2018 13:52,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Sugerimos que tente login com a senha
123, caso não consiga, vá em "Esqueci
minha senha" que será enviado ao seu email uma nova senha.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Maria,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Boa tarde, Claudia,
A página fica indisponível o tempo
todo. Como faço para participar
desse evento colaborativo?
2429

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Não tenho acesso a plataforma e
necessito para que possa
inscrever os professores da escola
que dirijo. Obrigada.

2430

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Bom dia, Claudia,
nao consigo responder depois da
questao 7/12
-----------------2431

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Claudia,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/607

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Liamar,

não consigo terminar o cadastro

Boa tarde, Liamar,

------------------

2432

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
Enviado de:
conseguir seguindo de print da tela. Para
http //basenacionalcomum.mec.gov que assim possamos auxiliar.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Atenciosamente

não consegui responder a
pesquisa.
-----------------2433

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Terezinha,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/589

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente
A internet na escola é muito lenta,
provável ter sido esse o motivo. No
momento está fácil o acesso. Obrigada
pela atenção
Enviado do meu iPhone

Em 25 de set de 2018, à(s) 13:43,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:
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Bom dia, Denize,
não consegui responder a
pesquisa
-----------------2434

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Denize,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/589

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Valdinere,

2436

2437

25/09/2018

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

29/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
não consigo criar/cadastrar login
destinada aos profissionais que fazem
para participar da consulta pública. parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Boa tarde, Edson,
A ferramenta “Consulta Pública” é
preciso me cadastrar para consulta destinada aos profissionais que fazem
publica.
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
nao estou conseguindo trocar de
Boa tarde, Andrea,
area para prosseguir a consulta
------------------

2438

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Cada área possui um link diferente, entre
em contato com sua rede de ensino para
que eles te envie o link da área que
deseja contribuir.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/listar/responder

Boa tarde, Maira,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Não consigo fazer o "cadastro"
pois já aparece o "acessar".
2439

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Boa tarde Ja consegui obrigada
Em terça-feira, 25 de setembro de 2018,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:
Eu sou orientadora pedagógica da rede
municipal de Sorocaba. Recebi o link mas
não consigo cadastrar a escola onde
trabalho para fazer as contribuições das
professoras. Fico no aguardo pois
Prezada, Maira,
preciso acessar hoje em HTPC com as
professoras.
Poderia nos informar o link recebido?
Obrigada.
Para que possamos ajuda-la.
Máira
Atenciosamente
Em ter, 25 de set de 2018 às 13:44,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Boa tarde....conversei na minha
prefeitura e a orientação é para que eu
realize a pesquisa pelo meu
nome.Obrigada pela atenção. Maira
Em Ter, 25 de set de 2018 14:05,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
escreveu:
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Boa tarde, Debora,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
-----------------trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
Enviado de:
cria sua própria pesquisa e a libera
http //basenacionalcomum.mec.gov através de um link, através deste link é
.br/documento-curricular/esquecipossível fazer o cadastrado para poder
senha html
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Preciso da senha de acesso

2440

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Não lembro da minha senha do
email institucional gostaria de
redefini-la.

Boa tarde, Maria,
Para redefinir a senha, basta entrar em
"Esqueci minha senha" e informar seu email cadastrado na plataforma, será
mandado um link para você em seu email.

Obg
2441

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado
------------------

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Estou tendo problemas na
plataforma, ao clicar no ícone
especificado não abre para as
questões.
2442

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Boa tarde, Glaucia,

------------------

Verificamos o problema, e está tudo bem,
Ok, obrigada!
como podemos ver na imagem a seguir.
Se caso o problema persiste nos faça
Em ter, 25 de set de 2018 14:08,
outro chamado, seguindo de print da tela,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
para que possamos auxilia-la.
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov 
.br/consultapublica/consultapublica/responder/607
Atenciosamente
Bom dia, Cris,

NÃO CONSIGO F NALIZAR O
CADASTRO, POIS NÃO
CONSIGO COLOCAR O
MUNICÍPIO DE MINHA
RES DÊNCIA

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2443

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
Navegador Chrome

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov

.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente.
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ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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Bom dia, Catia,

2444

25/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Não consigo finalizar o cadastro na Boa tarde, Catia,
página
Por gentileza você poderia nos informar
-----------------com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
Enviado de:
que assim possamos auxilia-la.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Eduardo,

consertando a plataforma
Boa tarde, Eduardo,

-----------------2445

25/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-lo?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Boa tarde, Rose,

Não consigo preencher o campo
município de residência no
cadastro inicial

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2446

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente
Boa tarde, Ana Maria,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
NÃO CONSIGO ACESSAR PARA
REALIZAR O CADASTRO
2447

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 3
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ITERAÇÃO 4

Boa tarde, Juliana,

2448

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Gostaria fazer o login para acessar
parte do programa ProBNCC, que estão
a plataforma
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/documento-curricular/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, Rosana,
nao consigo acessar meu login
Bom dia, Rosana,
------------------

2449

25/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
Enviado de:
cadastrado.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Edilene,

nao to conseguido responder
conssulta
2450

25/09/2018

01/10/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Edilene,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Reginaldo,

0,50

2451

25/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Boa tarde, Reginaldo,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/download-da-bncc

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

boa tarde,sou professora e estou
tentando responder a consulta
publica mas nosso navegador na
escola não responde ao acesso.
2452

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Maria,

ja descobrimos que o hotmail com não
pode ser utilizado para cadastro.Obg.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Marilsa,

NAO CONSIGO ACESSAR
------------------

2453

25/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Boa tarde, Marilsa,

Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Boa tarde, então meu cadastro eu
consegui fazer apareceu cadastro feito
com sucesso, mas agora quando tento
acessar aparece email ou senha
incorretos!Já pedi pra recuperar senha
mas não da certo tb!

Bom dia, Marilsa,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Não foi possível realizar o
cadastro, pois travou o sistema.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Juliana,

------------------

2454

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Sugerimos que tente novamente em
outro computador.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Bom dia, Alessandra,
Não responder todas as questões
Boa tarde, Alessandra,
------------------

2455

25/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Poderia por gentileza, nos informar com
Enviado de:
mais detalhes o ocorrido?
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/responder/604

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

2456

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

2457

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Sinal de internet ruim . Só
consegui responder o 6° Ano ate a Boa tarde, Cássia,
nona questão.
É possível entrar na plataforma
novamente e responder quantas
-----------------questões quiser. Basta entrar novamente
com seu login e ir em "Minhas Consultas"
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/573
Não consigo dar minha
contribuição nas unidades
temáticas, Fiz duas apenas. Trava
Boa tarde, Erica,
toda hora .
------------------

Sugerimos que utilize os navegadores
Chrome ou Firefox.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/582
Brenda, boa tarde!

2458

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Ao baixar a planilha de
contribuições de Educação Física
do Documento de Goiás, parece
existir algum erro. Não existem
contribuições para habilidade
EF89EF16, porém na habilidade
EF89EF17 encontram-se
contribuições para a habilidade
EF89EF16. Ao final da planilha
também sobram contribuições e
não consigo identificar se as
contribuições estão corretas com
as habilidades.
------------------

Você tem toda razão, existe um erro
nessa extração. O time técnico já está
atuando na correção e acreditamos que
amanhã até o final do dia já esteja
solucionado.
De qualquer forma, lhe manteremos
informada.
Por hora, encaminhamos em anexo a
planilha corrigida para que possam
continuar as atividades.
Agradecemos pela compreensão e
paciência

Enviado de:
Att.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Equipe de Atendimento - BNCC
.br/consultapublica/consultapublica/minhas-consultas
BNCC - Suporte Técnico Nível 2
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Natielli, Boa tarde! Tudo bem?
Atualmente o sistema não permite o
recurso de exclusão de cadastro. Porém,
caso deseje, você pode responder a este
chamado informando os dados que
deseja alterar no seu cadastro, assim,
podermos realizar estas alterações por
aqui.

Cadastrei-me em uma matéria
errada (na qual não dou aula),
como faço para excluir o cadastro?
2459

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

------------------

tem como excluir o cadastro? Aguardo
retorno

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Porém, ressaltamos que não precisa se
preocupar! Essas atualizações cadastrais
não afetam em nada a sua participação.
Você poderá continuar contribuindo
normalmente com as Consultas Públicas.
Agradecemos o contato e, qualquer
dificuldade, por favor, abra um novo
chamado. Ficaremos felizes em ajudá-la!
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Me cadastrei na consulta do texto
introdutório, mas não era esse.
Gostaria de saber se tem como
excluir esse cadastro?
2460

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Thatiane,
Você pode responder outras consultas,
basta ter o link de cada consulta pública,
e não precisa fazer outro cadastro pois já
possui. Por gentileza, entrar em contato
com sua rede de ensino para que lhe
enviem o link da consulta que deseja.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Edivânia, Boa tarde! Tudo bem?
No intuito de sanar as dificuldades
encontradas pelos usuários e
proporcionar a melhor experiência
possível, sempre buscamos
simular/reproduzir os passos reportados,
testando o sistema e buscando por
possíveis problemas.
Estes testes confirmaram que o recurso
de envio do protocolo por e-mail está
funcionando como previsto. Portanto,
suspeitamos que o provedor de e-mail
utilizado esteja bloqueando o
recebimento do protocolo.

o numero de protocolo não esta
sendo enviado para o meu email
-----------------2461

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Enviado de:
Por não termos controle sobre as regras
http //basenacionalcomum.mec.gov
dos provedores de e-mail, oferecemos a
.br/consultapublica/consultaseguinte solução:
publica/responder/589
- Responda a esta mensagem indicando
outra conta de e-mail para que possamos
alterar seu cadastro. Assim, você
conseguirá solicitar o protocolo para este
novo e-mail.
Atualmente, seu e-mail cadastrado no
sistema é: eosilva13@yahoo com br
Em tempo, certifique-se de estar
realizando os passos indicados abaixo
para que o protocolo seja enviado para o
Boa tarde, Rita,

não aparece município como
faço???

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2462

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Boa tarde, Elisangela,

Ao preencher os campos para o
cadastros, o campo do município
de residência não aparecem os
nomes dos municípios e nem a
possibilidade de digitar.
2463

25/09/2018

29/09/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Obrigada.

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Em Ter, 25 de set de 2018 15:30,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

Navegador Chrome

Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Raquel,

cadastrei e-mail e senha e nao
consigo entrar
2464

25/09/2018

01/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Raquel,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Rosana,

30/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/573
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

30/09/2018 Encerrado

Tenho que fazer a consulta pública
do componente de matemática e
Bom dia, Ednalva,
só aparece de Língua Portuguesa.
Como faço para alterar?
Para acessar a consulta pública de
matemática é necessário que sua rede
-----------------de ensino lhe envie o link, pois cada
consulta tem um link especifico.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/607

não consigo abrir a página do
cadastro.

2465

25/09/2018

Atenciosamente.

2466

25/09/2018

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Adriana, Bom dia! Tudo bem?
Adriana, bom dia! Tudo bem?

No intuito de sanar as dificuldades
encontradas pelos usuários e
proporcionar a melhor experiência
possível, sempre buscamos
simular/reproduzir os passos reportados,
testando o sistema e buscando por
possíveis problemas.
Eu ja fiz a consultapublica mas
não recebi nenhum protocolo no
meu email, e ja fiz todas as areas
do 1º ano até o 5 º ano . E quero
receber os emails com protocolos .
2467

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Estes testes confirmaram que o recurso
de envio do protocolo por e-mail está
funcionando como previsto. Portanto,
suspeitamos que o provedor de e-mail
utilizado esteja bloqueando o
recebimento do protocolo.

-----------------Por não termos controle sobre as regras
dos provedores de e-mail, oferecemos a
seguinte solução:
- Responda a esta mensagem indicando
outra conta de e-mail para que possamos
alterar seu cadastro. Assim, você
conseguirá solicitar o protocolo para este
novo e-mail.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/607

Todos os relatos que recebemos até o
momento, assim como o seu, são de
usuários que utilizam o provedor de emails "Yahoo".
Como explicado pelo agente na resposta
ao seu chamado, não temos controle
sobre as regras dos provedores de e-mail.
Fiz o que vcs solicitaram mais até agora
não recebi os protocolos de envio da
consulta publica . Acho realmente que o
problema é de vcs pois aqui na escola
que trabalho várias colegas não
receberam o envio do protocolo.
Adriana

Em tempo, certifique-se de estar
realizando os passos indicados abaixo
para que o protocolo seja enviado para o
Bom dia, Ana Lucia,

2468

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar
Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Ângela,
Sempre aparece email inválido

Bom dia, Ângela,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2469

25/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Dito isso, a solução que podemos
oferece é: solicitar que respondam a esta
mensagem indicando outra conta de email para que possamos alterar seu
cadastro. Assim, você conseguirá solicitar
o protocolo para este novo e-mail sem
problemas.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

Atualmente, seu e-mail cadastrado no
sistema é: drisquillante@yahoo com br

não aparece para mim os nomes
dos municípios e não consigo
escrever o nome de minha cidade

Ainda, cabe salientar que encaminhamos
uma evidência que comprova o
funcionamento do recurso conforme
previsto.

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Marlene,

município não abre para cadastro

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2470

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Marizete,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
quero acessar nas contribuições
da bncc

2471

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Ana,
Não consigo acessar o sistema

2472

25/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Bom dia, Ana,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Camila,

não consigo acessar o sistema

Bom dia, Camila,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2473

25/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Denise,

não consigo acessar, erro ou email
ou senha inválidos
Bom dia, Denise,
2474

25/09/2018

01/10/2018 Encerrado

------------------

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Anita,

não consigo mostrar o municipio
na barra de rolagem impedindo de
finalizar o cadastro

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2475

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar
Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Antonio,

não consigo colocar município de
residência para prosseguir no
cadastramento.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2476

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar
Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Angela,

2477

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
Como faço para mim cadastrar
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

Consegui finalizar o cadastro, obrigada

Em 26 de set de 2018 10:15, "Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)"
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Camila,

Não está aparecendo nenhum
município de residência.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2478

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox


2479

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Atenciosamente
Informei que era professor de anos
iniciais, mas digitei errado, sou
Bom dia, Eduardo,
professor dos anos finais e ensino
médio apenas
Faça login na ferramenta Documento
Curricular com seu usuário da Consulta
-----------------Pública, clique em "Meu perfil' e faça as
alterações.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/582
Sandra, Bom dia! Tudo bem?
Avaliando melhor o seu relato,
identificamos o houve...

Fiz meu cadastro e sou
direcionada para a consulta do
Paraná, sou de São Paulo.
2480

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

------------------

Explicação:
O usuário criador de Consulta Publica
pode convidar qualquer usuário
independentemente do seu Estado de
origem para que possa contribuir com o
documento curricular de uma
determinada rede. Neste caso, você
recebeu um link de participação na
consulta de Pernambuco, mesmo que
você seja da Paraíba.

Enviado de:
Caso não participe das ações desta rede,
http //basenacionalcomum.mec.gov
recomendamos que entre em contato
.br/consultapublica/consultacom a pessoa/rede que compartilhou o
publica/listar/responder
link e informe o equívoco.
Qualquer outra dúvida ou dificuldade, por
favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Esqueci a senha

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Erica,

------------------

2481

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Para recuperar sua senha, basta entrar
em "Esqueci minha senha" e informar seu
Enviado de:
e-mail cadastrado, você receberá em sua
http //basenacionalcomum.mec.gov caixa de entrada o link para a alteração.
.br/documento-curricular/esquecisenha html
Atenciosamente
Bom dia, Margarete,

2482

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
cadastrar email para sugestoes do parte do programa ProBNCC, que estão
curriculo
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Rosiane,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não está visível no site o botão
cadastrar.

2483

2484

25/09/2018

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

02/10/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Gostaria de ter acesso a todos os
comentários sobre as habilidades
de História dos anos iniciais.
Bom dia, Joaquina,
Tenho realizado o download,
entretanto, só aparece até a
Por gentileza você poderia nos informar
habilidade 11. Gostaria de acessar
com mais detalhes o ocorrido? E se
as demais
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc

2485

25/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Não estou conseguindo realizar o
cadastro, ainda que com todos os
campos preenchidos
corretamente; o botão "cadastrar"
não está operando e/ou nem
sinalizando como deveria.
------------------

Atenciosamente

Bom dia, Joaquina,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Maria,
Bom dia, Maria,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

2486

DATA DA
SOLICITAÇÃO

25/09/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

01/10/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Não estou conseguindo acessar,
Bom dia, Elaine,
aparece que meu email ou senha
está incorreto, mas esse email e
Por gentileza você poderia nos informar
senha são os que uso diariamente. com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
-----------------que assim possamos auxilia-la. Nos
informe também se já possui cadastro na
Enviado de:
plataforma.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2
Já consegui,não tinha feito o
cadastro,desculpe e obrigada!!

Em 26 de set de 2018 10:57, "Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)"
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Bom dia, Ana,
minha senha não entra.
Para a alteração de senha, basta ir em
"Esqueci minha senha", informe seu email cadastrado na plataforma, você
Enviado de:
receberá um link em sua caixa de e-mail
http //basenacionalcomum.mec.gov para fazer a alteração.
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Bom dia, Luciana,
------------------

2487

25/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Não consigo preencher o
município para conclusão do
cadastro

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2488

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar
Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Mayara,

não consigo fazer o cadastro, pois
o município de residência não
aparece

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2489

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente

Obrigada

De: Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
Enviada em: 26/09/2018 10:17
Para: Luciana Capelli
Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: Não consigo preencher o
município para conclusão d...

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Amábile, Bom dia! Tudo bem?
No intuito de sanar as dificuldades
encontradas pelos usuários e
proporcionar a melhor experiência
possível, sempre buscamos
simular/reproduzir os passos reportados,
testando o sistema e buscando por
possíveis problemas.
Após efetuar minha contribuição e
clicar para o protocolo ser enviado
por e-mail, o mesmo não é
enviado. Lembrando que o
endereço do e mail está correto.
2490

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Estes testes confirmaram que o recurso
de envio do protocolo por e-mail está
funcionando como previsto. Portanto,
suspeitamos que o provedor de e-mail
utilizado esteja bloqueando o
recebimento do protocolo.

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/609

Por não termos controle sobre as regras
dos provedores de e-mail, oferecemos a
seguinte solução:
- Responda a esta mensagem indicando
outra conta de e-mail para que possamos
alterar seu cadastro. Assim, você
conseguirá solicitar o protocolo para este
novo e-mail.
Atualmente, seu e-mail cadastrado no
sistema é: amabile reis@yahoo.com.br
Em tempo, certifique-se de estar
realizando os passos indicados abaixo
para que o protocolo seja enviado para o
Bom dia, Fernanda,

Não consigo fazer download do
processo aprendizagem do ensino
fundamental.
2491

26/09/2018

01/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Fernanda,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/download-da-bncc

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Elisio,

o sistema só abre na educação
infantil e não consigo responder
como gestor
2492

26/09/2018

02/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Elisio,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/home

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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Bom dia, Odila,

Desejo acesso ao referencial
-----------------2493

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Alzira,
não consigo entrar com email

Bom dia, Alzira,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2494

26/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

2495

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Como faço para sair do sistema da
Bom dia, Douglas,
consulta pública é somente
desligar o computador e sair do
Para sair da ferramenta, logo após fazer
site
sua consulta pública, clique em "Minhas
consultas", depois clique em "Inicio" e
-----------------depois em sair. É de grande importância
sair, para que outro usuário possa fazer
Enviado de:
login.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/listar/responder
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ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO
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ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Adriana, bom dia! Tudo bem?
Avaliando o seu relato, identificamos o
houve...

sou da paraiba e meu cadastro
aparece pernabuco
-----------------2497

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Por gentileza, poderiam verificar?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

Explicação:
O usuário criador de Consulta Publica
pode convidar qualquer usuário
independentemente do seu Estado de
origem para que possa contribuir com o
documento curricular de uma
determinada rede. Neste caso, você
recebeu um link de participação na
Consulta de Pernambuco, mesmo que
você seja da Para ba.
Caso não participe das ações desta rede,
recomendamos que entre em contato
com a pessoa/rede que compartilhou o
link e informe o equívoco.
Qualquer outra dúvida ou dificuldade, por
favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Edilene,
Eu ministro o 1º preciso fazer as
contribuições das sérieis iniciais?

Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
pertinente em sua área de atuação. No
Enviado de:
entanto a obrigatoriedade do envio de
http //basenacionalcomum.mec.gov contribuições deve ser verificada junto
.br/consultapublica/consultacom sua rede de ensino.
publica/responder/289
Atenciosamente.
fiz meu cadastro, porém gostaria
de edita-lo mas não estou
conseguindo, poderia me ajudar,
Bom dia, Marcely,
pois me cadastrei como professora
e estou na coordenação, aguardo Faça login na ferramenta Documento
retorno.
Curricular com seu usuário da Consulta
Pública, clique em "Meu perfil' e faça as
-----------------alteração.
------------------

2498

2499

26/09/2018

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

30/09/2018 Encerrado

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Bom dia, Claudia,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
o link "CADASTRO" no aparece.
Apenas pa acesso.
2500

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.

Não consigo achar essa opção MEU
PERF L
Em qua, 26 de set de 2018 às 10 21,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:
--

Prezada, Marcely,
Entre em Documento Curricular com seu
usuário da Consulta Pública, a tela que
aparecerá é esta:

Atenciosamente
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ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 1

Como faço para sair do sistema
depois de salvar minhas
contribuições?
2501

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Vanessa,

Para sair da ferramenta, logo após fazer
sua consulta pública, clique em "Minhas
-----------------consultas", depois clique em "Inicio" e
depois em sair. É de grande importância
Enviado de:
sair, para que outro usuário possa fazer
http //basenacionalcomum.mec.gov login.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/608
Atenciosamente
Bom dia, Aline,
nao consigo acessar aparece
mensagem de email ou senha
errados

2502

26/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Bom dia, Aline,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

------------------

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Edna,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Acesso

2503

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Magda,

Não consigo abrir o município, fica
azul e não abre

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2504

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente
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Este é um acompanhamento da
sua solicitação anterior #145
"Minha dúvida é com relação ..."
Aguardo. Peço que tão logo seja
publicada a errata que vocês me
enviem no meu e-mail a fim de que
eu possa ter conhecimento.Att.
Fábio Henrique

2505

26/09/2018

08/02/2019 Encerrado

Em quinta-feira, 20 de setembro
de 2018 14:55:28 BRT, Apoio
Resolvido por email
MEC (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
escreveu:

#yiv0259695336 table td {bordercollapse collapse;}#yiv0259695336
body .filtered99999
.yiv0259695336directional_text_wr
apper {direction:rtl;unicodebidi:embed }
Não consigo acessar a consulta
pública. Já realizei o cadastro e
sempre da erro no e-mail ou
senha.
2507

26/09/2018

02/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Natiele,
Boa tarde, Natiele,
Por gentileza, nos informe seu e-mail
cadastrado.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Prezada Fernanda,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov documento curricular. Casos
.br/consultapublica/consultarelacionados as consultas públicas em si,
publica/responder/607
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa
Leitura de textos jornalísticos de
acordo com a faixa etária;

2508

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Atenciosamente.
fiz o cadastro e assisti os tutotiais
mas n consigo sair da página dos
tutoriais para realizar a
consulta.Solicito ajuda
2509

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Maritana,
Para responder a consulta pública, é
necessário acessar via link próprio da
pesquisa, ou seja, cada pesquisa possui
um link gerado. Entre em contato com
sua rede de ensino, para que
disponibilizem o link para você.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Bom dia, Tania,

não condigo acessar minha conta

2510

26/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Boa tarde, Tania,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Soraia,

2511

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
Sou da Secretaria de Educação de
destinada aos profissionais que fazem
Vassouras. Gostaria de ter acesso
parte do programa ProBNCC, que estão
aos materiais mas nao tenho
trabalhando na (re)elaboração do
senha.
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Não consigo os links para
responder os questionários, achei
apenas Ciências

2512

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Hellen,
Para ter acesso as outras consultas,
entre em contato com sua rede de
ensino, pois cada consulta é acessada
através de um link diferente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Boa tarde.

2513

26/09/2018

02/10/2018 Encerrado

2514

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

2515

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

Está dando erro no email e não
Boa tarde, Adriele,
deu a opção de ajudar na proposta
do currículo.
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
-----------------conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Boa tarde, Lusinete,
Não consigo acessar a plataforma,
não acessa os campos com a lista Para aparecer a consulta pública, é
de disciplinas.
necessário acessar a plataforma através
do link da própria pesquisa. Cada área
-----------------possui um link diferente para ser
acessado. Entre em contato com sua
Enviado de:
rede de ensino para que lhe disponibilize
http //basenacionalcomum.mec.gov o link desejado.
.br/
Atenciosamente
como sair
Boa tarde, Maria,
-----------------Para sair, logo após o termino da
consulta, clique em "Minhas Consultas",
Enviado de:
logo após em "Inicio" e depois em "Sair".
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/582

Bom dia, Adriele,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

2517

DATA DA
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26/09/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

30/09/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ja contribuir com os espec ficos da
ed. infantil e do ens. fundamental
e a disciplina de língua
portuguesa, devido o tempo e não
haver internet no zona rural onde
trabalho, gostaria de saber se ja
posso fechar.

Boa tarde, Lucivalviana,

------------------

Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
pertinente em sua área de atuação. No
entanto a obrigatoriedade do envio de
contribuições deve ser verificada junto
com sua rede de ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/home
Boa tarde, Rosemeire,

O meu email não confere e não ca
amigo me cadastrar novamente.
Não está acessando o município,
para findar o cadastro

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2518

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
Navegador Chrome

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov

.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente
Boa tarde, Cibele,
Sou ATP da Educação Infantil.

2520

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
-----------------possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Enviado de:
Apenas as redes de ensino estaduais e
http //basenacionalcomum.mec.gov
municipais podem enviar esses links.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Estou em dúvida como será feito
meu cadastro para digitação do
currículo dentro da consulta
pública.

Atenciosamente.
Sou professor dos anos finais,
devo responder para os anos
iniciais?
2521

2522

26/09/2018

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado

30/09/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, João,
Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
pertinente em sua área de atuação.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/582
Boa tarde, Marcia,
esqueci o login
Para recuperar a senha, entre em
-----------------"Esqueci minha senha" e informe seu email cadastrado na plataforma, você
Enviado de:
receberá o link para alteração em sua
http //basenacionalcomum.mec.gov caixa de entrada.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Gislene,
Boa tarde,
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

gostaria de uma ajuda, pois ao
tentar fazer o cadastro não estou
conseguindo colocar o nome do
meu município de residência,
deste modo não consigo finalizar o
cadastro.
2523

26/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
posso a gentileza que me auxiliem, exibido normalmente.
desde já agradeço,
Navegador Chrome
Gislene

-----------------Navegador Firefox
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov 
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Bom dia,

não consigo inserir o nome do
municipio

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2524

26/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, David,
não estou conseguindo acessar,
meu e malil dá invalido
2525

26/09/2018

02/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, David,
Por gentileza, poderia nos informar se já
possui cadastro na plataforma? Se sim,
nos envie o e-mail cadastrado.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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01/10/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Não entendi esse tipo de consulta
pública. Gostaria de um espaço
para opinar sobre a Nova Base,
sobre a versão zero do currículo
paulista (Língua Portuguesa) e não
apenas dizer se estou de acordo
ou não com campos de atuação,
práticas de linguagem, habilidades
etc. É preciso que se crie um
espaço para argumentar, para
verificar viabilidades e
inviabilidades antes de as novas
regras começarem a ter validade.
Do contrário, será mais um
currículo bonito de se ler, mas de
improvável prática. Desculpem-me
a sinceridade, mas, ao não
encontrar a possibilidade de digitar
minhas impressões sobre a base e
a versão zero, a impressão que
tenho é a de que a consulta
pública é feita apenas para validar
a própria base, como se todos os
envolvidos no sistema educacional
tivessem tido a possibilidade de
discuti-la e sobre ela opinar.

ITERAÇÃO 1

Prezada Jaqueline,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si
e a opiniões, sugerimos que consulte os
responsáveis pela disponibilização do link
da pesquisa, no caso sua Rede de
Ensino.
Atenciosamente.

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaBom dia, Ana,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não consigo me cadastrar

2527

26/09/2018

01/10/2018 Encerrado

so tenho acesso na educação
infantil!! minha area de atuação é
o fundamental2
2528

26/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Odirlei,

Entre em contato com sua rede de
ensino, para que ela possa te
disponibilizar o link da consulta do
-----------------fundamental II, pois cada consulta é
acessada através de um link diferente. E
Enviado de:
somente as redes de ensino podem
http //basenacionalcomum.mec.gov
disponibilizar.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/608
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4
Olá Valeria Adriana, bom dia. Tudo bom?

Não consigo acessar,está
constando que meu email é
inválido,como posso fazer?
2529

26/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Prezada Valeria,

Para facilitar o acesso, retornamos sua
senha para a padrão do sistema.
Portanto, para que consiga entrar no
sistema novamente, seguem dados de
acesso:

Meu e-mail é
adrianamoraespassos@gmail com

Por gentileza, nos informe se já possui
Enviado do meu iPad
cadastro na plataforma ou se é seu
-----------------primeiro acesso, caso tenha cadastro nos
envie seu e-mail cadastrado.
Em 27 de set de 2018, às 09 36, Suporte
Enviado de:
Técnico (Ferramentas BNCC)
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
.br/consultapublica/esqueci-senha
escreveu:

Poderiam por gentileza, verificar este
login?

Usuário:
adrianamoraespassos@gmail.com
Senha: 123
Se o problema persistir, favor responder
esse e-mail para que possamos verificar
novamente.
Agradecemos seu contato,
Base Nacional Comum Curricular
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
esqueci minha senha quero
redefinir
2530

2531

2532

26/09/2018

27/09/2018

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

01/10/2018 Encerrado

01/10/2018 Encerrado

Quero redefinir minha senha

-----------------Em 26 de set de 2018 8:20 PM,
Enviado de:
"Ferramentas BNCC"
http //basenacionalcomum.mec.gov
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
.br/consultapublica/esqueci-senha
escreveu:
Boa noite, sou professora de
matemática e só está aparecendo
Bom dia, Alice,
o componente de Língua
Portuguesa pra eu fazer a
Entre em contato com sua rede de
contribuição. por favor façam a
ensino, para que ela possa te
alteração pra mim. Não estou
disponibilizar o link da consulta de
conseguindo. Obrigada.
Matemática, pois cada consulta é
acessada através de um link diferente. E
-----------------somente as redes de ensino podem
disponibilizar.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/607
Boa noite, sou professora de
matemática e só está aparecendo
o componente de Língua
Portuguesa pra eu fazer a
contribuição. por favor façam a
alteração pra mim. Não estou
conseguindo. Obrigada.
------------------

Bom dia, Renata,
Entre em contato com sua rede de
ensino, para que ela possa te
disponibilizar o link da consulta de
Matemática, pois cada consulta é
acessada através de um link diferente. E
somente as redes de ensino podem
disponibilizar.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

Bom dia, Flavia,
Para redefinir a senha, basta ir em
"Esqueci minha senha" e informar o email cadastrado no campo indicado. Será
enviado a você um link para a alteração.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Bernadete,

Vocês tem como me a judar
Bom dia, Bernadete,

-----------------2533

27/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/540

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Neusa,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
não consigo me cadastrar da email inválido
2534

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Neusa,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Somente as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
não consigo me cadastrar da
senha ou e-mail inválidos, sou
professora e preciso acessar
2535

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia,

não abre a guia cidade para
efetuar o cadastro

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2536

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

2537

DATA DA
SOLICITAÇÃO

27/09/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

02/10/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia!

Bom dia, Carmem,

Fiz o cadastro e ao digitalizar a
Bom dia, Carmem,
senha a mensagem é que a senha
é inválida. O que devo fazer?
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.
------------------

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login

ITERAÇÃO 3

Atenciosamente

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Aline,

meu e mail não corresponde ao
cadastrado
2538

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Aline,

Bom dia...
Estamos tentando fazer o cadastro e
consequentemente a consulta publica
pelo e mail pessoal (de cada professor) e
não estamos conseguindo, pois sempre
que preenchemos o e mail vem uma
descrição no canto superior descrevendo
que este e mail é invalido. Assim preciso
saber como revalidamos o e mail para
cadastrar nossos professores como
usuário e finalmente realizar o cadastro e
a consulta publica.

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido?Nos envie
também o e-mail cadastrado. Para que
assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha Atenciosamente

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente

Bom dia, Fatima,

Não consigo colocar o Município
de residência.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Aguardo.

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

2539

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Em qui, 27 de set de 2018 10:13,
Ferramentas BNCC
Enviado de:
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
http //basenacionalcomum.mec.gov
escreveu:
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Chrome

Navegador Firefox

Atenciosamente

Bom dia, Aline,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/esqueci-senha municipais podem enviar esses links.
tentamos o acesso pelo e mail de
alguns professores e também não
conseguimos acessar a pagina
para cadastro e para realização da
consulta publica
2540

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Atenciosamente.

Bom dia...
Somos professores da Rede Estadual
de Ensino Publico e gostaríamos de
participar de tal ação, pois é nosso dever
como profissional da área colaborar para
a melhoria do processo de educação.

Bom dia, Aline,
Entre em contato com sua rede de ensino
para que possam lhe disponibilizar o link
de consulta.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Bom dia, Tiacassiaos,
Como montar planejamentos para
educação infantil com base na
BNCC?
2541

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

------------------

A solicitação #2542 "Por favor, se puder
me manda mod..." foi fechada e fundida
com esta solicitação. Último comentário
na solicitação #2542:
Por favor, se puder me manda modelos.

Enviado de:
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
.br/download-da-bncc
wnload-da-bncc

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.

Por favor, se puder me manda
modelos.
2542

27/09/2018

27/09/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #2541 "Como montar
planejamentos para e...".

Bom dia, Sueli,
Não consigo acessar nenhum
documento da plataforma de meu
interesse. Como devo me
cadastrar para ter acesso. Grata
2543

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
Profª Sueli
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
-----------------possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Enviado de:
Apenas as redes de ensino estaduais e
http //basenacionalcomum.mec.gov
municipais podem enviar esses links.
.br/
Atenciosamente
Silvia, bom dia! Tudo bem?
Boa noite
Coloquei o email:
sillviamquadros20092009@hotmail com
Att,
Silvia Quadros

Bom dia

2544

27/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Analisando os dados fornecidos neste
chamado, não conseguimos encontrar o
seu cadastro no sistema.
• E-mail:
sillviamquadros20092009@hotmail.com

Enviado do Outlook

Coloco meu email, e diz que ele e
confirmação não conferem.

Bom dia, Silvia,

------------------

Por gentileza, nos informe o e-mail
cadastrado na plataforma.

Poderiam verificar?

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Livre de vírus.
www.avg com.

O acesso às Consultas Públicas está
disponível de duas formas:
• Como criador de Consulta Pública &gt;
É necessário que a sua rede envie
convite para que participe da elaboração
do currículo. Se você tiver acesso ao
sistema de Documento Curricular, basta
acessar o sistema de Consulta Pública
com os mesmos dados (usuário e senha).
• Como respondente de Consulta Pública
&gt; É necessário que a rede lhe envie o
link de uma Consulta Pública para que
possa responde-la.
Caso tenha recebido o link, basta seguir
os passos abaixo.
- Clique no link ou cole no seu navegador
- Após abrir o sistema, vá até a aba
"Cadastro"
- Preencha os dados do cadastro
- Por fim, clique na aba "Acesse" e entre
com os dados de login (usuário e senha)
recém cadastrados.

ITERAÇÃO 5

ID
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SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Edenéia,

A opção do cadastro, município
não entra

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2545

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Jocileia,

2546

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
não consigo finalizar meu cadastro
navegadores: Google Chrome ou Mozila
pq exige-se a inserção do
Firefox,
município, porém não existem
opções e nem permissão para
Como pode notar através dos prints
escrita do município.
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
-----------------Navegador Chrome

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov

.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Rosa,

Não consigo concluir o cadastro
porque não entra o nome da
minha cidade.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2547

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 2
Bom dia, Sandra,

bom dia, eu gostaria de alterar o
meu cadastro de Educação Infantil
Boa tarde, Sandra,
para Fundamental Anos Iniciais.
2548

27/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

------------------

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Wanderlea,

não consigo acessar para
responder as perguntas

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

2549

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

------------------

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Juraci,
suporte
Boa tarde, Juraci,
2550

27/09/2018

05/10/2018 Encerrado

-----------------Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa Tarde,
Sou professore e estou tentando
sugerir alguns pontos no site na
área de Ciência da Natureza, no
entanto quando clico no balão de
sugestões ele não abre para eu
realizar a mesma.
2551

27/09/2018

Boa tarde, Gabriela,

01/10/2018 Encerrado

Verificamos o link e em nosso sistema
está tudo ok, como podemos ver na
imagem abaixo. Para a caixa de texto
aparecer é necessário clicar em
"Parcialmente" e "Não" quando for
responder.

Obrigada.
-----------------

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/63

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Teresinha,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/esqueci-senha municipais podem enviar esses links.
Não consigo acessar com meu
email acho que preciso cadastrarme.Sou prof na EE Francisco da
Cunha Junqueira,em Ribeirão
Preto.

2552

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Respondi por equívoco as
questões do 8º, 9º anos, a partir
da questão 20/37 até a questão
12/12 do 9º ano e não consigo
retirar as contribuições.
2553

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
pertinente em sua área de atuação. O
-----------------equívoco não será um problema. No
entanto a obrigatoriedade do envio de
Enviado de:
contribuições deve ser verificada junto
http //basenacionalcomum.mec.gov com sua rede de ensino.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/607
Atenciosamente.
Boa tarde, Luciana,

Sou coordenadora estadual e não
consigo acesso ao preenchimento
2554

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde, Sandra,

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Entre em contato com a Secretaria
Estadual de Educação, para que possa
Enviado de:
ser cadastrada.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Fabiana,

Não consigo fazer o cadastro, o
campo munícipio não está
habilitado para preenchimento.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2555

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente
Boa tarde, Paula,
Boa tarde, por favor sou
professora e não consigo acessar
a plataforma não consigo gerar o
login ou senha. Peço orientações.
2556

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
Obrigada.
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
-----------------possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Enviado de:
Apenas as redes de ensino estaduais e
http //basenacionalcomum.mec.gov
municipais podem enviar esses links.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Atenciosamente
Boa tarde, Juliana,
não abre a caixa de adicionar os
comentários
------------------

Verificamos o link e em nosso sistema
está tudo ok, como podemos ver na
imagem abaixo. Para a caixa de texto
aparecer é necessário clicar em
"Parcialmente" e "Não" quando for
responder.

2557

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consulta
publica/responder/608

Atenciosamente

2558

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Por favor, preciso cadastrar os
professores da minha escola, pois
já concluímos os estudos, para
isso estamos utilizando a
realização do cadastro aqui na
escola. Não consigo realizar o
cadastro visto que ele a partir do
primeiro cadastro realizado volta
somente na pagina com
"ACESSO".
------------------

Prezada Liliane,
Para realizar cada cadastro é necessário
desfazer o login ao final de cada
consulta. E para a criação de cadastro, é
preciso entrar via link da própria consulta
disponibilizada pela sua rede de ensino,
é através dos links de pesquisa que se
pode efetuar o cadastramento. Por
gentileza, entre em contato com sua rede
de ensino, para que o link seja enviado.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Boa tarde, Débora,

Não consigo me cadastrar...

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

município de residencia o link não
abre.
2559

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr 
ar
Navegador Firefox

Atenciosamente.
Recebi o link através de minha
coordenadora, para que interagisse no
questionário com prazo até 30 deste.
Boa tarde,
Primeiro: Senha inválida

2560

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado

Boa tarde. Primeiro acesso.
Boa tarde, Maria da Graça,
Demorei bastante para achar onde onde
Depois: e-mail inválido
estava o cadastramento. Só achei pelo
Poderia por gentileza, nos informar se já celular.
??
possui cadastro na plataforma ou se seria Enfim, no aguardo.
o primeiro acesso. Caso já tenha
-----------------cadastro, nos informe seu e-mail
cadastrado.
Em Qui, 27 de set de 2018 15:08,
Enviado de:
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
.br/consultapublica/esqueci-senha
escreveu:

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Se caso tenha se cadastrado desta
maneira, nos envie seu e-mail cadastrado.

Minha habilitação é em Língua
Portuguesa.

É necessário que a senha seja do meu
e mail particular ou posso criar uma outra
específica para o site?

Meu e.mail: graciecakie@gmail.com

Atenciosamente

Atenciosamente
Em qui, 27 de set de 2018 às 15:18,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
escreveu:
Boa tarde, Eva,
boa tarde não consigo acessar as
perguntas para responde- las
------------------

Verificamos o link e em nosso sistema
está tudo ok, como podemos ver na
imagem abaixo. Para a caixa de texto
aparecer é necessário clicar em
"Parcialmente" e "Não" quando for
responder.

2561

27/09/2018

01/10/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consulta
publica/responder/608

Atenciosamente

Prezada,
A senha pode ser a que desejar, contato
que se cadastre via link enviado.
Atenciosamente

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Keith,

2562

27/09/2018

02/10/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
cadastrar senha
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/esqueci-senha responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, Regina,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
Como obtenho uma senha?
Somos movimento social:Fórum
Mineiro de Educação Infantil
(FMEI), não temos CPF, nem
registro empresa.

2563

27/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Abrahão

Recebi a informação que
"brevemente será enviado e-mail
com usuário e senha" , mas não
foi enviada até o momento.
2564

27/09/2018

02/10/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Aguinaldo,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não há um campo para cadastro,
visando colaboração na BNCC.
2565

27/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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SOLICITAÇÃO
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Ao entrar para fazer a consulta
Publica, não aparece os
questionários para poder
responder
2566

27/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Bom dia, Maisa,

------------------

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/609
Bom dia, Edilaine,

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

Não consigo digitar o nome do
meu município e não aparece
opção de escolha...e agora?
2567

27/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar
Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Maristela,
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

não aparece os nomes da cidade

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2568

27/09/2018

02/10/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Maisa,

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4
Teresinha, bom dia! Tudo bem?
Analisando os dados fornecidos neste
chamado, não conseguimos encontrar o
seu cadastro no sistema.
• E-mail: tetearantes@yahoo.com.br

tetearantes@yahoo.com br

Bom dia, Teresinha,
2569

27/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Já criei 3denhas pelo link q vcs me Por gentileza, nos informe o e-mail
enviaram e não dá certo
cadastrado na plataforma.

Enviado de myMail para iOS
por gentileza, verificar

Atenciosamente
sexta-feira, 28 de setembro de 2018
09:23 -0300 de
suporte@bncc.zendesk.com
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;:

O acesso às Consultas Públicas está
disponível de duas formas:
• Como criador de Consulta Pública &gt;
É necessário que a sua rede envie
convite para que participe da elaboração
do currículo. Se você tiver acesso ao
sistema de Documento Curricular, basta
acessar o sistema de Consulta Pública
com os mesmos dados (usuário e senha).
• Como respondente de Consulta Pública
&gt; É necessário que a rede lhe envie o
link de uma Consulta Pública para que
possa responde-la. Caso tenha recebido
o link, basta seguir os passos abaixo.
- Clique no link ou cole no seu navegador
- Após abrir o sistema, vá até a aba
"Cadastro"
- Preencha os dados do cadastro
- Por fim, clique na aba "Acesse" e entre
com os dados de login (usuário e senha)
recém cadastrados.
Print da tela de cadastro.

Boa noite!

Precisa saber como faço para
cadastrar minha senha.
2570

27/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Consegui efetuar meu cadastro com
login e senha.

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Grata,
.br/consultapublica/

Patricia
Bom dia, Maria,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
sim quero participar da Consulta
Publica e nao consigo acessas.
2571

27/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Jackson,

Não estou conseguindo fazer meu
login
2572

27/09/2018

05/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Jackson,
Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Gostaria de receber um link para
responder uma consulta publica
2573

27/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Bom dia, Debora,
Apenas as Redes de Ensino podem
disponibilizar links para a Consulta
Pública, por gentileza, entre em contato
com sua rede de ensino.

------------------

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Bom dia, Debora,
Nao consigo acessar a consulta
publica da Bncc.

Bom dia, Debora,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2574

27/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Vivian,

ao me cadastrar, não estou
conseguindo colocar o município

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2575

27/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Cripa,
não consigo acessar

Bom dia, Cripa,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2576

28/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
preciso responder a consulta
publica

2577

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Cripa,
Para responder a consulta, basta fazer o
cadastro através do link recebido por sua
Rede de Ensino, link este que ira te
direcionar para a consulta pública
indicada.
Atenciosamente.
Bom dia, Maria,

2578

28/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Não consigo acessar a consulta
pública da BNCC, sempre que
Bom dia, Maria,
coloco meu e-mail, aparece: E-mail
inválido.
Por gentileza, nos informe se este é seu
primeiro acesso ou se já possui cadastro
-----------------na plataforma, caso tenha cadastro, nos
informe seu e-mail.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

É O MEU PR MEIRO ACESSO.

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente

Boa tarde, Juliana,
como faço para adicionar as
contribuições para as práticas
cotidianas?
2579

28/09/2018

06/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Juliana,
Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/materiais-de-apoio

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Dayse,

cadastrei e-mail errado e não
consigo acessar, o que faço
agora?
2580

28/09/2018

05/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Dayse,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Porque é tão difícil ter acesso se o
site precisa de tais informações de
meu trabalho.
Bom dia, Lenir,
2581

28/09/2018

05/10/2018 Encerrado

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Lenir,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente
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ITERAÇÃO 5
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Bom dia, Sandra,

2582

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
0,50
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
-----------------relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
Enviado de:
pela disponibilização do link da pesquisa.
http //basenacionalcomum.mec.gov Sugestões e/ou comentários sobre a
.br/consultapublica/
consulta podem ser feitas clicando no
botão 
 “Adicionar
comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Bom dia, Manda,
preciso alterar meu cadastro.

Bom dia, Manda,

------------------

2583

28/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Por gentileza, poderia nos informar quais
alterações seriam? E seu e-mail
Enviado de:
cadastrado na plataforma.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Atenciosamente
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Izabel,

Não consigo fazer o
cadastramento obrigatório,
segundo a secretaria da
educação.
2584

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/download-da-bncc
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Maria,
Não estou conseguindo acessar
para a consulta
2585

28/09/2018

06/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Maria,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Já consegui o acesso , desculpe o
incomodo e obrigada pela presteza.

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Em seg, 1 de out de 2018 às 09:22,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
Iara, boa tarde! Tudo bem?
Analisando os dados fornecidos neste
chamado, não conseguimos encontrar o
seu cadastro no sistema.
• E-mail: simoliveirapereira@hotmail.com

fiz o cadastro e agora diz que o
email é invalido
2586

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Simone,

O acesso às Consultas Públicas está
disponível de duas formas:
• Como criador de Consulta Pública &gt;
É necessário que a sua rede envie
convite para que participe da elaboração
do currículo. Se você tiver acesso ao
sistema de Documento Curricular, basta
acessar o sistema de Consulta Pública
com os mesmos dados (usuário e senha).
• Como respondente de Consulta Pública
&gt; É necessário que a rede lhe envie o
link de uma Consulta Pública para que
possa responde-la. Caso tenha recebido
o link, basta seguir os passos abaixo.

Por gentileza, nos informe o e-mail
cadastrado na plataforma.

email foi :
simoliveirapereira@hotmail com

simoliveirapereira@hotmail com

por gentileza, verificar este login

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

- Clique no link ou cole no seu navegador
- Após abrir o sistema, vá até a aba
"Cadastro"
- Preencha os dados do cadastro
- Por fim, clique na aba "Acesse" e entre
com os dados de login (usuário e senha)
recém cadastrados.
Print da tela de cadastro.

Bom dia, Vera,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/login
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
nao consigo acessar a plataforma

2587

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Neusa,
Após meu cadastro estou tendo
problema de acesso
2588

28/09/2018

05/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Neusa,
Por gentileza, poderia nos informar com
mais detalhes o ocorrido? E nos envie
também seu e-mail cadastrado.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ID
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SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Este é um acompanhamento da
sua solicitação anterior #2183 "FIZ
O MEU CADASTRO,ENTREI N..."
Deu certo obrigada.
Enviado do
Outlook&lt;http://aka ms/weboutloo
k&gt;

2589

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

____________________________
____
De: Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
Enviado: quarta-feira, 19 de
setembro de 2018 15:54
Para: FRANCISCA LUCIA
Assunto: [Solicitação recebida] FIZ
O MEU CADASTRO,ENTREI NA
PLATAFORMA E QUERIA S...
Bom dia, Silvana,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/documento-curricular/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
não consigo me cadastrar para
responder uma consulta publica
obrigatória

2590

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Paula,

o campo Munícipio no cadastro
não está abrindo

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2591

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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Bom dia, Nathalia,

2592

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
não consigo cadastrar como fazer parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, Sara,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
não consigo fazer a inscrição para
a consulta pública.

2593

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
faço tudo correto e nãop consigo
responder o questionário, não
aparece o ícone consulta pública,
para que eu posso aceessar
2594

28/09/2018

05/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Cicero,
Bom dia, Cicero,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/home

não consigo responder a consulta
porque meu email dá invalido
2595

28/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Bom dia, Silvia,

Bom dia, Silvia,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Por gentileza, nos informe se é seu
-----------------primeiro acesso ou se já possui cadastro
Caso ainda tenha alguma dúvida e
na plataforma, se caso já tenha cadastro,
possamos auxiliá-la em algo, por
Enviado de:
nos informe o e-mail cadastrado.
gentileza abra um novo chamado e
http //basenacionalcomum.mec.gov
ficaremos felizes em ajudá-la.
.br/consultapublica/esqueci-senha Atenciosamente
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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Bom dia, Luciana,

2597

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
não consigo colocar o municipio de Firefox,
residencia
Como pode notar através dos prints
-----------------abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente
Prezada Mary Lane,
Não consigo a minha disciplina
------------------

2598

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Bom dia, Mary Lane,
Entre em contato com sua Rede de
Ensino, para que ela te disponibilize o
link de sua área de atuação.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/listar/responder

Eu sou história e sociologia aparece
lingua portuguesa!

Cada link te direciona para uma Consulta
Pública de determinada área. Por tanto
entre em contato com sua Rede de
Ensino para que lhe enviem o link da
Consulta de História e o outro link para
Sociologia. Somente as redes podem
enviar links.
Atenciosamente

Bom dia, Sebastião,

não estou conseguindo me
cadastrar . aparece loguim ou
senha incorreta
2599

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente
Bom dia, Gabriel,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Gostaria de acessar para entrar
na consulta publica
2600

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
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ITERAÇÃO 5
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ANTISPAM BOL » T RA-TE MA

Olá,
2601

28/09/2018

05/10/2018 Encerrado
Você enviou uma mensagem para
gabrielleitezoo@bol.com.br
Para
que sua mensagem seja
encaminhada, por favor,
clique aqui

ANTISPAM BOL » T RA-TE MA

Olá,
2602

28/09/2018

05/10/2018 Encerrado
Você enviou uma mensagem para
gabrielleitezoo@bol.com.br
Para
que sua mensagem seja
encaminhada, por favor,
clique aqui

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

Não estou conseguindo entrar
após digitar a senha...

ITERAÇÃO 1

2603

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Boa tarde, Fabiana,

------------------

Por gentileza, poderia nos informar se é
seu primeiro acesso ou se já possuía
cadastro? Caso já tenha cadastro, nos
informe o e-mail.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Boa tarde, Fabiana,

Não estou conseguindo digitar no
campo de Município de residência.
E este campo é obrigatório.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2604

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar
Navegador Firefox


2605

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Não estou conseguindo entrar com
o e-mail que possuo do Gmail.
Boa tarde, Wellington,
Criei um novo e-mail, mas mesmo
assim não obetnho acesso. Por
Para acessar a Consulta Pública é
que razão?
necessário fazer um cadastro.
Para efetuar o cadastro você precisa
-----------------receber o link da Consulta de sua Rede
de Ensino.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 2
Boa tarde!
É o meu primeiro acesso, nunca fiz
cadastro anteriormente...

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Fabiana,
Para fazer o cadastro é necessário entrar
via link disponibilizado pela sua rede de
ensino.

Em sex, 28 de set de 2018 às 13 03,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 2

Olá. Já criei outra senha ontem.
Não consigo acessar continua o
aviso

https //sites google.com/view/curriculopaul
ista/consulta-p%C3%BAblica?authuser=0
Em sex, 28 de set de 2018 às 12 25,
grace souza

Analisando os dados fornecidos neste
chamado, não conseguimos encontrar o
seu cadastro no sistema.

&lt;graciecakie@gmail.com&gt; escreveu:

• E-mail: graciecakie@gmail com

&gt;

O acesso às Consultas Públicas está
disponível de duas formas:
• Como criador de Consulta Pública &gt;
É necessário que a sua rede envie
convite para que participe da elaboração
do currículo. Se você tiver acesso ao
sistema de Documento Curricular, basta
acessar o sistema de Consulta Pública
com os mesmos dados (usuário e senha).
• Como respondente de Consulta Pública
&gt; É necessário que a rede lhe envie o
link de uma Consulta Pública para que
possa responde-la. Caso tenha recebido
o link, basta seguir os passos abaixo.

de email ou senha inválidos.
Em qui, 27 de set de 2018 às
15 39, Ferramentas BNCC

&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
&gt; Olá. Já criei outra senha ontem. Não
escreveu:
consigo acessar continua o aviso de
email ou senha inválidos.
&gt;

2606

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

&gt; Em qui, 27 de set de 2018 às 15:39,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

&gt; Bem-vindo à Base Nacional
Comum Curricular. Clique no link
abaixo para criar uma senha e
entrar.

Poderiam por gentileza, verificar este
usuário

&gt; &gt;

&gt;

&gt; &gt; Bem-vindo à Base Nacional
&gt;
Comum Curricular. Clique no link abaixo
https //bncc.zendesk.com/verificatio
para criar uma senha e entrar.
n/email/Z2mBSyO6LyKVMbOwEdf
LhBa8YDDGhXbo
&gt; &gt;
&gt;

- Clique no link ou cole no seu navegador
- Após abrir o sistema, vá até a aba
"Cadastro"
- Preencha os dados do cadastro
- Por fim, clique na aba "Acesse" e entre
com os dados de login (usuário e senha)
recém cadastrados.

&gt; &gt;
https //bncc.zendesk.com/verification/emai
l/Z2mBSyO6LyKVMbOwEdfLhBa8YDDGh
Xbo

&gt; Este email é um serviço de
Base Nacional Comum Curricular.
Fornecido por Zendesk

Print da tela de cadastro.
Boa tarde, Fabiana,
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

Não estou conseguindo fazer o
cadastro, pois o campo de
Município de residência não esta
sendo possível selecionar a opção
da cidade.
2607

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
Navegador Chrome

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov

.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Silvia,

não estou conseguindo entrar com
meu email
Boa tarde, Silvia,
2608

28/09/2018

05/10/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 3
Maria, boa tarde! Tudo bem?

-----------------Por gentileza, nos informe o e-mail
cadastrado na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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ITERAÇÃO 2
Bom dia, Juscely,

Boa tarde, Juscely,
NÃO CONSIGO ACESSAR

2609

28/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Poderia por gentileza, nos informar com
-----------------mais detalhes o ocorrido? Por gentileza,
nos informe se já possui cadastro ou é o
Enviado de:
primeiro acesso, se caso for cadastrada,
http //basenacionalcomum.mec.gov nos envie o e-mail
.br/consultapublica/
Atenciosamente.

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Janaína,

Boa tarde! É possível o envio de
um exemplar impresso da
BNCC??? Gostaria de
disponibilizar para a Sala dos
Professores da Creche onde atuo.
2610

28/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Infelizmente não há versões impressas
da BNCC, porém para ter acesso a
versão para navegação e de impressão
da Base Nacional Comum Curricular,
acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

-----------------Para ter acesso a Download da Base
Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
http //basenacionalcomum.mec.gov abaixo:
.br/a-base#
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc

esqueci minha senha gostaria de
cadstrar outra se possivel.
2611

28/09/2018

05/10/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
como criar login e senha (cadastro
inicial) para registrar consulta
pública no site. Não estou
encontrando o link de cadastro
inicial....

2612

2613

28/09/2018

28/09/2018

05/10/2018 Encerrado

05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Léa,
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”.
Atenciosamente
Bom dia, Rafael,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
http //basenacionalcomum.mec.gov cria sua própria pesquisa e a libera
.br/consultapublica/
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
-----------------responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
Enviado de:
municipais podem enviar esses links.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Atenciosamente
Bom dia, Noemi,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
QUERO ACESSAR O CONSULTA
parte do programa ProBNCC, que estão
PÚBLICA
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 3

Bom dia, Jaci,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não consigo acessar a consulta
pública.
2614

28/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Vania,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não consigo acessar a consulta
publica versão zero do currículo
paulista
2615
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05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Vania
preciso de uma outra senha e
quando digito meu e-mail, aparece
Bom dia, Vania,
que é inválido
2616
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06/10/2018 Encerrado

------------------

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde, Vania

Preciso de uma nova senha de
acesso, para responder a versão
zero do currículo paulista
2617
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06/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Vania,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde, Celia,

nao consigo entrar com a senha
que enviaram
2618
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06/10/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Celia,

estou aguardando resposta.

Por gentileza, nos envie o e-mail
cadastrado na plataforma, para que
possamos verificar.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Bom dia, Valeria,
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Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

não estou conseguindo acessar a
plataforma e finalizar meu
cadastro, pede o município de
onde moro e n consigo colocar, e
minha amigas n estão
conseguindo entrar na pagina p
contribuir
------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
Navegador Chrome

Enviado de:

http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Navegador Firefox
ar

Atenciosamente
Bom dia, Alessandra,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
COMO FAZER MEU CADASTRO?
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
NÃO CONSEGUI ACESSAR
PORQUE NÃO FUI CONV DADA?

2620

28/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Beatriz,

2621
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05/10/2018 Encerrado

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

a plataforma não abre o espaço
para indicar o município, aparece
um quadrado branco ,logo não
consigo fazer o cadastro. faz mais
de uma semana que os
professores não conseguem
cadastrar na plataforma
------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
Navegador Chrome

Enviado de:

http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Navegador Firefox
ar

Atenciosamente
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Bom dia, Viviane,
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05/10/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
quero fazer meu cadastro
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, Leir,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
quero me cadastrar
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Atenciosamente
Bom dia, Carla,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
sou professora e não consigo me
cadastrar
2624
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Atenciosamente
Bom dia, Maria,

não consigo digitar município de
residência.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2625

28/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente
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Bom dia, Danilo,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
como eu faço cadastro na Bncc
para conseguir fazer a consulta
publica, não aparece um lugar
para cadastro.
2626
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Atenciosamente
Bom dia, Bel,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não consigo acessar a consulta
publica para me cadastrar
2627

28/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Ok!Obrigada

Minha Escola è do 1 ao 5 ano
.. Preciso responder dos 6 ano?
-----------------2628

28/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Ok ! Muito obrigada.

Bom dia, Valdilene,
Enviado do meu smartphone Samsung
Galaxy.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/607

Enviado do meu smartphone Samsung
Responda somente a consulta que achar Galaxy.
pertinente em sua área de atuação.
Atenciosamente

-------- Mensagem original -------De: Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
Data: 28/09/18 20 01 (GMT-03 00)
Para: Valdilene
&lt;val_170869@hotmail com&gt;
Assunto: [Solicitação recebida] Minha

-------- Mensagem original -------De: "Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)"
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
Data: 01/10/18 10 04 (GMT-03:00)
Para: Valdilene
&lt val 170869@hotmail.com&gt
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Bom dia, Cristiane,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/documento-curricular/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não consigo cadastrar o email e
senha para realizar a consulta.
2629
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Atenciosamente
Bom dia, Silene,

não preenche o município de
residência para conseguir concluir
o cadastro

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2630
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05/10/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Maria,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
estou com dificuldade de acessar
o cadastro.
2631
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05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa noite
Não consigo entrar com a senha
nova, ja solicitei varias e não da
certo
2632

28/09/2018

06/10/2018 Encerrado
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Boa tarde, Anesia
Bom dia, Anesia,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente
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Bom dia, Luciano,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Como eu faço para participar da
consulta pública, nao tenho o
cadastro..
2633
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Atenciosamente
Bom dia, Suelen,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov
possível fazer o cadastrado para poder
.br/documento-curricular/esqueciresponder à pesquisa indicada.
senha html
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
como faço o cadastro
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05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Nilza,
recebi um link para me cadastrar
mas não consigo
2635

29/09/2018

06/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Nilza,
Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido? E se puder,
nos envie o link recebido.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde, Leda,

Não consigo entrar na plataforma.
Email aparece como incorreto.
2636
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06/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Leda,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde, Leda

Não consigo entrar. CONTINUO
RECEBENDO A MENSAGEM
USUARIO OU SENHA NVALIDA
2637

29/09/2018

06/10/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
https //bncc.zendesk.com/hc/ptbr/requests/new

Bom dia, Leda,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Muito obrigada pelo retorno. Consegui
contribuir, deu tudo certo.

Leda Souza

Em seg, 1 de out de 2018 às 10:25,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:
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Boa tarde, Vicente,

Preciso abrir o campo de resposta

Bom dia, Vicente,

------------------

2638
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Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
Enviado de:
conseguir seguindo de print da tela. Para
http //basenacionalcomum.mec.gov que assim possamos auxilia-lo.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/608
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Boa tarde, Neide,

Tirando dúvidas
Bom dia, Neide,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------2639

29/09/2018

06/10/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde, Neide,

Tirando todas as dúvidas
Bom dia, Neide,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------2640
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Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Maria,
NÃO CONSEGUI ACESSAR O
QUESTIONÁRIO
2642

29/09/2018

05/10/2018 Encerrado
ATT. MARIA DA GRAÇA DE
SOUZA

Para que apareça a aba de Consultas, é
necessário acessar via o link da própria
consulta, entre em contato com sua rede
de ensino, para que eles lhe
disponibilizem o link de cada Consulta
Pública.
Atenciosamente.
Boa tarde, Júlia

Não consigo acessar o sistema.
Ok?
2643
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06/10/2018 Encerrado

Bom dia, Júlia,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Submitted from:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Bom dia, Luzia,
não consta acesso para responder
a consulta. veja a imagem em
Para que apareça a aba de Consultas, é
anexo
necessário acessar via o link da própria
consulta, entre em contato com sua rede
-----------------de ensino, para que eles lhe
disponibilizem o link de cada Consulta
Enviado de:
Pública.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente.
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Bom dia, Guilhermina,

no campo para preencher
município está em branco, não
consigo clicar no nome da minha
cidade

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2645

29/09/2018

05/10/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr 
ar
Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Gêusa,

Este é um acompanhamento da
sua solicitação anterior #386
"Como fazer para baixar a ba..."
Caro Daniel,
Ok obrigada!
2646
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05/10/2018 Encerrado

Segue relatório de minhas
atividades em setembro do
corrente. Desculpe pelo atraso,
estou sem poder digitar com
infiltração no braço direito. Por
gentileza, confirme recebimento.

Em sáb, 29 de set de 2018 às 10 05,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

Abraços.

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
consulta podem ser feitas clicando no
botão 
 “Adicionar
comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.

Gêusa.

Atenciosamente.
Boa tarde, Ana
minha senha não entra e o link
que rerecebo no e-mail também
não funciona
2647

29/09/2018

06/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Ana,
Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido? Poderia nos
passar também o link que está
recebendo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Bom dia, Zilpa,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não estou conseguindo acessá a
consulta pública
2648

29/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Leonor,

2649

29/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Sou Diretora de Escola e recebi
um comunicado que preciso inserir
na Plataforma do MEC as
contribuições dos estudos
realizados junto aos professores
referente o " Curriculo Paulista " ,
porém não consigo acesso .

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
-----------------possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Enviado de:
Apenas as redes de ensino estaduais e
http //basenacionalcomum.mec.gov municipais podem enviar esses links.
.br/documento-curricular/
Atenciosamente
Bom dia, Silvana,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Preciso responder a consulta
publica,porem não recebi o
link,como devo proceder?

2650

29/09/2018

06/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Luzia,
disponibilizando a seção
Responder consultas
2651

29/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Para que apareça a aba de Consultas, é
necessário acessar via o link da própria
consulta, entre em contato com sua rede
de ensino, para que eles lhe
Enviado de:
disponibilizem o link de cada Consulta
http //basenacionalcomum.mec.gov Pública.
.br/consultapublica/home
Atenciosamente.
------------------

Obrigada.
Em seg, 1 de out de 2018 09:46,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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Bom dia, Lucelene,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
entrar na bncc para cadastro de
professor
2652

29/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Roberta,

não consigo cadastrar o município
de residência no cadastramento

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

2653

29/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente

2654

29/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Meu email para acesso ao login
esta errado eu digitei ,eu e,ail
errado então as informação não
estou recebendo, queria informar o
correto poramos@uol com br e
NAO paramos, espero que
corrijam para que possa receber
os comunicados. obrigado
------------------

Bom dia, Paulo,
Por gentileza, entre na ferramenta
"Documento Curricular" com o e-mail que
está utilizando agora, e vá em 'Meu
perfil', no local de e-mail, mude para o email correto.

Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/582

Obrigada pelo retorno. Mas consegui
realizar a consulta e cadastro pelo celular
Em seg, 1 de out de 2018 09:38,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 3
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ANTISPAM UOL ¿ TIRA-TEIMA

Olá,

2655

29/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Você enviou uma mensagem para
poramos@uol.com.br
Para
que sua mensagem seja
encaminhada, por favor, clique aqui

Esta
confirmação é necessária porque
poramos@uol.com.br usa o

2656

2657

29/09/2018

29/09/2018

05/10/2018 Encerrado

05/10/2018 Encerrado

Não consigo finalizar cadastro
mesmo após preencher
corretamente todos os campos,
pois tenho acesso ao sistema, com Bom dia, Suzel,
meu e-mail institucional que esta
correto para abrir página de apoio Se caso tenha acesso a plataforma
a reelaboração do currículo.
através de seu e-mail institucional, pode
usa-lo.
-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Sugiro o ensino das artes como 4
disciplinas: Arte visual, arte
plásticas, dança, Música. Porque
assim alem da educação ser de
mais qualidade, nos proficionais da
área podemos ser mais
valorizados e inseridos no
cotidiano escolar.
------------------

Bom dia, Danny,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/#/site/cadastro

ITERAÇÃO 2
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Bom dia, Lucimar,
Na minha página não aparece
todas as disciplinas para que eu
possa responder a consula
2658

29/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Para que apareça a aba de Consultas, é
necessário acessar via o link da própria
consulta, entre em contato com sua rede
-----------------de ensino, para que eles lhe
disponibilizem o link de cada Consulta
Enviado de:
Pública.
http //basenacionalcomum.mec.gov Cada link direciona para uma consulta
.br/consultapublica/consultadiferente.
publica/listar/responder
Atenciosamente.
Bom dia, Lindberg,
Não estou conseguindo entrar na
área bncc_CH_historia para fazer
as retificações necessárias ao
documento curricular.

2659

29/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Também não estou conseguindo fazer o
cadastro como professor.

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente

2660

29/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Ter uma opção "apagar ou limpar"
em todos os itens/campos a serem
analisados do documento
(BNCC), para eventuais acessos
no campo etário errado (acabei
Bom dia,
preenchendo alguns campos de
faixa etária da qual não tenho
Agradecemos a sugestão e iremos
experiência efetiva. Grata!!!
avaliar.
------------------

Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/608
Bom dia, Juliana,

estou tentando realizar meu
cadastro e não aprece a opção do
município de residência

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2661

29/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente
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ITERAÇÃO 4
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Bom dia, Vanessa,
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

Não entra o município...
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2662

29/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Ana Paula,

05/10/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa noite, não consigo resgatar ou Bom dia, Cássio,
acessar uma senha e login para
ter acesso ao documento.
Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/
Enviado de:
E clique em “Esqueci minha senha”.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Atenciosamente
Bom dia, Bel,

Gostaria de preencher a pesquisa
da base curricular nacional e não
estou conseguindo
2663

2664

29/09/2018

29/09/2018

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não consigo me cadastrar para
uma consulta pública da BNCC

2665

29/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2
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Bom dia, Jucelia,

Não consigo selecionar o
município de residência, pois o
espaço destinado para esta ação
permanece em branco.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2666

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr 
ar
Navegador Firefox

Atenciosamente
pelo celular tudo bem mas é
horrível para confirmar e pelo note
não reconhece a senha ou
endereço de e-mail
2667

30/09/2018

06/10/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Ibrain
Bom dia, brain,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxiliar.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Obrigada pela atenção, consegui acessar!

Problemas no login, nao consigo
acessar a plataforma
2668

30/09/2018

06/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Aparecida,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha Atenciosamente

De: "Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)"
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
Enviada: 2018/10/01 10:34:39
Para: cidacyrino@uol.com.br
Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: Problemas no login, nao
consigo acessar a platafor...

Quero entrar na plataforma da
Educação Infantil e a pagina não
abre.
2669

30/09/2018

06/10/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

O link da Educação Infantil não abre. Na
sexta-feira respondi o questionario do
Ensino Fundamenta Anos Iniciais,
quando abro a página já mostra o que e
já fiz na sexta-feira.
A plataforma para fazer as respostas não
Muito Obreigada!
abre.
Prof. Lourdes
O que devo fazer?
Em dom, 30 de set de 2018 às 08:33,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Boa tarde, Lourdes
Bom dia, Lourdes,
Poderia por gentileza, nos informar o link
utilizado para entrar na Consulta de
Educação Infantil? Se conseguir, nos
envie um print da tela.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Fiz o meu cadastro com e-mail
errado, digitei:
neuzaramos@prof.educacao.sp go
v.br,
ONDE DEVERIA SER:
neuzamacedo@prof educacao sp.g
ov.br

2670

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Agora estou tentando fazer um
novo cadastro, mas a aba
CADASTRO não está aparecendo
mais. Aí tentei acessar novamente
com o e-mail ERRADO
(neuzaramos@prof.educacao sp.g
ov.br), este está dando acesso a
Consulta Pública, vou usá-lo para
responder a Consulta Pública;
porém é um e-mail que não existe.

Bom dia, Neuza,
Por gentileza, entre na ferramenta
"Documento Curricular" com o e-mail que
está utilizando agora, e vá em 'Meu
perfil', no local de e-mail, mude para o email correto.
Atenciosamente

Fortaleço que o sistema não está
abrindo aba de CADASTRO e email CORRETO que existe é:
neuzamacedo@prof educacao sp.g
ov.br
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Bom dia, Juliana,
Como faço para apagar a
pesquisa feita no 1 ano, eu não
trabalho com series iniciais.
2671

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
pertinente em sua área de atuação. No
-----------------entanto a obrigatoriedade do envio de
contribuições deve ser verificada junto
Enviado de:
com sua rede de ensino. Mas
http //basenacionalcomum.mec.gov
infelizmente, não é possível fazer a
.br/consultapublica/consultaexclusão de contribuições já feitas.
publica/responder/582
Atenciosamente.
Bom dia, Regiane,

2672

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
Todos os e-mails tentados, quando destinada aos profissionais que fazem
digitados, há uma mensagem: Eparte do programa ProBNCC, que estão
mail inválido
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
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Boa tarde, Angela

gostaria de saber porque não
estou conseguindo entrar no login
2673

30/09/2018

06/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Angela,
Poderia por gentileza, nos informar o email cadastrado na plataforma?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Irlaine,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não consigo entrar, email não
cadastrado e não sei como
cadastrar
2674

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
NÃO RECEBI O PROTOCOLO
PELO E MAIL CADASTRADO E
ELE ESTÁ FUNCIONANDO PARA
Bom dia, Maria,
OUTROS RECEB MENTOS.
graciemari@outlook com
2675

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado
------------------

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/607
M NHAS DESCULPAS, ACHEI EM
SPAM.
AGRADEÇO.
2676

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Maria,
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/607
Bom dia, Paula,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
Sou professora da rede pública e
não consigo me cadastras e
realizar a consulta publica. Como
faço? Poderiam me auxiliar?

2677

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
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Não consigo responder sobre as
habilidades do currículo. Abro a
página mas não consigo responder.

Boa tarde, Ivanir,
Bom dia, Ivanir,

2678

30/09/2018

06/10/2018 Encerrado

Fiz identificação como gestora
(diretora de escola). Ensino
Fundamental Ciclo II e Médio

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxiliar.

------------------

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/63
Bom dia, Rosana,
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

o campo "município" não está
abrindo

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2679

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Raquel,

2680

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Boa tarde. Como experiência de
lecionar aos nonos anos acredito
que poderíamos detalhar conceitos
de física como velocidade média
aceleração força e em química
átomo elemento químico tabela
periódica balanceamento até
ligações iônica e covalente para o
aluno ser capaz quanto um aluno
de particular de prestar um
vestibular.
------------------

ITERAÇÃO 2

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
consulta podem ser feitas clicando no
botão
 “Adicionar
comentário”.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Para mais informações sobre a Consulta
.br/consultapublica/consultaPública dos currículos, entre em contato
publica/responder/63
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Geni,

2681

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
como me cadastrar
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, Rosemar

não consigo entrar no documento
curricular

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

2682

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

------------------

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Larique
Por gentileza certifique-se de estar
realizando os passos indicados abaixo
para que o protocolo seja enviado para o
e-mail cadastrado:
1. Após responder a Consulta Pública,
clique no botão "Ver protocolo de
contribuição".

2. Na tela que será exibida com o nome
da Consulta e o número de protocolo,
clique no botão verde "Enviar protocolo
por e-mail"

como gerar número de protocolo?


-----------------2683

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

3. Após clicar no botão de enviar
protocolo por e-mail, deverá ser exibido
mensagem de confirmação do envio em
verde na parte superior direita da tela.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/608


4. Por fim, vá até o seu e-mail e veja se o
protocolo não foi recebido na sua caixa
de entrada e/ou na pasta de lixo
eletrônico/spam.
Simulação de recebimento de e-mail
(Caixa de entrada)

Verificação de e-mail no lixo
eletrônico/Anti-spam

Att.
Equipe de Atendimento - BNCC.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Silmara,

2684

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
não consigo me cadastrar
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/login
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, Robelia,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
não consigo acessar a plataforma
E CADASTRAR O EMAILL E
SENHA

2685

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Camila,

05/10/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

06/10/2018 Encerrado

não consigo enviar meu email nem
Bom dia, Márcia,
senha, aparece email e senhas
inválidas
Por gentileza, poderia nos informar se já
possui cadastro ou se é seu primeiro
-----------------acesso? Caso já tenha cadastro, nos
informe o e-mail cadastrado.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

não consigo fazer o cadastro para
a participação do BNCC
2686

30/09/2018

Atenciosamente
Boa tarde, Márcia

2687

30/09/2018

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Luciana,

2688

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
não aparece os municípios de São Firefox,
Paulo
Como pode notar através dos prints
-----------------abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente
Boa tarde, Lucia,
10
Bom dia, Lucia,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------2689

30/09/2018

06/10/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/download-da-bncc

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Cristina,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
não estou conseguindo me
cadastrar.
2690

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Cristina,

não consigo digitar o município...

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2691

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Tentei de todas as formas entrar
no site para visualizar a enquete e
dependendo opinar e/ou sugerir
ações.
Só consegui realizar meu
cadastro.. cliquei em Língua
Portuguesa e Matemática...
infelizmente não obtive
sucesso.. talvez pelo fato de ser o

2692

30/09/2018

06/10/2018 Encerrado

último dia para responder a
consulta pública, o site esteja
intransitável...não pude realizar em
outros dias.. lamento...até a
próxima oportunidade
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
alterar nova senha, não estou
conseguindo...

ITERAÇÃO 1

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Fico no aguardo.

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Professora Maristela Cristina Sayemi
Shiroma

Bom dia, Simone.

Para a alteração de senha, entre em
"Esqueci minha senha", informe seu eEnviado de:
mail no local indicado. Será enviado o link
http //basenacionalcomum.mec.gov
para você em seu e-mail cadastrado.
.br/consultapublica/alterarsenha?chave=c2ltb25lY29lbGhvMT
Atenciosamente
kzOEBnbWFpbC5jb20=&amp;senh
a=true
Bom dia, Michella,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/documento-curricular/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/login
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
como faço para me cadastrar?

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Atenciosamente

Em dom, 30 de set de 2018 às 19:10,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

Atenciosamente
Bom dia, Cristina,

2695

Boa tarde, Maristela
Bom dia, Maristela,

como consigo acessar a consulta
pública de santa catarina
2694

ITERAÇÃO 3

Boa noite

------------------

2693

ITERAÇÃO 2

Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Regina,

o município de residência quando
clica na seta ele abre um quadro
grande e não aparece nenhum
município. Foi somente iss0 que
não consegui me cadastrar.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2696

30/09/2018

05/10/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------Navegador Chrome
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov 
.br/consultapublica/
Navegador Firefox

Atenciosamente
Boa tarde, Vanessa
Não consigo fazer a verificação
pelo Recaptcha
2697

30/09/2018

06/10/2018 Encerrado

Bom dia, Vanessa,

------------------

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Adriane,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não estou achando a guia para
me cadastrar
2698

01/10/2018

05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Rita,

Município de residência não entra

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2699

01/10/2018

05/10/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Lindalva,

2700

01/10/2018

05/10/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
quero acessar
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, Marcia,

estou tentando fazer a consulta
pública, mas infelizmente desde
sexta o campo do Município de
Residência não dá as opções e
nem permite digitar......

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2701

01/10/2018

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

05/10/2018 Encerrado
------------------

Navegador Chrome
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov 
.br/consultapublica/
Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Lucas,

2702

01/10/2018

05/10/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
Sobre o projeto Sakai na
BNCC, navegação no documento, versão
Contribuição do Currículo Zero do
de impressão, materiais de suporte e
7º ano, primeira opção de
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
contribuição, Envio o anexo,
documento curricular. Casos
obrigado
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
-----------------pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
Enviado de:
consulta podem ser feitas clicando no
http //basenacionalcomum.mec.gov
botão 
 “Adicionar
.br/consultapublica/consultacomentário”.
publica/responder/573#
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

2703

DATA DA
SOLICITAÇÃO

01/10/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

05/10/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Bom dia, Arlete,
Preciso responder as
questões,tovia não encontro qual e
Para responder as questões é necessário
a barra de ferramenta.obrigada
acessar via link enviado pela sua Rede
de Ensino, este link te direcionará para a
-----------------própria consulta. Mas antes disso terá de
fazer o cadastro, que é feito através
Enviado de:
deste mesmo link.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha
Atenciosamente.
Bom dia, Neusa,

2704

01/10/2018

05/10/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Não consigo acessar o cadastro, o
parte do programa ProBNCC, que estão
botão para o link sumiu
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, Ana
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
SOU D RETORA DE UMA
ESCOLA E NÃO ESTOU
CONSEGUIDO TER ACESSO A
CONSULTA PUBLICA .

2705

01/10/2018

05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ANTISPAM UOL ¿ TIRA-TEIMA

Olá,

2706

01/10/2018

05/10/2018 Encerrado

Você enviou uma mensagem para
poramos@uol.com.br
Para
que sua mensagem seja
encaminhada, por favor, clique aqui

Esta
confirmação é necessária porque
poramos@uol.com.br usa o
Bom dia, Aroldo,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Sou Gestor gostaria de saber o
longin para meu acessar ?
2707

01/10/2018

05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Regiane,

não consigo incluir municipio

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

-----------------2708

01/10/2018

05/10/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Navegador Chrome
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Prezada Luzia,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
-----------------de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
Enviado de:
documento curricular. Casos
http //basenacionalcomum.mec.gov
relacionados as consultas públicas em si,
.br/consultapublica/consultasugerimos que consulte os responsáveis
publica/responder/70
pela disponibilização do link da pesquisa
Não consigo entrar na minhas
consultas, consulta pública
encerrada.
2709

01/10/2018

05/10/2018 Encerrado

Atenciosamente.
alterar senha

Boa tarde, Sonia,

------------------

2710

2711

01/10/2018

01/10/2018

05/10/2018 Encerrado

05/10/2018 Encerrado

Para alterar a senha, vá em "Documento
Curricular" e faça login com o mesmo
Enviado de:
usuário da Consulta Pública, vá em "Meu
http //basenacionalcomum.mec.gov perfil" e faça a alteração lá.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/603
Atenciosamente
gostaria de continuar minhas
contribuiçoes, encerraram em
30/09???? por motivos
particulares, nao finalizei minha
consulta. as disciplinas nao estao
mais disponiveis, somente o
material para dowlowd

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
Enviado de:
sugerimos que consulte os responsáveis
http //basenacionalcomum.mec.gov
pela disponibilização do link da pesquisa
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Atenciosamente.
Estou lecionando no terceiro ano
do ensino fundamental, porém
respondi também sobre o primeiro
ano.
Haveria algum problema?

2712

01/10/2018

Prezada Alessandra,

05/10/2018 Encerrado
------------------

Boa tarde, Laynara,
Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
pertinente em sua área de atuação. No
entanto a obrigatoriedade do envio de
contribuições deve ser verificada junto
com sua rede de ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/635

Bom dia, Breno,

Quais os conteúdos verticais e
horizontais disponíveis na BNCC?
Bom dia, Breno,
Obrigado.
2713

01/10/2018

07/10/2018 Encerrado

------------------

Poderia por gentileza, nos detalhar sua
duvida?

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Boa noite!

2714

01/10/2018

06/10/2018 Encerrado

Para um trabalho na faculdade o
professor pediu que tomemos o
processo de construção de um
documento curricular oficial para
explicar o conceito de ciclo de
pol ticas educacionais de Stephen
Ball e Richard Bowe. Assim
sendo, preciso saber como
acessar esse "documento
curricular oficial". Desde já,
agradeço muitíssimo a atenção
dispensada.
------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Naura,
Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Obrigada!

Em ter, 2 de out de 2018 às 09:04,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

Bom dia, Márcia,
Não consigo logar! Senha e email
incorreto.
2715

01/10/2018

07/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Márcia,
Por gentileza, nos informe seu e-mail
cadastrado na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

OLÁ!
GOSTARIA DE SABER SE
EXISTE UMA VERSÃO DA BNCC
DO ENS NO FUNDAMENTAL
QUE SEJA SEPARADA POR
COMPONENTE CURRICULAR.

2716

02/10/2018

06/10/2018 Encerrado

Bom dia, Antonio,

Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
ESTOU PRECISANDO DE UM
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/aDOCUMENTO ASSIM PORQUE
base
TENHO INTERESSE DE
Para ter acesso a Download da Base
IMPR M R UMA CÓPIA PARA
Nacional Comum Curricular, acesse o site
CADA UM DOS 52
abaixo:
PROFESSORES QUE LECIONAM
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
NA ESCOLA ONDE TRANBALHO,
wnload-da-bncc
NO INTERIOR DA BAHIA.
OBRIGADO!
------------------

No download é possível fazer download
por componente e ano.
Atenciosamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/a-base
Não consigo atualizar o e-mail que
está com endereço errado na
inscrição
2717

02/10/2018

06/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Milca,
Para alterar seu e-mail, entre em
"Documento Curricular" com o endereço
atual e clique em "Meu Perfil" lá é
possível atualizar o e-mail.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Edna,
preciso de ajuda de senha e email
errado
2718

02/10/2018

07/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Edna,
Por gentileza, nos informe o e-mail
cadastrado na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia,

Como cadastrar o Gestor no
módulo Documento Curricular?
2719

02/10/2018

06/10/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Flávia,
Não consigo acessar

2720

2721

02/10/2018

02/10/2018

07/10/2018 Encerrado

08/10/2018 Encerrado

Bom dia, Flávia,

-----------------Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não consigo abrir o arquivo com o
texto introdutório. Peço o auxilio de Bom dia, Melissa,
vcs.
Por gentileza você poderia nos informar
-----------------com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
Enviado de:
que assim possamos auxilia-la.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/listar/responder

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Melissa,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde, Joelcia,

não é possível entrar
-----------------2722

02/10/2018

06/10/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Joelcia,

Já tentei de todas as formas,mas sempre
meu email dá inválido

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Atenciosamente

Obter o Outlook para Android

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Edna,

entrei ate na parte de atividade
recente e agora o que faço?
2723

02/10/2018

08/10/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
https //bncc.zendesk.com/hc/pt-br

Boa tarde, Edna,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Roberto,
Mandar senha.
Para mudar a senha, basta ir em
"Esqueci minha senha" e informar o email cadastrado na plataforma, será
Enviado de:
enviado um link em sua caixa de entrada
http //basenacionalcomum.mec.gov para a alteração.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Atenciosamente
Bom dia, Francisco,
------------------

2724

02/10/2018

06/10/2018 Encerrado

Boa tarde!

2725

02/10/2018

07/10/2018 Encerrado

Gostaria de acessar o portal da
BNCC, mas não consigo. O que
tenho que fazer para ter acesso a
esse portal que é de suma
importância na elaboração da
proposta curricular dos
municípios?

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Enviado de:
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
http //basenacionalcomum.mec.gov 123; troque a senha já no primeiro
.br/documento-curricular/
acesso.
------------------

Atenciosamente.
Bom dia, Yara

PRECISO MONTAR UM
CURRICULO
2726

02/10/2018

07/10/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
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ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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SOLICITAÇÃO
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ITERAÇÃO 3
Prezada, Izete,

O link de elementos pré e pos
textuais não abre. só está abrindo
o documento todo
2727

02/10/2018

07/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Izete,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/475

Quando entra na consulta aparece:

De: Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
Enviado: quarta-feira, 3 de outubro de
2018 07:59
Para: Izete dos Reis dos Santos Pereira
Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: O link de elementos pré e
pos textuais não abre. s...


Ao clicar no titulo, ira aparecer:

Que no caso o texto que aparece, sua
rede que o colocou. Insira os comentários
na nuvem ao lado, que no print aparece
da cor azul. Somente ali é possível inserir
comentários. Qualquer outra dúvida
referente a Consulta Pública em si, entre
em contato com sua rede de ensino.
Atenciosamente

Bom dia, Elaine,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Como me cadastrar?

2728

02/10/2018

07/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Laura,

Preciso ter aceso e não estou
conseguindo. Alegam que o e mail
não confere.
2729

02/10/2018

07/10/2018 Encerrado

-----------------Em ter, 2 de out de 2018 17 09,
Enviado de:
Ferramentas BNCC
http //basenacionalcomum.mec.gov &lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
.br/consultapublica/
escreveu:

Não consigo entrar com a senha
para cadastrá-la, sempre volta na
página.
2730

02/10/2018

08/10/2018 Encerrado

Muito obrigada. Fico no aguardo.
Corrigindo um erro: Preciso de acesso.
****Obrigada.

------------------

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, Antonia,

Bom dia, Antonia,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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ITERAÇÃO 5
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Bom dia, Ana Carolina,

2731

02/10/2018

07/10/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Enviar a senha de acesso.
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, Silvia,

acesso ao sistema para responder
o questionário como professor
2732

02/10/2018

07/10/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Maria,
estou com problemas de acesso
nesse link
2733

02/10/2018

08/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Maria,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Tifany,

qual e o ano de fundação

Bom dia, Tifany,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2734

03/10/2018

08/10/2018 Encerrado

Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/

Não estou conseguindo deixar
minhas contribuições quando clico
em "parcial" ou "não" para a
pergunta "Está pertinente?"
2735

03/10/2018

08/10/2018 Encerrado

------------------

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Vanilde,

Bom dia, Vanilde,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxiliar.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/582

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente
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ITERAÇÃO 5
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Claudia,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não tenho o link, como faço para
acessar!

2736

03/10/2018

07/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Joelmir

Gostaria de me inscrever
-----------------2737

03/10/2018

07/10/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Marineise,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/esqueci-senha responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
gostaria de acessar o sistema

2739

03/10/2018

07/10/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2
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ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Ana,

município de residência

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

não dá pra escrever
2740

03/10/2018

07/10/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Solange,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
não estou conseguindo abrir para
fazer o cadastro comente abre a
opção acesso. porem tenho que
me cadastrar primeiro para depois
fazer o acesso fico no aguardo
2741

03/10/2018

08/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Ema,

2742

2743

03/10/2018

03/10/2018

08/10/2018 Encerrado

08/10/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Link para cadastro
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/esqueci-senha responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Eu preciso imprimir a tabela da
base, inteira, mas não consigo, ela
fica picada em 52 paginas, existe
alguma forma que eu possa
Boa tarde, Camila,
imprimir, sem cortar ela em várias
paginas?
Sugerimos que altere a configuração do
arquivo em seu computador.
-----------------atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Bom dia, Edner,
Efetivo.

2744

03/10/2018

09/10/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Não consigo obter acesso.
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

Eu sou professor da rede estadual de SP
efetiva desde 2005.
Em quinta-feira, 4 de outubro de 2018,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Atenciosamente
Boa noite. Tem como imprimir um
relatório sobre as minhas
contribuições.
2745

2746

2747

04/10/2018

04/10/2018

04/10/2018

08/10/2018 Encerrado

09/10/2018 Encerrado

08/10/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde,
Você pode gerar o seu número de
protocolo, de que fez as contribuições.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/291
Quando salvo abre uma janela
perguntando se é pertinente, salvo
Bom dia, Angelina,
de novo e ao fechar ele não salva
minhas observações
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
-----------------conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/582
Bom dia, Lecy,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Preciso de acesso
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/esqueci-senha responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente

Bom dia, Angelina,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Em quinta-feira, 4 de outubro de 2018,
EDNER ARCANJO DA S LVA
&lt;edner@prof.educacao.sp gov.br&gt;
escreveu:
Eu sou professor da rede estadual de
SP efetiva desde 2005.
Em quinta-feira, 4 de outubro de 2018,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

Bom dia, Edner,
Entre em contato com sua rede de ensino
para que eles lhe disponibilizem o link da
consulta.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

2748

DATA DA
SOLICITAÇÃO

04/10/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

12/10/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Meu nome é Carmem, sou
assessora pedagógica da EMEB
Professora Irene de Oliveira
Pereira - Ensino Fundamental,
escola Municipal no município de
Espírito Santo do Pinhal. Foi
realizada com sucesso a inscrição
de alguns professores
para o curso na modalidade online
auto instrucional. Eu, Carmem,
recebi em meu e-mail uma
mensagem para aguardar a data
de inicio do curso. As demais
professoras ainda não receberam
nenhuma mensagem. Por favor,
verifique se possível a inscrição
dos professores:
Iamara Aparecida Domingos/
Emiliana Marconato do Carmo.

Meu nome é Carmem, sou assessora
pedagógica da EMEB Professora Irene
de Oliveira Pereira - Ensino Fundamental,
escola Municipal no município de Espírito
Santo do Pinhal. Foi realizada com
sucesso a inscrição de alguns
professores para o curso na modalidade
online auto instrucional. Eu, Carmem, já
iniciei o curso. As demais professoras
ainda não receberam nenhuma
mensagem. Por favor, verifique se
possível a inscrição dos professores:
Iamara Aparecida Domingos/ Emiliana
Marconato
do Carmo.

Obrigada pela atenção!

Att,

Att,

Carmem Lúcia

Boa tarde, Edna,
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

Gostaria de contribuir com o
documento , porém não estou
conseguindo acessar o ícone
município ,pois a lista de
municípios para serem
selecionados não aparecem.
04/10/2018

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

08/10/2018 Encerrado

-----------------Navegador Chrome
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov 
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Mirtes,

Como acessar a formação da
Base
2750

05/10/2018

09/10/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 3

Bom dia, Carmem,
Bom dia, Carmem,
Poderia por gentileza, nos informar que
curso esta citando?
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Obrigada pela atenção!

Carmem Lúcia

2749

ITERAÇÃO 2

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/download-da-bncc
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
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ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 4

Bom dia,

O campo Município de residência
não aparece nada e não tem
opção para digitar

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2751

05/10/2018

09/10/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar
Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Vanilda,
Nos ícones de acesso do meu
usuário o ícone responder
consulta.
2752

05/10/2018

12/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Vanilda,
Por gentileza, poderia nos informar com
mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

como faço para enviar o cadastro
que acabei de preencher?
2753

05/10/2018

09/10/2018 Encerrado

------------------

05/10/2018

09/10/2018 Encerrado

Só consigo participar do texto
introdutório.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

Por gentileza, nos envie print da tela para
que possamos auxilia-la.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Bom dia, Adriana,
Por gentileza, poderia nos detalhar a sua
dúvida? Se conseguir, nos envie print da
tela.

Não estou conseguindo participar
da consulta, não tenho acesso as
disciplinas .

2754

Em sex, 5 de out de 2018 às 09:05,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Prezada, Vanilda,

Atenciosamente
De: Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Por quê?

Não tenho acesso a consulta. Minha tela
de acesso aparece diferente dos demais.
Não consigo ter acesso a consulta.

Bom dia, Adriana,
Para ter acesso as outras consultas é
necessário que sua rede de ensino lhe
envie o link de cada disciplina. Pois o link
muda para cada consulta.
Atenciosamente

Enviado: sexta-feira, 5 de outubro de
2018 11 30 33
já,consegui obrigada pela atenção!

Já,consegui, obrigada pela atenção!
Para: Adrianamoutinholessa23
Assunto: [Solicitação recebida] como faço
para enviar o cadastro que acabei de
pre...

ITERAÇÃO 5
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Quando eu entro no meu Login,
aparece a contribuição do meu
colega de trabalho, inclusive com o
número de protocolo. O que devo
Bom dia, José,
fazer?

2755

05/10/2018

09/10/2018 Encerrado

Não abre o campo para eu
contribuir.

Clique em "Inicio" no canto superior
direito da tela, e logo depois em "Sair".
Faça seu login com seu usuário.

-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Boa tarde Léia Ferreira Sampaio, tudo
bem?

verificar meu email
-----------------2756

05/10/2018

09/10/2018 Encerrado

Para facilitar o acesso, retornamos sua
senha para a padrão do sistema.
Portanto, para que consiga entrar no
sistema novamente, seguem dados de
acesso:

De: Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
Enviado: sexta-feira, 5 de outubro de
2018 11:14

Por gentileza, verificar este login

Enviado de:
Para: Léia Ferreira Sampaio
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Assunto: [Solicitação recebida] verificar
meu email

Usuário: leia.f sampaio@hotmail com
Senha: 123
Se caso persistir o problema, favor
responder a esse e-mail.
Agradecemos seu contato,
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Esqueci minha senha
-----------------2757

05/10/2018

09/10/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Boa tarde, Alzira,
Para recuperar a senha basta ir em
"Esqueci minha senha", informar seu email cadastrado, será enviado em sua
caixa de entrada o link para a mudança.
Atenciosamente

Gostaria de ter acesso aos meus
dados de conta/login, me cadastrei
errado
Boa tarde, Elaine,
2758

05/10/2018

12/10/2018 Encerrado

-----------------Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/608
Já,consegui,obrigado pela
atenção!

2759

05/10/2018

09/10/2018 Encerrado

------------------

Prezada, Adriana,
Agradecemos o retorno, caso tenha
alguma dúvida pode fazer outra
solicitação.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/home

Bom dia, Elaine,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Boa tarde, Rildo,

Não estou conseguindo acesso à
até ícone responder consultas.
2760

05/10/2018

13/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Rildo,
Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/home

O todo o momento diz que a
senha está errada.
05/10/2018

13/10/2018 Encerrado

Bom dia, Aline,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

------------------

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

2763

06/10/2018

12/10/2018 Encerrado

Olá!

Bom dia, Márcia,

Gostaria de saber quais são os
fundamentos legais da BNCC?

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Obrigada.
------------------

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/materiais-de-apoio
Atenciosamente.
Bom dia, Niedna,
Login e redefinição de senha

Para alteração na senha, vá em "Esqueci
minha senha" e informe seu e-mail
cadastrado.
Você recebera o link para a nova senha.

-----------------2764

06/10/2018

12/10/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login

Atenciosamente.
Bom dia, Dagmar,
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

nao consigo colocar o nome de
meu municipio

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2765

08/10/2018

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Boa tarde, Aline,

Não consigo realizar a consulta.

2762

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

12/10/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Bom dia, Adecir,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/documento-curricular/
municipais podem enviar esses links.
Bom dia, não estou conseguindo
acessar a pagina da consulta
pública. Pede senha não tenho,
peço pra fazer senha diz que meu
email tem erro. O que fazer?
2766

08/10/2018

12/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Maria,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/documento-curricular/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
NÃO CONSIGO ACESSAR A
CONSULTA PÚBLICA
2767

08/10/2018

12/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Nazinha,
Preciso fazer meu cadastro para
participar da consulta pública,
porém diz que meu email está
inválido, mas não está.
2769

08/10/2018

12/10/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
Obrigada
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
-----------------possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Enviado de:
Apenas as redes de ensino estaduais e
http //basenacionalcomum.mec.gov
municipais podem enviar esses links.
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Bom dia, Vanda,
não estou conseguindo acessar a
minha conta

2770

08/10/2018

14/10/2018 Encerrado

Boa tarde, Vanda,

-----------------Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/home

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Olá,

2771

08/10/2018

13/10/2018 Encerrado

Baixei o arquivo disponível para
download, mas como ele é em
excel.

Boa tarde, Gisele,

Não tem em outro arquivo este
mesmo documento?

Para acessar o documento em versão
Olá,
para imprimir, basta acessar o link abaixo:

Não consigo visualizá-lo nem
imprimí-lo na íntegra.

http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase e clicar em "versão para impressão".

Algum outro lugar que encontro
este material?

Lá você verá o arquivo em PDF.

Obrigado.

Se tiver qualquer outro problema técnico,
não hesite em nos escrever.

------------------

Atenciosamente.

Obrigado.

Em seg, 8 de out de 2018 às 17:03,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
Bom dia, Darleny,
não consigo fazer login. No site
fala que meu email esta invalido,
mas não esta.
2772

08/10/2018

14/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Darleny,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Está dando o hotmail incorreto e
senha preciso de fazer e não
estou conseguindo.
2773

08/10/2018

14/10/2018 Encerrado

Bom dia, Wanderleia,

08/10/2018

13/10/2018 Encerrado

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente
Bom dia, Wanderleia,

Não recebemos retorno e daremos este
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
chamado como concluído.
cadastrado na plataforma. Caso não
tenha cadastro na plataforma, entre em
-----------------Caso ainda tenha alguma dúvida e
contato com sua rede de ensino para que
possamos auxiliá-la em algo, por
lhe disponibilizem o link da consulta para
Enviado de:
gentileza abra um novo chamado e
que assim possa realizar o cadastro.
http //basenacionalcomum.mec.gov
ficaremos felizes em ajudá-la.
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Atenciosamente
Bom dia, Nazinha,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
nem com a senha não abre e não
há nada de errado com meu email
é valido o email.

2774

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Atenciosamente
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ID
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Bom dia, Lecy,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
não consigo acessar a plataforma
da BNCC
2775

08/10/2018

13/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Gaby,
Não está abrindo a bncc para
leitura.
2776

08/10/2018

14/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Gaby,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Nazinha,

2777

08/10/2018

13/10/2018 Encerrado

Para mim cadastra várias pessoas
tentaram em me ajudar não
consegui o que devo fazer. Não
possa criar outro envio por favor
preciso de orientação para acessar
o cadastro.

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
-----------------possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Enviado de:
Apenas as redes de ensino estaduais e
http //basenacionalcomum.mec.gov
municipais podem enviar esses links.
.br/documento-curricular/
Atenciosamente
como fazer o cadastro se não
fazer o cadastro o que acontecerá.
deste de uma hora que estou
tentando mas o cadastro não
aparece para cadastrar, já estou
preocupada o que fazer.

2778

09/10/2018

13/10/2018 Encerrado

O que tem de errado . Não posso
mudar o meu e-mail a senha sim
aguardo sua resposta que seja
solucionado o meu problema.
------------------

Bom dia, Nazinha,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/
enviando nova senha pra acessar
a plataforma, por favos
2779

09/10/2018

13/10/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Lecy,
Para alteração de senha, basta ir em
"Esqueci minha senha", informar o e-mail
cadastrado na plataforma. Será enviado
um link para a caixa de entrada de seu email.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Lecy,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
sou supervisora da escola Placido
de Castro Jaru estado de
Rondonia, preciso ter acesso ao
portal, pro favor me ajude
2780

09/10/2018

13/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Venina,
nao consigo entrar imail

Bom dia, Venina,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2781

09/10/2018

14/10/2018 Encerrado

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Atenciosamente
Bom dia, Paulo,

bom dia nao consigo acesso a
consulta publica pelo mozila aqui
do laboratorio da escola como
faço?
2782

09/10/2018

14/10/2018 Encerrado

Boa tarde, Paulo,

------------------

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/
Bom dia, Renilton.
Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

Não estou conseguindo inserir o
município

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2783

09/10/2018

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.

13/10/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO
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ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Albetina,

2784

09/10/2018

13/10/2018 Encerrado

me orientando como fazer para
A ferramenta “Consulta Pública” é
cadastrar gestores e professores
destinada aos profissionais que fazem
na plataforma para contribuição e
parte do programa ProBNCC, que estão
participação na consulta pública do
trabalhando na (re)elaboração do
currículo do Piauí
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/documento-curricular/esquecimunicipais podem enviar esses links.
senha html
Atenciosamente
Boa tarde, Maria,
sim
Boa tarde, Maria,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------2785

09/10/2018

15/10/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/home

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Francilene,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/documento-curricular/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Acesso a Plataforma Consulta
Pública
2786

09/10/2018

13/10/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Nazinha,

2787

09/10/2018

14/10/2018 Encerrado

explicando como devo fazer para
cadastra, desde de ontem estou
tentando não conseguir já troquei
de senha e nada. Por favor vou
ser prejudicada se não conseguir
cadastrar para responder as
questões? Por favor me ajude.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Estarei aguardando sua posição com
resposta positiva.
AAT.
Naza

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Entre em contato com sua rede de ensino.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 2

Bom dia,

não consigo acessar como a
opção do municipio no cadastro,
não aparece a opção.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2788

10/10/2018

14/10/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente
Realizei meu cadastro e senha,
entrei na plataforma, mas ao sair e
entrar novamente, continuo
plugado como pessoa 1. Não
consigo sair. Como faço para sair
e ao entrar usar email e senha
Bom dia, Emerson,
novamente.
Aguardo.
2789

10/10/2018

15/10/2018 Encerrado

Obrigado.

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Emerson
Atenciosamente
------------------

Boa tarde, Emerson,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/636
Bom dia!!!

2790

10/10/2018

15/10/2018 Encerrado

Estou com um problema, pois não
consigo acessar a plataforma
sobre a consulta publica na base
Bom dia, Maria das Graças,
nacional. Já alterei minha senha e
mesmo assim não consigo
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
acessar.
cadastrado na plataforma.
------------------

Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

2791

10/10/2018

14/10/2018 Encerrado

------------------

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Miriele,
Como criar uma nova senha para
acessar.

Boa tarde, Maria das Graças,

Para recuperar a senha, vá na área
“Documento Curricular”
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
umento-curricular/

Enviado de:
E clique em “Esqueci minha senha”,
http //basenacionalcomum.mec.gov informe seu e-mail cadastrado, será
.br/documento-curricular/
enviado o link para sua caixa de entrada.
Atenciosamente
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ITERAÇÃO 4
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ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
Josete, bom dia! Tudo bem?
Analisando os dados fornecidos neste
chamado, não conseguimos encontrar o
seu cadastro no sistema.
• E-mail: josetemartinsparente@gmail.com
O acesso às Consultas Públicas está
disponível de duas formas:

NÃO LEMBRO A SENHA DE
ACESSO E QUANDO SOLICITO
NOVA SENHA APARECE A
MENSAGEM QUE MEU EMAIL
NÃO EXISTE.
2792

10/10/2018

22/10/2018 Encerrado
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Bom dia, Josete,
Boa tarde, Josete,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado na plataforma.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Acredito que tenha sido o seguinte email: Poderiam, por gentileza verificar se este
josetemartinsparente@gmail.com
e-mail possui cadastro na ferramenta

Atenciosamente

• Como criador de Consulta Pública &gt;
É necessário que a sua rede envie
convite para que participe da elaboração
do currículo. Se você tiver acesso ao
sistema de Documento Curricular, basta
acessar o sistema de Consulta Pública
com os mesmos dados (usuário e senha).
• Como respondente de Consulta Pública
&gt; É necessário que a rede lhe envie o
link de uma Consulta Pública para que
possa responde-la. Caso tenha recebido
o link, basta seguir os passos abaixo.
- Clique no link ou cole no seu navegador
- Após abrir o sistema, vá até a aba
"Cadastro"
- Preencha os dados do cadastro
- Por fim, clique na aba "Acesse" e entre
com os dados de login (usuário e senha)
recém cadastrados.

Bom dia, Ericardo,
qual o numero da minha matricula
?/
2794

10/10/2018

19/10/2018 Encerrado

Boa tarde, Ericardo,

-----------------Poderia nos informar que matricula seria
essa?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/home

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Bom dia, Venina,

Bom dia, Venina,
2795

11/10/2018

19/10/2018 Encerrado

por favor me ajuda

Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Atenciosamente.

esqueci a minha senha.

Para alterar a senha, basta ir em
"Esqueci minha senha", informe seu email cadastrado na ferramenta. Será
enviado um link para sua caixa de
entrada para efetuar a alteração de
senha.
Atenciosamente.

Bom dia, Cimara,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Como me cadastro?

2796

11/10/2018

19/10/2018 Encerrado

Atenciosamente

ID
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Verusca,

2797

12/10/2018

19/10/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
meu e-mail não está cadastrado e destinada aos profissionais que fazem
não consigo ter acesso com senha parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/documento-curricular/esqueciresponder à pesquisa indicada.
senha html
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, Olivia,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/login
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não consigo acessar o sistema.

2798

13/10/2018

19/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Prezada Joanice,
a consulta publica vai até que dia?
Pois estou tentando concluir e
aparece para mim como
encerrada.
2799

14/10/2018

19/10/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
-----------------de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
Enviado de:
documento curricular. Casos
http //basenacionalcomum.mec.gov relacionados as consultas públicas em si,
.br/consultapublica/consultasugerimos que consulte os responsáveis
publica/listar/responder
pela disponibilização do link da pesquisa
Atenciosamente.
Bom dia, Suellen,

2800

14/10/2018

19/10/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Não consigo acessar
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO
Mesmo não exercendo a função
de professor do ensino
fundamental 1 ao 5 tive a
participação em contribuir com o
plano.

2801

14/10/2018

19/10/2018 Encerrado

Caso esteja em desacordo com a
minha atuação, por favor resete
minha participação para que eu
posso refazer da forma necessária.
obrigada.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Adilma,
Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
pertinente em sua área de atuação. No
entanto a obrigatoriedade do envio de
contribuições deve ser verificada junto
com sua rede de ensino.

-----------------Atenciosamente.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/290

2802

15/10/2018

20/10/2018 Encerrado

não estou conseguindo acessar e
responder no celular esta dando
errado e a minha senha não bate e
Bom dia, Mirian,
não consigo pedir outra senha por
que o email não esta sendo aceito.
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado na plataforma.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Atenciosamente

Boa tarde, Mírian,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Este é um acompanhamento da
sua solicitação anterior #2665
"Não consigo me cadastrar pa..."
Obrigada!
2803

15/10/2018

19/10/2018 Encerrado
Em seg, 1 de out de 2018 às
09:47, Suporte Técnico
(Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
escreveu:

2804

2805

15/10/2018

15/10/2018

15/10/2018 Encerrado

19/10/2018 Encerrado

email dcpt25@hotmail.com
Sou pedagoga e fui instruída pela
Secretaria de Educação do
município de Marataízes a solicitar
a participação dos professores. E
que a data limite seria de
16/10/18, as 18horas.
------------------

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #2793 "não estou
conseguindo acessar".
Boa tarde, Patrícia,
Para solicitar a participação dos
professores, basta enviar a eles os links
de cada consulta pública que deseja
disponibilizar. Através deste link, os
professores poderão efetuar seus
respectivos cadastros e fazer suas
contribuições.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/home

Bom dia, Jocsa,
nao consigo participar da consulta
pública
2806

15/10/2018

21/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Jocsa,
Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/home

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

2807

DATA DA
SOLICITAÇÃO

16/10/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

20/10/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Sugiro que haja um suporte
pedagógico com materiais a nível
de Estado nas disciplinas de
Ciências, Geografia e História,
pois o livro pedagógico não
contempla todos os conteúdos
propostos e quando contempla se
faz de maneira muito superficial.

ITERAÇÃO 1
Prezada Tatiana,

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
Enviado de:
sugerimos que consulte os responsáveis
http //basenacionalcomum.mec.gov pela disponibilização do link da pesquisa
.br/consultapublica/consultapublica/responder/635
Atenciosamente.
Boa tarde, Leda,

não consigo me cadastrar. Como
devo proceder?
2808

16/10/2018

20/10/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Não tenho acesso aos
documentos para análise
-----------------2809

16/10/2018

20/10/2018 Encerrado

Boa tarde, Noelia,
Entre em contato com sua rede de ensino
para que lhe disponibilize os links de
cada consulta para ser analisada.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4
Polidoro, bom dia! Tudo bem?
Analisando os dados fornecidos neste
chamado, não conseguimos encontrar o
seu cadastro no sistema.
• E-mail: polidoro.francisco@gmail.com
O acesso às Consultas Públicas está
disponível de duas formas:

informação que o meu e-mail está
incorreto.
2810

16/10/2018

21/10/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Polidoro,

polidoro.francisco@gmail com

Por gentileza, nos informe seu e-mail
cadastrado na plataforma.

Em ter, 16 de out de 2018 às 13:36,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

Poderiam verificar este login?

• Como criador de Consulta Pública &gt;
É necessário que a sua rede envie
convite para que participe da elaboração
do currículo. Se você tiver acesso ao
sistema de Documento Curricular, basta
acessar o sistema de Consulta Pública
com os mesmos dados (usuário e senha).
• Como respondente de Consulta Pública
&gt; É necessário que a rede lhe envie o
link de uma Consulta Pública para que
possa responde-la. Caso tenha recebido
o link, basta seguir os passos abaixo.
- Clique no link ou cole no seu navegador
- Após abrir o sistema, vá até a aba
"Cadastro"
- Preencha os dados do cadastro
- Por fim, clique na aba "Acesse" e entre
com os dados de login (usuário e senha)
recém cadastrados.
Bom dia, Elisandra,

preciso fazer minha consulta
publica

Não consigo fazer a segunda consulta no
sistema
Boa tarde, Elisandra,

Prezada,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------2811

16/10/2018

22/10/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/637

Por gentileza, nos envie print da tela.
Em 16 de out de 2018 14 30, "Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)"
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Atenciosamente

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Marilene,
contribuição na redação do text
Boa tarde, Marilene,
2812

16/10/2018

22/10/2018 Encerrado

-----------------Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Rosimar,

Não estou conseguindo digitar o
município, porém é obrigatório,
mas não abre o campo.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2813
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Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar
Navegador Firefox

Atenciosamente
Este é um acompanhamento da
sua solicitação anterior #2752
"Nos ícones de acesso do meu..."

2814
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Segue o anexo conforme
solicitado

Boa tarde, Vanilda,
Para ter acesso as consultas públicas,
entre em contato com sua rede de ensino
para que eles lhe disponibilizem o link
para tal.

Em seg, 8 de out de 2018 às
08:49, Suporte Técnico
(Ferramentas BNCC)
Atenciosamente
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
escreveu:
Eu sou professor de História
efetivo e concursado da escola
Elza de Castro Scardini, que se
situa no Distrito de Santissima
Trindade, em Iúna, Espirito Santo.
Porém devido a um problema que
ainda estou enfrentando de
DEPRESSÃO eu ESTAVA
RETORNANDO DE UMA
LICENÇA E ESTOU ME
RECUPERANDO DE UMA
DOENÇA GRAVE CITADA AC MA
(DEPRESSÃO).

2815
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Tava. Quando me dei conta fiquei
sabendo o prazo era até hoje dia
16/10 fiquei sabendo que a
consulta havia sido retirada do ar
ás 18:00 horas. O que eu
quero??? O direito de responder a
este questionário Pode me enviar
para o meu email?
profetaveritas@hotmail com
ou pode enviar para meu
endereço?
Cremildo de Almeida Melo Júnior
Rua Vitalina Vieira, 29 - Centro Iuna_ ES - Cep: 29390-000

Prezado Cremildo,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa.
Sua rede de ensino que fica responsável
pela disponibilidade para responder as
consultas.
Atenciosamente.
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ITERAÇÃO 4
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Bom dia, Elizabeth,

Consulta pública
Bom dia, Elizabeth,
2816
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2818

17/10/2018

17/10/2018 Encerrado

-----------------Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/download-da-bncc

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #2817 "Já fui cadastra
no sistema. por...".

judite rocha1@gmail.com

Boa tarde, João,
não sei o que acontece pois não
estou conseguindo acessar a
pagina
2819
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Bom dia, João,

------------------

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Boa tarde, Joseli,

o campo município não abre

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2820

17/10/2018

21/10/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente.
Não consigo achar a habilidade
EI03ET04.
Podem me ajudar?

2821
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------------------

Bom dia, Dynah,
Bom dia, Dynah,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/647

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Prezada Dynah,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
-----------------de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
Enviado de:
documento curricular. Casos
http //basenacionalcomum.mec.gov
relacionados as consultas públicas em si,
.br/consultapublica/consultasugerimos que consulte os responsáveis
publica/responder/647#
pela disponibilização do link da pesquisa
Em alguns espaços não estão
descritas as orientações
metodológicas. O que fazer?
2822
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22/10/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Boa tarde não consigo entrar na
consulta pública

Bom dia, Maria,
Bom dia, Maria,

------------------

2823
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23/10/2018 Encerrado

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
Enviado de:
conseguir seguindo de print da tela. Para
http //basenacionalcomum.mec.gov
que assim possamos auxilia-la.
.br/documento-curricular/alterarsenha html?chave=amFuZHlhcnlhZ
Atenciosamente
WR1Y2FjYW9AaG90bWFpbC5jb2
0=
NÃO ESTOU CONSEGU NDO ME
CADASTRAR

2824
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Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Já consegui, obrigado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Obter o Outlook para Android
Bom dia, Eleqtra,
captcha não para de girar e não
concluo cadastro consulta publica
bncc

2825
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------------------

Bom dia, Eleqtra,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Carolina,

Sou membro do Comitê Municipal
e gostaria de saber se o acesso é
restrito apenas para o Comitê
estadual.
2826
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------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
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ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 3

Bom Dia!
É possível cadastrar vários
professores somente na Educação
Infantil?
Bom dia, Francisco,

2827
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26/10/2018 Encerrado

Por que quando Cadastrei o
primeiro Não aparece mais a
página de Usuário e Senha.

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/615

Bom dia, Francisco,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Tudo ok. Obg.

2828

18/10/2018

26/10/2018 Encerrado

Durante o cadastro, foi cadastrado
errado, a professora é da disciplina
de Matemática e foi cadastrada na Bom dia, Maria,
disciplina de língua Inglesa.
Por gentileza, nos informe o e-mail
-----------------cadastrado na ferramenta, para que
possamos auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder

Bom dia, Maria,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Enviado do meu smartphone Samsung
Galaxy.

Atenciosamente

-------- Mensagem original -------De: "Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)"
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
Data: 22/10/18 09 02 (GMT-03:00)
Para: Maria Solange Viana Lima
&lt solangefnt@hotmail.com&gt

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

2829
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18/10/2018

DATA DO
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SITUAÇÃO

22/10/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Meu nome é Carmem, sou
assessora pedagógica da EMEB
Professora Irene de Oliveira
Pereira - Ensino
Fundamental, Escola Municipal no
município de Espírito Santo do
Pinhal. Foi realizada com sucesso
a inscrição de alguns professores
para o curso na modalidade online Bom dia, Carmem,
auto instrucional.
Este suporte é dedicado às
Eu, Carmem, já estou fazendo o
funcionalidades do site
curso.
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
A professora Emiliana Marconato
BNCC, navegação no documento, versão
do Carmo ainda não recebeu
de impressão, materiais de suporte e
nenhum retorno da sua inscrição e ferramentas de apoio à (re)elaboração do
está
documento curricular.
muito preocupada, pois aguarda o
inicio do curso.
Atenciosamente.
Obrigada
pela atenção!
Att,
Carmem
Lúcia
Bom dia, Gloria,
não estou conseguindo cadastrar
o professor na sistema consulta
publica.

2830
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26/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Gloria,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Gloria,

o sistema não esta abrindo pra
responder o questionario.
2831

18/10/2018

26/10/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Gloria,
Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Rodrigues,

problema no acesso da plataforma

Bom dia, Rodrigues,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2832
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26/10/2018 Encerrado

Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/home

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente
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FIZ O CADASTRO PORÉM NÃO
APARECE O LOCAL PARA
FAZER A CONTR BUIÇÃO. SÓ
TENHO ACESSO AO TUTORIAL.

2833

19/10/2018

23/10/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Marcia,
Para fazer a contribuição é necessário
entrar via link disponibilizado pela sua
rede de ensino. Entre em contato com
eles para que lhe enviem o link de sua
área.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/home

2834
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23/10/2018 Encerrado

Ao ler os princípios observei que
apesar deles contribuírem para o
desenvolvimento humano. e
inclusão social, acho que tais
temas deveriam estar também
como princípios, pois, são muito
relevantes na educação.

Prezada Angela,

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
Enviado de:
sugerimos que consulte os responsáveis
http //basenacionalcomum.mec.gov
pela disponibilização do link da pesquisa.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/523
Atenciosamente.
Bom dia, Jailton,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Nao estou conseguindo criar uma
conta de acesso.

2835

19/10/2018

23/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Angela,

2836
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Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Gostei dos subeixos, necessários de impressão, materiais de suporte e
a aprendizagem fundamental.
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
-----------------relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
Enviado de:
pela disponibilização do link da pesquisa.
http //basenacionalcomum.mec.gov Sugestões e/ou comentários sobre a
.br/consultapublica/consultaconsulta podem ser feitas clicando no
publica/responder/523
botão 
 “Adicionar
comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
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Incluir nos objetivos de
Aprendizagem CIII, no subeixo 1
Vida , Ambiente e suas
interrelações :
1 3 Reconhecer que a
humanidade sempre se envolveu
com o conhecimento da natureza e
que a Ciência, uma forma de
desenvolver este conhecimento,
relaciona-se com outras atividades
humanas;
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(EF06C 04) Associar o
conhecimento da humanidade
quando a natureza ao
desenvolvimento científico e
tecnológico, reconhecendo
benefícios e avaliando impactos
socioambientais.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/523
Gostaria de saber se: após eu
contribuir com uma área de
conhecimento na consulta pública,
eu não posso contribuir em outras
áreas?

2838

19/10/2018

23/10/2018 Encerrado
------------------

ITERAÇÃO 1

Prezada Angela,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
consulta podem ser feitas clicando no
botão 
 “Adicionar
comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.

Boa tarde, Edivaldo,
Você poderá responder todas as
consultas públicas que você tiver o link,
responda somente a consulta que achar
pertinente em sua área de atuação. No
entanto a obrigatoriedade do envio de
contribuições deve ser verificada junto
com sua rede de ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente.
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aprendizagem Ciclo 3 Eixo 1

Boa tarde, Angela,

1.3 Construir relatos orais e outras
formas de registros acerca do
tema em estudo relacionado às
informações das Ciências
Naturais, considerando
informações obtidas por meio de
observação, experimentação,
textos ou outras fontes;

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
consulta podem ser feitas clicando no
botão 
 “Adicionar
comentário”.

Habilidade Expressa atitude crítica
e reflexiva sobre as implicações
sociais, econômicas e ambientais
nos ecossistemas e as interações
dos seres vivos com o ambiente
em que vivem.
------------------

Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/523

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Prezada Angela,

Incluir nos objetivos de
aprendizagem, Eixo 2

2840

19/10/2018

23/10/2018 Encerrado

tecnologias que permitem as
transformações de materiais e de
energia necessárias às atividades
humanas essenciais hoje e no
passado;
Habilidade EF07CI11
------------------

Como já dito nos outros chamados,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
consulta podem ser feitas clicando no
botão 
 “Adicionar
comentário”.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaPara mais informações sobre a Consulta
publica/responder/523
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Boa tarde, Angela
-CIII- Eixo 4 - Objetivos de
Aprendizagem - 2.2. Conhecer e
caracterizar os diferentes biomas
brasileiros, enfatizando a fauna e
flora da Amazônia;

2841

19/10/2018

23/10/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Habilidade; Identifica e caracteriza ferramentas de apoio à (re)elaboração do
os diferentes biomas brasileiros,
documento curricular. Casos
apresentado atitudes de respeito e relacionados as consultas públicas em si,
valorização para a preservação
sugerimos que consulte os responsáveis
das múltiplas formas de vidas
pela disponibilização do link da pesquisa.
nestes ambientes.
Sugestões e/ou comentários sobre a
consulta podem ser feitas clicando no
-----------------botão 
 “Adicionar
comentário”.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Para mais informações sobre a Consulta
.br/consultapublica/consultaPública dos currículos, entre em contato
publica/responder/523
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Ciclo IV- Incluir no eixo I Sub eixo I
Compreender e exemplificar como
as necessidades humanas, de
caráter social, prático ou cultural,
contribuem para o
desenvolvimento do conhecimento
científico ou, no sentido inverso,
beneficiam-se desse
conhecimento;

2842

19/10/2018

23/10/2018 Encerrado

Habilidade: Reconhece como as
diversas necessidades humanas
contribuem para o
desenvolvimento do conhecimento
científico ou, no sentido inverso,
beneficiam-se desse
conhecimento.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Prezada Angela,

A solicitação #2843 "Incluir no Ciclo IV
Eixo 2 - Com..." foi fechada e fundida
com esta solicitação. Último comentário
na solicitação #2843:
Incluir no Ciclo IV Eixo 2 - Compreender
as relações existentes entre o processo
social e a evolução das tecnologias,
associadas à compreensão dos
processos de transformação de energia,
dos materiais e da vida;
Habilidade:Compreende os processos de
transformação de energia, dos materiais
e da vida e relaciona aos processos
sociais e com a evolução da tecnologia.

------------------

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
consulta podem ser feitas clicando no
botão 
 “Adicionar
comentário”.

Enviado de:
Para mais informações sobre a Consulta
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
Pública dos currículos, entre em contato
Enviado de:
sultapublica/consultacom sua rede de ensino.
http //basenacionalcomum.mec.gov publica/responder/523
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente.
publica/responder/523
Incluir no Ciclo IV Eixo 2 Compreender as relações
existentes entre o processo social
e a evolução das tecnologias,
associadas à compreensão dos
processos de transformação de
energia, dos materiais e da vida;

2843

19/10/2018

19/10/2018 Encerrado

Habilidade:Compreende os
processos de transformação de
energia, dos materiais e da vida e
relaciona aos processos sociais e
com a evolução da tecnologia.

Esta solicitação foi fechada e fundida
com a solicitação #2842 "Ciclo IV- Incluir
no eixo I Sub ...".

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/523
fis uma contribuição, quero fazer
outras, nao estou encontrando os
caminhos para fazer las
2844

20/10/2018

26/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Miguel,
Para fazer outras contribuições é
necessário que sua rede de ensino lhe
envie os links de cada pesquisa. Entre
em contato com eles para que lhe enviem.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Como não consegui fazer
intervenções no portal.... gostaria
de contribuir fazendo algumas
colocações a serem refletidas pela
equipe organizadora:

2845

20/10/2018

26/10/2018 Encerrado

Mesmo um texto preliminar, alguns
erros gramaticais , até de
concordância, foram desprezados
na publicação da Proposta;
Acreditamos numa Base curricular
mais enxuta para atender e facilitar
a compreensão dos Docentes
nesta tarefa a mais na sua vida
que já é cheia de planejamentos e
organização de atividades que
oneram tempo, paciência e muitas
vezes investimento próprio ou
doações, haja vista que os subeixos são tão necessários assim...
e os objetivo? porquê tantos
objetivos, especificando o que
deveria ser geral... em relação às
habilidades criadas com o código
(PA), não tem nada repetitivo ou
pré-existente na BNCC?

Prezado, João Augusto,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa.
Atenciosamente.

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaBom dia, Fátima,

gostaria de obter o material para
elaborar o currículo
2846

20/10/2018

26/10/2018 Encerrado

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
http //basenacionalcomum.mec.gov wnload-da-bncc
.br/documento-curricular/
Para participar das ferramentas
"Documento Curricular" e "Consulta
Pública" é necessário ter cadastro, este
que é possível somente através do link
disponibilizado pelas redes de Ensino.
------------------

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Maria Eliese,

Olá, como faço para me cadastrar
?
2847

21/10/2018

26/10/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Cassandra,
ESQUECI MINHA SENHA
Para recuperar a senha basta ir em
"Esqueci minha senha", informar seu email cadastrado na plataforma. Será
Enviado de:
enviado para sua caixa de entrada o link
http //basenacionalcomum.mec.gov para alteração.
.br/
Atenciosamente.
Bom dia, Débora,
------------------

2848

21/10/2018

26/10/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
nao estou conseguindo me
cadastrar

2849

21/10/2018

26/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Prezada Verônica,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
-----------------de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
Enviado de:
documento curricular. Casos
http //basenacionalcomum.mec.gov relacionados as consultas públicas em si,
.br/consultapublica/consultasugerimos que consulte os responsáveis
publica/responder/615
pela disponibilização do link da pesquisa.
Entre em contato com sua rede de ensino.
Quero saber como faço para
contribuir na versão preliminar do
Curriculo do Piau
2850

22/10/2018

26/10/2018 Encerrado

Atenciosamente.

Obrigada!
Em Seg, 22 de out de 2018 08:19,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia;
Sou Evandro digitador da Escola
Unidade Escolar Municipal Nossa
Senhora de Fátima, gostaria de
saber se o procedimento da
contribuição do professor é na
área por ex.: História o professor
vai fazer sua contribuição nela e
se vai aparecer a disciplina que ele
se cadastrou. Desde já agradeço
pela atenção.
2851

22/10/2018

Bom dia, Evandro,

Celular: (89) 99985/9049

O professor poderá responder todas as
consultas públicas que tiver o link,
responda somente a consulta que achar
pertinente em sua área de atuação. No
entanto a obrigatoriedade do envio de
contribuições deve ser verificada junto
com sua rede de ensino.

(José Evandro Batista-Digitador)

Atenciosamente.

26/10/2018 Encerrado
e-mail: jbevandrofnt@hotmail com

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/616
Boa tarde, Tais,

Não consigo realizar o cadastro e
não aparece o município

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2852

22/10/2018

26/10/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente.
Gostaria de ter as respostas que
apresentei na consulta pública de
Ensino Religioso. Estou no
aguardo.
2853

22/10/2018

27/10/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Maristela,
Para ter acesso as suas respostas, basta
entrar novamente na consulta.
Infelizmente o sistema não tem a
possibilidade de baixar todas as
respostas de uma vez.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/606

Boa tarde, Elieuda,
não consigo entrar com meu email

Bom dia, Elieuda,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2854

22/10/2018

28/10/2018 Encerrado

Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado na plataforma.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Walfrando,

nao estou conseguindo fazer meu
cadastro
2855

22/10/2018

27/10/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Quero faz novo cadastro de
usuário.
2856

23/10/2018

27/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Hipollyto,
Para fazer novo cadastro é necessário
entrar na consulta via link disponibilizado
pela sua rede de ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/
Não consigo fazer o "download da
BNCC" no endereço abaixo

2857

23/10/2018

27/10/2018 Encerrado

http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
Estou tentando mudar minha
senha e não consigo,pois esqueci
a primeira que fiz.

2858

23/10/2018

27/10/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Marrisoares
Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Boa tarde, Maria,
Para fazer a alteração de senha, basta ir
em "Esqueci minha senha" e informar seu
e-mail cadastrado no lugar indicado. Será
enviado um link em sua caixa de entrada.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Margarida,
Para fazer sua sugestão basta seguir as
etapas a seguir:
1- Clique no balão azul que se encontra
abaixo de cada texto.


precisamos do passo de como

inserir as contribuições na

elaboração do documento
curricular do território maranhense.
2859

23/10/2018

27/10/2018 Encerrado

------------------

2- Em seguida irá abrir uma aba, para
assim você responder se está claro e
pertinente, numa escala de "Sim,
Parcialmente e Não)

Enviado de:

http //basenacionalcomum.mec.gov

.br/consultapublica/consultapublica/responder/678
3- O campo para comentário irá aparecer,
caso você responda "Parcialmente ou
Não" em alguma das duas perguntas.
 

Atenciosamente.
Bom dia, Diana,
Para fazer trabalho acadêmico

Bom dia, Diana,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2860

23/10/2018

29/10/2018 Encerrado

Poderia nos informar mais detalhes de
sua solicitação?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

2861

23/10/2018

08/02/2019 Encerrado

Olá! Tenho uma dúvida em relação
à elaboração da Base. Tenho
ouvido que os objetivos de
aprendizagem gerais não se
desdobram em objetivos
específicos em relação às áreas
de conhecimento (Linguagens e
suas Tecnologias, etc.). Na
verdade, me parece justamente ao
contrário. As habilidades trazidas
pelo documento (por exemplo,
EM13LP18), podem ser
consideradas objetivos de
aprendizagem? Espero retorno.
Grata, Deise Paiva

Boa tarde
Sim, fazendo uma comparação da
Educação Infantil e do Ensino
fundamental, os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento
correspondem às habilidades, reservando
as especificidades próprias de cada
etapa.
Atenciosamente

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/bncc-ensino-medio
Bom dia, Adriana,
efetivando meu cadastrado
Bom dia, Adriana,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------2862

24/10/2018

30/10/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Sebastiana,
NÃO ESTOU CONSEGU NDO
ACESSAR.
2863

24/10/2018

30/10/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Sebastiana,
Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Eduardo,

2864

24/10/2018

29/10/2018 Encerrado

Gostaria de me informar e ter
acesso ao material que está em
elaboração, e a todo o conteúdo,
como pai faço questão de
participar da vida escolar de meus
filhos.

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
-----------------possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Enviado de:
Apenas as redes de ensino estaduais e
http //basenacionalcomum.mec.gov
municipais podem enviar esses links.
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Bom dia, Karla,

2865

25/10/2018

Não estou conseguindo acessar

Bom dia, Karla,

------------------

Poderia por gentileza, nos informar se
possui cadastro na ferramenta? Se sim,
nos envie seu e-mail cadastrado.

29/10/2018 Encerrado

Bom dia!!
Não me recordo se faz fiz esse cadastro,
vc pode me informar como faço? e utilizo
qual paltaforma?
Att:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamentee

karla Janys

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente

Não consigo recuperar minha
senha
2866

26/10/2018

30/10/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Bom dia, Edmar,
Para recuperar a senha é necessário
entrar em "Esqueci minha senha" e
informar seu e-mail cadastrado. Será
enviado a você o link em sua caixa de
entrada.
Atenciosamente
Bom dia, Ana Lucia,

NÃO ESTOU CONSEGU NDO
ACESSAR A PLATAFORMA
2867

26/10/2018

02/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Ana Lucia,
Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido, para que possamos auxilia-la?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/home

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Mario,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/documento-curricular/
documento curricular.
elaboração do currículo: sugestão

2868

26/10/2018

30/10/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Mario,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
não consigo acessar a plataforma
para poder fazer sugestão.
2869

26/10/2018

30/10/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Cristiane,
Quando tento pedir uma nova
senha meu email dá incorreto.
2870

26/10/2018

02/11/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Cristiane,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado na plataforma.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha
não estou conseguindo realizar
meu cadastro esta dando e-mail
invalido .
josianevieir7@hotmail com
2871

26/10/2018

04/11/2018 Encerrado
------------------

2872

26/10/2018

02/11/2018 Encerrado

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Josiane,

Bom dia, Josiane,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login
Boa tarde! por gentileza me ajudar
Oi!
a acessar para dar minha
contribuição. já fiz meu
já ouvi os audios explicativos só não
cadastro,mas não consigo
aparece a opção para contribuir. Não
acessar.
aparece a lupa edição. somente
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
NFORMAÇÃO E GERAL.
.br/consultapublica/home

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Regina,
Para dar contribuições é necessário
entrar via link que é disponibilizado pela
sua rede de ensino.
Entrando via link é possível fazer sua
contribuição e ver todas as outras que
fizer contribuição.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Oli,

2873

26/10/2018

02/11/2018 Encerrado

Considerando a formação dos
estudantes maranhenses, para a
estruturação de uma sociedade
com melhores indicadores
educacionais e sociais, não se
pode deixar de destacar os nossos
maiores problemas os quais são:
corrupção, bullying e drogas como
objetos de análises transversais
para a estruturação de ações
coletivas transformadoras.
------------------

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
consulta podem ser feitas clicando no
botão 
 “Adicionar
comentário”.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Para mais informações sobre a Consulta
.br/consultapublica/consultaPública dos currículos, entre em contato
publica/responder/677
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Bom dia, Nádia,

Como faço login para obter um
modelo de curriculo
2874

26/10/2018

02/11/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Silvana,

2875

26/10/2018

02/11/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Como faço para acessar a
Redatores previamente cadastrados pela
plataforma , na sessão 'documento Secretaria Estadual de Educação para
curricular'?
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
-----------------ensino.
Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3
Robson, bom dia! Tudo bem?
Avaliando o problema citado,
identificamos que você possui dois
cadastros no sistema. Para facilitar a sua
contribuição, retornamos a senha dos
dois cadastros para a senha padrão: 123
Usuário 1: Barrigaazul@Hotmail.com
Senha: 123

nao consigo acesso com o
hotmail.com
2876

26/10/2018

02/11/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Por gentileza, poderiam tirar uma dúvida,
se há algum problema em fazer cadastro
com hotmail? Aguardo retorno. Att.

Usuário 2: barrigaazul@hotmail com
Senha:123

Não há problemas de autenticação pelo
domínio "@hotmail". Descobrimos que o
usuário possui dois cadastros distintos na
aplicação e não deve estar recordando a
senha de acesso para cada. Retornamos
para a senha padrão e daremos uma
devolutiva ao usuário.
Att.

MPORTANTE: Uma vez cadastrado no
sistema, você não precisa realizar novos
cadastros a cada URL de Consulta
Pública que receber. Basta clicar na aba
"Acesse" e informar os dados de login e
senha de algum dos dois usuários
cadastrados.
Print com simulação de acesso utilizando
o Usuário 1

Print com simulação de acesso utilizando
o Usuário 2

Caso ainda tenha dificuldade em acessar
o sistema por favor responda a este e-

Bom dia, Alice,
não estou conseguindo fazer login
-----------------2877

27/10/2018

04/11/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Alice,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

como um redator insere a nova
habilidade proposta na aba
análise?
-----------------2878

27/10/2018

02/11/2018 Encerrado

Bom dia, Heloisa,
Na tela inicial é possível ver os vídeos,
onde é explicado como se utiliza a
ferramenta.
Entre no link a seguir e verifique:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov http //basenacionalcomum.mec.gov.br/doc
.br/documentoumento-curricular/
curricular/coordenador_gt/homecoordenacao-gt.html
Atenciosamente.
Bom dia, Miriam,
estou tentanto fazer o cadastro,
mas mostra meu email como
inválido
2879

28/10/2018

04/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Miriam,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Cindy,

Como posso fazer o meu login
para ter acesso a plataforma?
2880

29/10/2018

02/11/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

quero entra para colaborar

2881

29/10/2018

02/11/2018 Encerrado

-----------------Para colaborar é necessário efetuar login
via link disponibilizado por sua rede de
Enviado de:
ensino.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente
Bom dia, Barbara,

autorizando meu acesso para
contribuição
2882

29/10/2018

02/11/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Nelci,

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/consultapublica/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Maria Edna,

2883

29/10/2018

02/11/2018 Encerrado

No tutorial de acesso à consulta
pública do currículo aparecem dois
links: acesso e cadastro, porém na
página não aparece a opção
cadastro. Como faço para solicitar
cadastro?

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
-----------------possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Enviado de:
Apenas as redes de ensino estaduais e
http //basenacionalcomum.mec.gov
municipais podem enviar esses links.
.br/consultapublica/
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

Não lembro a senha e tento fazer
novo cadastro mas informa que o
e-mail é inválido
2884

29/10/2018

04/11/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Anália,

2885

29/10/2018

02/11/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Boa tarde, Julia,
Para alterar ou recuperar a senha basta ir
em "Esqueci minha senha" informar seu
e-mail cadastrado na plataforma, logo
será enviado em sua caia de entrada o
link para a alteração.
Atenciosamente.
Boa tarde, Márcia,

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/documento-curricular/
municipais podem enviar esses links.
Sou gestora rede particular e não
consigo ter acesso a BNCC
consulta pública.

2886

29/10/2018

02/11/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 3

Atenciosamente.

Enviado do meu iPhone

Poderia nos informar se já possui
cadastro na plataforma?
Atenciosamente.

Em 29 de out de 2018, à(s) 14:13,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 4

Bom dia, Anália,
Prezada, Anália,

Para recuperar a senha basta ir em
"Esqueci a senha" e insira o seu e-mail
cadastrado. Será enviado em sua caixa
de entrada o link para a alteração.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/login

nao consigo acessar com minha
senha cadastrada

ITERAÇÃO 2
Tentei ir em ( esqueci a senha) mas
quando coloco o e-mail, informa que é
inválido. O e-mail é esse que estou
entrando em contato.
Obrigada pela atenção

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Gracielle, boa tarde! Tudo bem?
Encontramos seu cadastro no sistema de
Consulta Pública. Portanto, você deve ter
recebido um link para se cadastrar e
realizar contribuições nas produções
realizadas pela sua rede.

2887

29/10/2018

03/11/2018 Encerrado

observação, fiz meu cadastro na
consulta publica mas não consigo
entrar com a mesma senha no
documento curricular, não consigo
avançar as etapas, quando insiro a
senha no documento curricular diz
tipo inexistente, e uma solicitação
de email para trocar a senha mas
não da opção para troca e o
Poderiam verificar este chamado?
cadastro da senha na consulta
Att.
publica esta sendo invalido para o
documento curricular.

No entanto, vale explicar que o sistema
Documento Curricular e o sistema de
Consulta Pública são distintos e possuem
finalidades específicas. Para participar da
elaboração do Documento Curricular,
você precisaria ser convidado pelo
Coordenador Estadual de sua região.
Este convite é um pré-cadastro realizado
pela entidade responsável,
diferentemente do que acontece no
Consulta Pública, onde o próprio usuário
realiza seu cadastro.

-----------------Caso tenha interesse em saber mais
sobre como é realizado o processo de
Produção do Documento Curricular,
sugerimos que leia as informações
disponíveis no site e/ou que procure a
rede da sua região.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Caso tenha alguma dificuldade em
acessar o Sistema de Consulta Pública,
por favor, responda a este e-mail
detalhando o problema.
Bom dia, Maria de Lourdes,

2888

29/10/2018

03/11/2018 Encerrado

SOU COORDENADORA DA
SEMEC VEREDA BA E ESTAMOS
EM FASE DE DIVULGAÇÃO DA
BNCC E CURRICULO BA E
PRECISO DE TER ACESSO AO
AMBIENTE DA CONSULTA
PUBLICA.

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
-----------------possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Enviado de:
Apenas as redes de ensino estaduais e
http //basenacionalcomum.mec.gov municipais podem enviar esses links.
.br/consultapublica/
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

O problema já foi resolvido. Grata pela
atenção

Wilma Pricilla S. Santos Galo
Não estou conseguindo acessar o
site de consulta pública do
currículo do estado
2889

29/10/2018

03/11/2018 Encerrado

------------------

Especialização: Alfabetização e
Letramento

Orientadora de estudos Pnaic e Ciclo 3

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
98861 7666/99187 4421
.br/consultapublica/

Bom dia, Luiza,
Pesquisa
Bom dia, Luiza,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------2890

29/10/2018

05/11/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Fabiana,
Boa noite!
Soa gestora de uma escola pública
e não estou conseguindo participar
da consulta pública do ensino
médio!
Preciso de login e senha!
2891

30/10/2018

03/11/2018 Encerrado
Vocês podem criar, fazendo um
favor.

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

-----------------Porém, por não ter sido homologada
Enviado de:
ainda, não há consulta pública do Ensino
http //basenacionalcomum.mec.gov Médio.
.br/consultapublica/login
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

2892

30/10/2018

03/11/2018 Encerrado

2893

30/10/2018

03/11/2018 Encerrado

2894

30/10/2018

03/11/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
COMO EU FAÇO PARA SAIR DO
SISTEMA PARA QUE OUTRA
PESSOA POSSA ACESSÁ-LO
Bom dia, Agnaldo,
USANDO O MESMO
COMPUTADOR?
Para sair do sistema é necessário, que
ao final da consulta, você vá em "Minhas
-----------------consultas" e logo após em "Inicio", lá terá
a opção "Sair".
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/290
Bom dia, Eva,

Como ter acesso à página do
documento curricular para poder
planejar a segunda etapa da
BNCC no meu município?
2895

30/10/2018

03/11/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 1

Gostaria de saber como elaborar a
Bom dia, Claudia,
referência bibliográfica da BNCC
corretamente.
Para citar a BNCCC em trabalho
científico, deve-se citar como Documento
-----------------Normativo do CNE por meio da
Resolução n02 de 2017.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/download-da-bncc
O documento: Dimensões e
desenvolvimento das
competências gerais da BNCC
http //movimentopelabase.org br/wp
content/uploads/2018/03/BNCC_Co Bom dia, Claudia,
mpetencias_Progressao.pdf
Para citar a BNCCC em trabalho
foi elaborado pelo MEC? É um
científico, deve-se citar como Documento
documento oficial? Como devemos Normativo do CNE por meio da
fazer a referência bibliográfica
Resolução n02 de 2017.
dele?
Atenciosamente
------------------

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov
para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

2896

30/10/2018

03/11/2018 Encerrado

Atenciosamente
Conforme contato com Bárbaro,
não estou conseguindo importar as
Boa tarde, Fabiano,
habilidades inseridas pelos
redatores da equipe técnica.
Conforme contato telefônico,
entendemos que o problema foi
-----------------solucionado e seguimos à disposição
caso precise de mais ajuda!
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/gerar/ir-passo/5/698

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

2897

2898

2899

DATA DA
SOLICITAÇÃO

30/10/2018

30/10/2018

30/10/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

03/11/2018 Encerrado

03/11/2018 Encerrado

03/11/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Gostaria de ajuda para editar. O
redator redigiu como uma
sugestão de nova habilidade, o
que aparece em vermelho. Porém,
Boa tarde, Fabiano,
esta deveria ser em um campo
novo, somente para ela, à parte da
Conforme contato telefônico,
Habilidade da BNCC que aparece
entendemos que o problema foi
em preto.
solucionado e seguimos à disposição
caso precise de mais ajuda!
-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/gerar/passo/5
Gostaria de fazer igual ao estado
da Bahia, que colocou a sugestão
Boa tarde, Fabiano,
de nova habilidade de forma
destacada
Conforme contato telefônico,
entendemos que o problema foi
-----------------solucionado e seguimos à disposição
caso precise de mais ajuda!
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/gerar/ir-passo/5/698
Boa tarde, Nagilla,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Como faço para fazer o cadastro...
parte do programa ProBNCC, que estão
?
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Boa tarde, Danubia,

2900

30/10/2018

03/11/2018 Encerrado

Preciso do acesso as
contribuições que a escola postou
no documento do referencial
curricular gaúcho e não estou
conseguindo acessar com meu email.

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

------------------

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/documento-curricular/
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
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ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4
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ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Simone,

2901

30/10/2018

03/11/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Nao estou consiguindo cadastrar
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/esqueci-senha responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/esqueci-senha responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
mandando a senha no email

2902

30/10/2018

04/11/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
enviando a senha para o email:
alenicealves@hotmail.com
2903

30/10/2018

04/11/2018 Encerrado

Atenciosamente.
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ITERAÇÃO 3

Maianny Cristina da Costa Soares, bom
dia! Tudo bem?

2904

30/10/2018

04/11/2018 Encerrado

Fiz o cadastro, porém, quando
acesso dar e-mail e senha
incorreto. Coloquei a opção de
esqueci a senha mas quando
coloco meu email, diz que o e-mail
é inválido. Tornei me cadastrar e
apareceu, e-mail já cadastrado

Para facilitar o acesso, retornamos a sua
senha para a padrão do sistema. Dados
de acesso:
• Usuário &gt; mai17soares@hotmail.com
• Senha &gt; 123
Com isso, conseguimos simular seu
acesso normalmente. Veja print abaixo:

Poderiam verificar?

------------------



Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Qualquer se tiver mais alguma
dificuldade, por favor, entre em contato
conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Nao consigo me cadastrar e se ja
fui cadastrada não consigo
acessar.. senha e email não
confere
2905

30/10/2018

04/11/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Já realizei o cadastro mas quando
coloco meu email para lembrar da
senha meu email é tido como
inválido

2906

31/10/2018

05/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Tereza,
Por gentileza, nos informe o e-mail.

Bom dia pessoal.. email este mesmo...
depois que avisei ao suporte... conseguir
me cadastrar. Obrigada.

Atenciosamente.

Bom dia, Osvaldo,
Por gentileza, nos informe o e-mail
cadastrado na plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Boa noite, atualizei meu cadastro e ficou
resolvido meu problema de acesso à
BNCC - Geografia.
Obrigado pela atenção!
Meu Email super-galaxia@hotmail.com
Fraterno abraço.

Bom dia, Osvaldo,

Qualquer dúvida que possa ter, entre em
contato conosco.
Atenciosamente
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ITERAÇÃO 4
Joenice, bom dia! Tudo bem?
Analisando os dados fornecidos neste
chamado, não conseguimos encontrar o
seu cadastro no sistema.
• E-mail: joeconsilmou@hotmail com

Não consigo acessar com meu email
2907

31/10/2018

04/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Joenice,

Sim.

Por gentileza, nos informe se já possui
cadastro na ferramenta, se sim, nos
envie o e-mail cadastrado.

joeconsilmou@hotmail.com
Em 31 de out de 2018 11 09 AM,
"Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)"
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Poderiam, por gentileza, verificar este
login

O acesso às Consultas Públicas está
disponível de duas formas:
• Como criador de Consulta Pública &gt;
É necessário que a sua rede envie
convite para que participe da elaboração
do currículo. Se você tiver acesso ao
sistema de Documento Curricular, basta
acessar o sistema de Consulta Pública
com os mesmos dados (usuário e senha).
• Como respondente de Consulta Pública
&gt; É necessário que a rede lhe envie o
link de uma Consulta Pública para que
possa responde-la. Caso tenha recebido
o link, basta seguir os passos abaixo.
- Clique no link ou cole no seu navegador
- Após abrir o sistema, vá até a aba
"Cadastro"
- Preencha os dados do cadastro
- Por fim, clique na aba "Acesse" e entre
com os dados de login (usuário e senha)
recém cadastrados.
Print da tela de cadastro.

Bom dia, Gineton,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/esqueci-senha responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
quero-me cadastrar

2908

31/10/2018

05/11/2018 Encerrado

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ANTISPAM UOL ¿ TIRA-TEIMA

Olá,

2909

31/10/2018

05/11/2018 Encerrado

Você enviou uma mensagem para
ginetonsouza@uol com br
Para
que sua mensagem seja
encaminhada, por favor, clique aqui

Esta
confirmação é necessária porque
ginetonsouza@uol com br usa o
ANTISPAM UOL ¿ TIRA-TEIMA

Olá,

2910

01/11/2018

05/11/2018 Encerrado

Você enviou uma mensagem para
ginetonsouza@uol com br
Para
que sua mensagem seja
encaminhada, por favor, clique aqui

Esta
confirmação é necessária porque
ginetonsouza@uol com br usa o
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ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 4

Como faço um novo cadastro, pois não
estou conseguindo acessar!
Bom dia, Antonio,

Como faço pra me cadastrar

esqueci a senha e o email

Em qui, 1 de nov de 2018 às 23:40,
Phoenix Ackerson
&lt;antoniophoenix49@gmail.com&gt;
escreveu:

-----------------2911

02/11/2018

10/11/2018 Encerrado

Em qui, 1 de nov de 2018 às 23:19,
Enviado de:
Ferramentas BNCC
http //basenacionalcomum.mec.gov
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
.br/consultapublica/
escreveu:

Como faço pra me cadastrar

Em qui, 1 de nov de 2018 às 23:19,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:
Bom dia, Gilda,

NAO CONSIGO NSERIR O MEU
MUNICIPIO DE RESIDENCIA

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

-----------------2912

02/11/2018

09/11/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Navegador Chrome
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Gilda,

2913

02/11/2018

09/11/2018 Encerrado

FIZ UM CADASTRO COM
SUCESSO. mAS QUANDO FUI
ACESSAR M NHA SENHA NÃO
CONFERE. ENTAO ESTOU
TENTANDO FAZER UM NOVO
CADASTRO COM OUTRO EMAIL
E NAO CONSIGO NSER R O
NOME DO MUNIC PIO.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,
Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Navegador Chrome

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Navegador Firefox
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Atenciosamente

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente

Obrigado!

Em seg, 5 de nov de 2018 às 09:23,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
escreveu:
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Bom dia, Marilene,
Preciso de apoio para construção
de currículo da educação infantil
2914

02/11/2018

09/11/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/documento-curricular/
documento curricular.
Atenciosamente.
Bom dia, Jéssica,

gostaria de ter a bncc completa
para ler
2915

03/11/2018

09/11/2018 Encerrado

------------------

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Enviado de:
Para ter acesso a Download da Base
http //basenacionalcomum.mec.gov Nacional Comum Curricular, acesse o site
.br/download-da-bncc
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Bom dia, Thais,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
O prazo para fazer o cadastro
finalizou? Não estou conseguindo
visualizar na pagina.
2916

04/11/2018

09/11/2018 Encerrado

Atenciosamente.
não estou conseguindo fazer
loguin na area do documento
curricular, mesmo sendo
cadastrada.
2917

04/11/2018

11/11/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Maria,
Bom dia, Maria,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/documento-curricular/index.html

Como posso fazer as minhas
atividades na educação infantil
2918

04/11/2018

11/11/2018 Encerrado

Bom dia, Maria,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes sua solicitação?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/download-da-bncc

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde, Maria,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Bom dia, Allan,

Como e onde consigo ter acesso
às estruturas e funcionamento do
ensino.
2919

05/11/2018

09/11/2018 Encerrado

------------------

Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/bncc-ensino-medio
Para ter acesso a versão não
homologada da Base do Ensino Médio,
acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/bnc
c-ensino-medio
Atenciosamente.
Bom dia, Maria,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
Santa Teresinha - Bahia
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/
municipais podem enviar esses links.
Estou precisando de liberação de
login e senha, este é meu primeiro
acesso

2920

05/11/2018

09/11/2018 Encerrado

Boa tarde, Maria Aparecida,
Por gentileza, solicite à secretaria o
Eu sou a responsável pelo ProBNCC do
convite para acesso à plataforma. Caso
Município de Santa Teresinha juntamente esteja, utilize seu e-mail cadastrado e a
com o Secretário de Educação
senha 123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Atenciosamente
Janice, boa tarde! Tudo bem?
Para facilitar o acesso, retornamos a sua
senha para a padrão do sistema. Dados
de acesso:

2921

05/11/2018

09/11/2018 Encerrado

Não consigo acessar a consulta
pública, aparece uma caixa de
diálogo informando e-mail inválido. Bom dia, Janice,
Não consigo tbm fazer a
redefinição de senha.
Por gentileza, nos informe seu e-mail
cadastrado na ferramenta de Consulta
-----------------Pública.
Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

• Usuário &gt;
janiceotaciane2017@hotmail.com
• Senha &gt; 123

Boa tarde,

Com isso, conseguimos simular seu
acesso normalmente. Veja print abaixo:

Por gentileza, poderiam verificar este
login?

O e-mail cadastrado foi:
janiceotaciane2017@hotmail com.

Qualquer se tiver mais alguma
dificuldade, por favor, entre em contato
conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
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Boa tarde, Maria José,
Enviar uma nova senha
Para alterar ou recuperar sua senha,
basta ir em "Esqueci minha senha" e
informar seu e-mail cadastrado na
Enviado de:
plataforma, será enviado ao seu e-mail o
http //basenacionalcomum.mec.gov link.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Atenciosamente.
------------------

2922

05/11/2018

09/11/2018 Encerrado

Bom dia, Eduardo,
Digitei meu email e deu como
inválido
2923

05/11/2018

Bom dia, Eduardo,

12/11/2018 Encerrado

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Por gentileza, poderia nos informar se já
-----------------possui cadastro na plataforma ou se seria
Caso ainda tenha alguma dúvida e
seu primeiro acesso? Caso já tenha
possamos auxiliá-la em algo, por
Enviado de:
cadastro nos informe seu e-mail utilizado.
gentileza abra um novo chamado e
http //basenacionalcomum.mec.gov
ficaremos felizes em ajudá-lo.
.br/consultapublica/esqueci-senha Atenciosamente.

10/11/2018 Encerrado

Gostaria de saber como faço a
Bom dia, Nelson,
referência da BNCC em um artigo?
Para citar a BNCCC em trabalho
-----------------científico e/ou artigo, deve-se citar como
Documento Normativo do CNE por meio
Enviado de:
da Resolução n02 de 2017.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Atenciosamente

Atenciosamente

2924

05/11/2018

Sim. Estou consultora da BNCC pela
Fundação Getúlio Vargas (Maranhão).
Gostaria muito de saber como visualizo o
Documento Curricular do Maranhão para
dar algumas contribuições. Como faço?
Preciso acessar com urgência.
Ajudem-me!
2925

05/11/2018

11/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Elaine,
Como podemos auxilia-la?

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Prezada Elaine, bom dia!
Para acessar uma proposta curricular,
você precisa receber o link da consulta
pública da própria equipe Pro-BNCC da
sua rede de ensino. Por gentileza, entre
em contato com a Secretaria de
Educação do estado para receber acesso
à consulta e, caso tenha alguma questão
técnica ou de outra natureza com a qual
possamos auxiliar, entre novamente em
contato.

Seguimos à disposição!
Elaine Araújo, membro técnico da
UNDIME MA
Atenciosamente.
Telefone e WhatsApp: (98) 9 8821 35 90
Bom dia, Patrícia,

2926

06/11/2018

12/11/2018 Encerrado

Não consigo me cadastrar. Diz que Bom dia, Patrícia,
meu e-mail está incorreto
Por gentileza você poderia nos informar
-----------------com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
Enviado de:
que assim possamos auxilia-la.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Bom dia, Bia,
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10/11/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
não consigo sair e não vejo como documento curricular. Casos
e onde contribuir.
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
-----------------pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
Enviado de:
consulta podem ser feitas clicando no
http //basenacionalcomum.mec.gov botão 
 “Adicionar
.br/consultapublica/consultacomentário”.
publica/responder/671
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Para sair da plataforma, basta ir em
"Minhas Consultas" e depois em "Inicio" e
logo depois em "Sair".
Atenciosamente.
Boa tarde, Maria de Fatima,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
Ok, obrigada.
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------Em Ter, 6 de nov de 2018 13 05,
cria sua própria pesquisa e a libera
Ferramentas BNCC
através de um link, através deste link é
Enviado de:
&lt;suporte@bncc zendesk com escreveu: possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Oque fazer? Ou, como fazer
cadastro?
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Obrigada pelo retorno.
Em Ter, 6 de nov de 2018 13:11,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com escreveu:

Atenciosamente.
Boa tarde Sara. tudo bem?
Favor informar o nome, e-mail e a
disciplina correta que o professor precisa
ser cadastrado.

Cadastrei um professor numa
disciplina que não é a sua. como
faço para trocar?
2929
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11/11/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

De: "Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)"
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;

Responda, por favor, a esse e-mail com
as informações.

Enviada: 2018/11/06 17 59 25

Qualquer dúvida entre em contato.

Para: sarasilva3333@bol.com.br

Atenciosamente.
Equipe de Atendimento - BNCC

Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: Cadastrei um professor
numa disciplina que não é a...

Poderiam verificar?

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Olá Sara, bom dia. Tudo bem?
Sua resposta veio em branco.
Poderia, por favor, enviar novamente?
Obrigado.
Atenciosamente.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
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Boa tarde, Gilberto,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
-----------------ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Enviado de:
Para baixar o currículo de seu Estado,
http //basenacionalcomum.mec.gov
entre em contato com sua Secretária
.br/documento-curricular/
Estadual de Ensino, ou Rede de Ensino.
Estou tentando baixar o currículo
preliminar do piauí pra estudo com
meus professores e não estou
conseguindo. O que posso Fazer?
2930
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10/11/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Mirian, bom dia! Tudo bem?
Para facilitar o acesso, retornamos a sua
senha para a padrão do sistema. Dados
de acesso:
• Usuário &gt; mirianejoao@gmail.com
• Senha &gt; 123

Este é um acompanhamento da
sua solicitação anterior #2802 "não
estou conseguindo acess..."

Com isso, conseguimos simular seu
acesso normalmente. Veja print abaixo:

mirianejoao@gmail.com
2931
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Poderiam verificar, por gentileza.


Em ter, 16 de out de 2018 15:34,
Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com
escreveu:

Qualquer se tiver mais alguma
dificuldade, por favor, entre em contato
conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Ruth,
Não consigo logar
-----------------2932

06/11/2018

13/11/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/index.html

Bom dia, Ruth,
Poderia por gentileza, nos informar se é
seu primeiro acesso ou se já possui
cadastro na plataforma, se sim, nos
informe o e-mail cadastrado.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Anesio,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/login
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
QUERO LINK PARA CADASTRO
NA CONSULTA PÚBLICA BCNN
2933
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Atenciosamente
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Bom dia,
Para fazer sua sugestão basta seguir as
etapas a seguir:
1- Clique no balão azul que se encontra
abaixo de cada texto.
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Gostaria de saber o que devemos
colocar no espaço que tem
contextualização, complementação
aprofundamento e junção e em
consequente consulta habilidade e
consulta objeto de conhecimento,
como edital e envio? onde aparece
o meu comentário e contribuição?

2- Em seguida irá abrir uma aba, para
assim você responder se está claro e
pertinente, numa escala de "Sim,
Parcialmente e Não)


3- O campo para comentário irá aparecer,
caso você responda "Parcialmente ou
Não" em alguma das duas perguntas.
 

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov

.br/consultapublica/consultapublica/responder/621

Casos relacionados as consultas públicas
em si, sugerimos que consulte os
responsáveis pela disponibilização do link
da pesquisa.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Maria, bom dia! Tudo bem?
Com os dados informados no chamado,
conseguimos identificar o seguinte
cenário:

Prezados, bom dia.
Esse chamado já chegou no MEC, vejam
e-mail recebido:
Quando crio um novo cadastro e
tento entrar na consulta pública,
acontece um erro.
2935
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-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/642

Poderiam verificar?

Você já havia realizado seu cadastro e
participado de outras duas Consultas
Públicas. Depois de algum tempo, você
recebeu novo link para participar de outra
Consulta Pública, mas deve ter
esquecido os dados de acesso e então
realizou novo cadastro. Porém, por não
ter notado a grafia no preenchimento do
campo e-mail, no segundo cadastro, uma
das letras ficou em maiúscula.

"Barbara, tudo bem?
O pessoal da Bahia está neste momento
em consulta pública e estão com um erro
cr tico, novas pessoas não estão
conseguindo se cadastrar.
Poderia nos auxiliar na celeridade da
resolução do problema por favor?
Foi aberto um chamado de número: 2935 O sistema possui a distinção entre letras
Obrigada!"
maiúsculas e minúsculas, portanto,
quando tentou acessar e participar dessa
Peço urgência na resolução, por favor!
terceira consulta, não estava
conseguindo por nenhum dos dois
Muito obrigada
cadastros.

Quanto a mensagem de erro que nos foi
reportada, ela só é exibida quando há
conflitos de login no navegador devido a
diversas páginas abertas do sistema.
Provavelmente haviam logins diferentes
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Chrisler,

Boa noite! Gostaria de ter acesso
a parte a qual é possível fazer a
elaboração do currículo escolar.
2936
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11/11/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Diana,

Sou professora e preciso fazer
meu cadastro na bncc e não tô
conseguindo.

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.

Já a ferramenta "Documento Curricular" é
restrita para Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
-----------------Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
Enviado de:
trabalharem no projeto de (re)elaboração
http //basenacionalcomum.mec.gov do documento curricular da rede de
.br/
ensino.
Como fazer?
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Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente
Bom dia, Erinaldo,

Não consigo fazer meu cadastro
-----------------2938
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11/11/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
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Bom dia, Francisca,

Não consigo fazer meu cadastro,
não carrega para ir para o ultimo
passo que é cadastrar.
2939
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13/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Francisca,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Sonia,

2940
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11/11/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
como acessar a consulta publica
destinada aos profissionais que fazem
da bncc? se meu email e senha da parte do programa ProBNCC, que estão
invalido, aonde fazer o cadastro
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, Sonia,

como se cadastra no bncc?
-----------------2941
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11/11/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/consultapublica/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Leila,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não consigo acessar a plataforma
para me cdastrarar
2942
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Atenciosamente
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11/11/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

07/11/2018

12/11/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Quero enviar a contribuição do
CME de Condeúba, mas não estou Boa tarde, Agnério,
tendo acesso. A senha não está
conferindo. Não recebi link
Para efetuar a sua contribuição é
necessário entrar via link. Por tanto entre
-----------------em contato com sua rede de ensino para
que possa ter acesso.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/
Ao selecionar o download da área
de ciências para TODOS os anos
do ensino fundamental, o EXCEL
abre uma tela em branco!

2944

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Izabel,
Verificamos os arquivos que nos enviou e
estão normais, como podemos ver no
print abaixo:

Não são baixados os conteúdos...

-----------------Por gentileza, verifique seu programa de
Enviado de:
excel.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
Atenciosamente
Bom Dia estou tentando faz o
cadastro para participar da
consulta pública
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13/11/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-los.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Bom dia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-los.
Atenciosamente
Boa tarde. Queria apenas que o
desvinculasse ok.

NOME: LA ROCHELE SANTOS E SILVA

Boa tarde La Rochele. tudo bem?

E-MAIL: LAROCHELE
SANTOS@BOL.COM BR
Boa tarde La Rochele.

Favor informar o nome e e-mail do
professor e a disciplina correta que ele
deve ser cadastrado.

Como mudar a disciplina do
professor foi colocado acesso na
disciplina errada.
2946
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13/11/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/622

Poderiam verificar, por gentileza.

Responda, por favor, a esse e-mail com
as informações.

Disciplina desvinculada com sucesso.
Informamos que seu perfil se mantém
ativo.
Att,
Qualquer dúvida favor responder a esse
e-mail.

Qualquer dúvida entre em contato.
La Rochele Santos
Atenciosamente.
Equipe de Atendimento - BNCC

Atenciosamente.
Equipe de Atendimento - BNCC

Técnico da Secretaria Municipal de
Educação
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

De: "Suporte Técnico (Ferramentas

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 1

Salvei sem introduzir o texto
introdutório. Como recomeçar?

Boa tarde, Antonio,

Você pode entrar em sua consulta
pública a qualquer momento e clicar no
balão para que possa registrar sua
Enviado de:
contribuição. Você tem livre acesso
http //basenacionalcomum.mec.gov quantas vezes quiser.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/661
Atenciosamente
Bom dia, Udineide,
------------------

2947
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11/11/2018 Encerrado

A opção município não aparece e
por esse motivo não consigo
concluir o cadastro.

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2948

07/11/2018

12/11/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar
Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Marcelo,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Preciso descobrir como fazer o
meu login
2949
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12/11/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Francisco,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/esqueci-senha responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
cadastrar login e senha
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Atenciosamente
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Bom dia, Pedro,
download ensino médio
Para ter acesso ao documento do Ensino
Médio, basta acessar o link abaixo:

-----------------2951
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12/11/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/bnc
http //basenacionalcomum.mec.gov c-ensino-medio
.br/download-da-bncc
Atenciosamente.
Bom dia, Sonia
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12/11/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Não consigo acessar o documento Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
-----------------do documento curricular da rede de
ensino.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Elisabete,

Como elaborar os planos de
estudo de 6º anos e dos 4º ano do
ensino fundamental?

2953

08/11/2018

12/11/2018 Encerrado

Boa noite! As minhas perguntas é na
preocupação de ter mais segurança e
para tornar nossos planos de estudo
Quais os documentos devo olhar? mais harmônicos e claros para trabalhar
em conjunto com todas as outras áreas
-----------------de conhecimento, que precisam a cada
trimestre se complementar.
Enviado de:
Em 07/11/2018 23 08, Ferramentas
http //basenacionalcomum.mec.gov BNCC escreveu:
.br/documento-curricular/
Bom dia, Viviane,

Não consigo avançar no cadastro
pois não aparece a opção do
município onde eu resido,o que
faço?

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

2954
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12/11/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
Navegador Chrome

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov

.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Eleqtra, Boa noite! Tudo bem?
Fizemos diversos testes e
monitoramentos no sistema e não
identificamos algum problema que
pudesse gerar o erro citado.
Teste no navegador Firefox:

Teste no navegador Internet Explorer:

o captcha gira o tempo todo e não
consigo cadastrar.......
2955

08/11/2018

13/11/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Eleqtra,

Boa tarde!
Teste no navegador Chrome:

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Segundo chamado sobre problema no
local de 'não sou um fantasma'

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Preencho todos os campos e clico no
captcha mas aí fica girando o tempo todo
e não consigo fazer o cadastro para
contribuir na pesquisa BNCC.
Tania



No entanto, pela natureza do relato,
acreditamos que a sua rede de internet
estava oscilando ou indisponível,
ocasionando o erro citado.
Pedimos para que tente realizar
novamente seu cadastro e, caso o
problema persista, por favor, responda a
este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

Delcides, Boa tarde! Tudo bem?

na opção n sou robô não conecta
so fica girando a bolinha
2956

08/11/2018

12/11/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login

Por gentileza, poderiam verificar?
Recebemos um segundo chamado sobre
o mesmo problema.

Fizemos diversos testes e
monitoramentos no sistema e não
identificamos algum problema que
pudesse gerar o erro citado. No entanto,
pela natureza do relato, acreditamos que
a sua rede de internet estava oscilando
ou indisponível, ocasionando o erro
citado.
Pedimos para que tente realizar
novamente seu cadastro e, caso o
problema persista, por favor, responda a
este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Norislei,
Não consigo realizar o cadastro
para colocar as contribuições.
2957

08/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Você poderia por gentileza, nos informar
se entrou via link disponibilizado pela sua
rede de ensino? Se sim, nos envie print
-----------------da tela, para que assim possamos
auxiliar.
Submitted from:
Se caso não tenha o link para acesso,
http //basenacionalcomum.mec.gov
entre em contato com sua rede de ensino.
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Bom dia, Norislei,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente

Boa tarde. Vou tentar novamente. Pode
ser mesmo a internet. Obrigada pelo
retorna e um Feliz Natal a todos.
Tania Passos

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Antonia,

Melhorar a qualidade do produto
Bom dia, Antonia,
2958

08/11/2018

16/11/2018 Encerrado

-----------------Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Jaksom,

Gostaria de saber como me
cadastro no sistema
2959

08/11/2018

13/11/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Ana,
Como corrigir cadastro

Bom dia, Ana,

------------------

2960

08/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes sua solicitação, para que
Enviado de:
possamos auxilia-la.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
Atenciosamente
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Flávia,

Quero baixar o documento do
ensino fundamental
2961

08/11/2018

13/11/2018 Encerrado

------------------

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Enviado de:
Para ter acesso a Download da Base
http //basenacionalcomum.mec.gov Nacional Comum Curricular, acesse o site
.br/download-da-bncc
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Sonia,

como acessar a plataforma,para
fazer a consulta
2962

09/11/2018

13/11/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Layane,
Não estou conseguindo me
cadastrar pra ajudar na
reelaboração do currículo da bncc
2963

09/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Você poderia por gentileza, nos informar
se entrou via link disponibilizado pela sua
rede de ensino? Se sim, nos envie print
-----------------da tela, para que assim possamos
auxiliar.
Enviado de:
Se caso não tenha o link para acesso,
http //basenacionalcomum.mec.gov entre em contato com sua rede de ensino.
.br/documento-curricular/#
Atenciosamente

Bom dia, Layane,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Arilda,

Município
Boa tarde, Arilda,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------2964

09/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Este é um acompanhamento da
sua solicitação anterior #2829
"Inscrição de professores pa..."
Carmem, boa noite! Tudo bem?
Boa tarde!

2965

09/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Gostaria, se possível que me
informassem com quem ou em
qual setor devo falar a respeito da
inscrição de uma professora aqui
da escola, pois fui eu que fiz a
inscrição da mesma para o curso
BNCC e somente ela ainda não
recebeu nenhum e-mail sobre o
mesmo. O nome da professora é
Emiliana Marconato do Carmo.
Confirmo que a inscrição foi
concluída com sucesso.

Para facilitar o acesso, retornamos a sua
senha para a padrão do sistema do
usuário Emiliana Marconato do Carmo.
Dados de acesso:
• Usuário &gt;
emiliana carmo@hotmail.com
• Senha &gt; 123
Com isso, conseguimos simular seu
acesso normalmente. Veja print abaixo:

Poderiam verificar?

Qualquer se tiver mais alguma
dificuldade, por favor, entre em contato
conosco.

Obrigada

Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

Carmem
____________________________
____

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

De: Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
Boa tarde, Karine,
Estou com dúvidas em relação a
série que deve ser alfabetizada a
criança, é no segundo ou no
terceiro ano? Obrigada.
2966

09/11/2018

13/11/2018 Encerrado

2967

09/11/2018

13/11/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov documento curricular.
.br/
Atenciosamente.
Quero também contribuir em
outros documentos. Como faço
Boa tarde, Leidiane,
para incluir. Pois para mim só
aparace o componente
Para contribuir em outras Consultas, é
Matemática.
necessário que tenha os links para cada
uma, links estes que são disponibilizados
-----------------por sua rede de ensino. Por gentileza,
entre em contato com eles.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/home
Bom dia, Valéria,
não consigo acessar

Bom dia, Valéria,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

2970

09/11/2018

17/11/2018 Encerrado

Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/index.html

Enviado: sexta-feira, 9 de novembro de
2018 17:58
Para: Carmem



Preciso de uma ajuda!

De: Suporte Técnico (Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Assunto: [Base Nacional Comum
Curricular] Re: RE: [Base Nacional
Comum Curricular] Re: Inscrição de
professores para o curso

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Elismar,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não consigo fazer meu cadastro
para fazer a consulta pública.
2971

10/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Paula,
Informações sobre Consulta
Pública
Bom dia, Paula,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------2972

10/11/2018

17/11/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/677

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

2973

10/11/2018

16/11/2018 Encerrado

precisei fazer a minha contribuição
no not de minha colega ,só que ela
fez primeiro e quando eu for fazer
a minha contribuição abri a página
de minha colega. preciso que vcs
me ensine a finalizar a
contribuição de minha colega para
que eu possa acessar com o
mesmo computador a minha
contribuição.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/650

Bom dia, Patricia,
É necessário que assim que terminar a
consulta desfaça o login.
1º vá ao final da consulta e clique em
"Minhas Consultas"
2º logo depois vá em "Inicio"
3º Clique em "Sair"
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

2974

DATA DA
SOLICITAÇÃO

10/11/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

16/11/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

Gostaria de sugerir que o
documento fizesse menção à
importância de cada município
trabalhar, na parte diversificada, a
geografia e história do seu lugar.
Pois sabemos da importância
desse estudo e vemos muitos
municípios não o fazerem.
------------------

ITERAÇÃO 1
Acredito ser imprecindivel a menção da
importância de se trabalhar a história e
geografia do município na sua rede de
ensino de forma sistematizada, pois isso
consistirá na manutenção e resgate da
cultura local; bem como consistirá em um
suporte para os cidadãos enquato
suneitos históricos.

Enviado do meu smartphone Samsung
Galaxy.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
-------- Mensagem original -------.br/consultapublica/consultaDe: Ferramentas BNCC
publica/responder/682
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
Data: 10/11/18 17:09 (GMT-03 00)
Para: Adilene Pereira
&lt;enelidapereira@gmail com&gt;
Assunto: [Solicitação recebida] Gostaria
de sugerir que o documento fizesse
menção

ITERAÇÃO 2

Prezada Adilene,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa.
Atenciosamente.

Bom dia, Mariana,
não consigo fazer login, ja mudei a
senha
Bom dia, Mariana,
2975

10/11/2018

17/11/2018 Encerrado

-----------------Poderia, por gentileza nos informar o email cadastrado na plataforma?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Socorro,

2976

10/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
NÃO ESTOU CONSEGU NDO
cadastrado no módulo “Documento
FAZER O CADASTRO PARA
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
PARTIC PAR DA CONSULTA
dados de acesso (e-mail e senha) para
PÚBLICA
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Obrigada!
-----------------Consulta Pública.
Caso você não seja gestor de uma rede
Enviado de:
de ensino e queira apenas responder a
http //basenacionalcomum.mec.gov
uma consulta pública, você precisa ter
.br/consultapublica/login
recebido um link para essa consulta.
Através deste link é possível fazer o
cadastro.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Estou fazendo o meu TCC e estou
com problemas para fazer
citação/referencia da nova BNCC

2977

11/11/2018

16/11/2018 Encerrado

------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Rafael,
Para citar a BNCCC em trabalho
científico e/ou artigo, deve-se citar como
Documento Normativo do CNE por meio
da Resolução n02 de 2017.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/

Bom dia, Neila,
senha e email não abre
-----------------2978

11/11/2018

17/11/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Bom dia, Neila,
Poderia nos informar se é seu primeiro
acesso, ou se já possui cadastro na
plataforma? Se caso tenha cadastro, nos
informe o e-mail cadastrado.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Aline,

Jogos eletrônicos
Jogos cooperativos x jogos
competitivos (motores e de
raciocínio)

2979

11/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Sugestão: Acrescentar
brincadeiras populares no objeto
de estudo, relacionando ao código
( EF6702.03PI).
------------------

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
consulta podem ser feitas clicando no
botão 
 “Adicionar
comentário”.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaPara mais informações sobre a Consulta
publica/responder/618
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Bom dia, Aline,
(EF67EF07 04PI) Compreender os
rudimentos da história, regras e
técnicas das manifestações de
lutas vivenciando de forma
adaptada a modalidade em
questão evidenciando através de
jogos as principais habilidades
trabalhadas;
2980

11/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Retirar da habilidade o objeto de
estudo LUTAS.
------------------

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
consulta podem ser feitas clicando no
botão 
 “Adicionar
comentário”.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Para mais informações sobre a Consulta
.br/consultapublica/consultaPública dos currículos, entre em contato
publica/responder/618
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Aline,

2981

11/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
Substituir a palavra ESCOLA por
BNCC, navegação no documento, versão
ESCOLHA na habilidade
de impressão, materiais de suporte e
(EF67EF04PI)
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
-----------------relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
Enviado de:
pela disponibilização do link da pesquisa.
http //basenacionalcomum.mec.gov Sugestões e/ou comentários sobre a
.br/consultapublica/consultaconsulta podem ser feitas clicando no
publica/responder/618
botão   “Adicionar comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Bom dia, Aline,

2982

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
Correção ortográfica no objeto de BNCC, navegação no documento, versão
conhecimento: Esporte de
de impressão, materiais de suporte e
combate (Mae tae) por Muay Thai. ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
-----------------relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
Enviado de:
pela disponibilização do link da pesquisa.
http //basenacionalcomum.mec.gov Sugestões e/ou comentários sobre a
.br/consultapublica/consultaconsulta podem ser feitas clicando no
publica/responder/618
botão   “Adicionar comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Bom dia, Aline,

2983

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
Corrigir a habilidade
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
(EF89EF06 01PI) para:
tais como download do documento
Reconhecer a importância da
BNCC, navegação no documento, versão
cooperação na participação do
de impressão, materiais de suporte e
esporte coletivo e demonstrando
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
nas situações de jogo,estratégias
documento curricular. Casos
defensivas e ofensivas básicas.
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
-----------------pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
Enviado de:
consulta podem ser feitas clicando no
http //basenacionalcomum.mec.gov botão   “Adicionar comentário”.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/618
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Aline,

2984

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
Alterar a habilidade (EF89EF01PI)
tais como download do documento
para: Conhecer seu peso e sua
BNCC, navegação no documento, versão
altura para análise e classificação
de impressão, materiais de suporte e
do IMC, verificando, assim se está
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
dentro do peso, acima ou abaixo
documento curricular. Casos
do peso ideal.
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
-----------------pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
Enviado de:
consulta podem ser feitas clicando no
http //basenacionalcomum.mec.gov
botão   “Adicionar comentário”.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/618
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Bom dia, Aline,

2985

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Acrescentar no objeto de
de impressão, materiais de suporte e
conhecimento Hábitos posturais.
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
-----------------relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
Enviado de:
pela disponibilização do link da pesquisa.
http //basenacionalcomum.mec.gov
Sugestões e/ou comentários sobre a
.br/consultapublica/consultaconsulta podem ser feitas clicando no
publica/responder/618
botão   “Adicionar comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Bom dia, Aline,

2986

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Alterar a habilidade (EF89EF08PI)
para: Reconhecer através da
apropriação dos jogos prédesportivos alternativas de
organização e familiarização com
regras, levando em consideração
as habilidades e individualidades
de cada aluno;
------------------

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
consulta podem ser feitas clicando no
botão   “Adicionar comentário”.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaPara mais informações sobre a Consulta
publica/responder/618
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Jussara,

Nao consigo finalizar meu
cadastro
2987

12/11/2018

17/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Jussara,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Alice,

2988

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Não consigo ter as seco ao
Caso você seja gestor e já esteja
conteúdo
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
-----------------dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
Enviado de:
curriculares em (re)elaboração para
http //basenacionalcomum.mec.gov Consulta Pública.
.br/documento-curricular/esqueciCaso você não seja gestor de uma rede
senha html
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Bom dia, Jerry,

2989

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
senha
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
-----------------dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
Submitted from:
curriculares em (re)elaboração para
http //basenacionalcomum.mec.gov Consulta Pública.
.br/consultapublica/
Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Esquecir minha senha de acesso.
------------------

2990

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Bom dia, Gilseni,

Para recuperar a senha de acesso, basta
ir em "Esqueci minha senha" e informar
Enviado de:
seu e-mail cadastrado, você receberá um
http //basenacionalcomum.mec.gov link em sua caixa de entrada.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

2991

DATA DA
SOLICITAÇÃO

12/11/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

18/11/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Conforme orientações do tutorial
da consulta pública do Currículo
Bahia, não aparece a opção
"cadastre" no link do Mec,
conforme print em anexo.
Boa tarde, Batuyra,
Precisamos fazer o cadastro para
fazermos as devidas contribuições. Por gentileza, poderia nos informar e o
link que recebeu de sua Rede de Ensino,
Aguardamos soluções.
para que possamos melhor auxilia-la.
------------------

Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Enviando o link para me cadastrar
e ter o acesso ao documento
Curricular do Estado do Rio de
Janeiro
2992

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

------------------

Mesmo utilizando todos os
navegadores o problema
permanece.
2993

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Veja o print em anexo.
Considerando que o prazo para
as contribuições está se
encerrando, aguardo solução para
este problema.
Atenciosamente,
Naiza Maria da Silva Oliveira
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Bom dia, Batuyra,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Ana,
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links. Por
gentileza, entre em contato com sua rede
de ensino para que possam lhe
disponibilizar os devidos links.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/download-da-bncc#
Bom dia,
No portal do MEC não aparece a
opção "Cadastre", conforme as
orientações do Tutorial da
Consulta Pública do Currículo
Bahia, para as devidas
contribuições. Aparece somente a
opção "Acesse".

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Naysa,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde!
“Bom dia,

2994

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

No portal do MEC não aparece a
opção "Cadastre", conforme as
orientações do Tutorial da
Consulta Pública do Currículo
Bahia, para realizarmos as devidas
Boa tarde, Givanice,
contribuições. Aparece apenas a
opção "Acesse", mesmo utilizando
A ferramenta “Consulta Pública” é
todos os navegadores o problema
destinada aos profissionais que fazem
permanece.
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
Veja o print da página em anexo.
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Considerando que o prazo para
através de um link, através deste link é
as contribuições está se
possível fazer o cadastrado para poder
encerrando, aguardo solução para
responder à pesquisa indicada.
este problema.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente,”
Givanice Fonte

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Permanecemos sem condições de
acesso.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Veja o print da página em anexo.
Considerando que o prazo para
as contribuições está se
encerrando, aguardo solução para
este problema.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente

Verificamos o arquivo que nos enviou.
Logo apos acessar o link disponibilizado,
é necessário ir na aba "Consulta Pública"
e ao final da tela deve-se ir em
"componentes" como mostrado na
imagem abaixo, e selecionar sua área de
atuação, assim abrirá o link da consulta
pública e aparecerá o espaço para
cadastro:


Atenciosamente

------------------

Boa tarde, Socorro,

Boa tarde, Givanice,

http //basenacionalcomum.mec.gov br.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

No portal do MEC não aparece a
opção "Cadastre", conforme as
orientações do Tutorial da
Consulta Pública do Currículo
Bahia, para realizarmos as devidas
contribuições. Aparece apenas a
opção "Acesse", mesmo utilizando
todos os navegadores o problema
permanece.
2995

Atenciosamente

O link que utilizamos para fazer o
cadastro foi fornecido pela rede, no
entanto, conforme o tutorial oferecido
pela mesma, não aparece a opção
mencionada, "Cadastre". Logo inviabiliza
a Consulta Pública.
A finalidade é justamente a nossa
Contribuição para o Currículo Bahia, pois
fazemos parte do Programa ProBNCC.
Em anexo, segue o Tutorial que nos foi
enviado pela Rede. O link disponibilizado
no mesmo para o cadastro é:

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
No portal do MEC não aparece a
opção "Cadastre", conforme as
orientações do Tutorial da
Consulta Pública do Currículo
Bahia, para realizarmos as devidas
contribuições. Aparece apenas a
opção "Acesse", mesmo utilizando
todos os navegadores o problema
permanece.

2996

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Veja o print da página em anexo.
Considerando que o prazo para
as contribuições está se
encerrando, aguardo solução para
este problema.
------------------

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Regina,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

2997

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

No portal do MEC não aparece a
opção "Cadastre", conforme as
orientações do Tutorial da
Consulta Pública do Currículo
Bahia, para realizarmos as devidas
Boa tarde, Joselha,
contribuições. Aparece apenas a
opção "Acesse", mesmo utilizando
A ferramenta “Consulta Pública” é
todos os navegadores o problema
destinada aos profissionais que fazem
permanece.
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
Veja o print da página em anexo.
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Considerando que o prazo para
através de um link, através deste link é
as contribuições está se
possível fazer o cadastrado para poder
encerrando, aguardo solução para
responder à pesquisa indicada.
este problema.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente,”
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

2998

DATA DA
SOLICITAÇÃO

12/11/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

16/11/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

No portal do MEC não aparece a
opção "Cadastre", conforme as
orientações do Tutorial da
Consulta Pública do Currículo
Bahia, para realizarmos as devidas
Boa tarde, Vanderleia,
contribuições. Aparece apenas a
opção "Acesse", mesmo utilizando
A ferramenta “Consulta Pública” é
todos os navegadores o problema
destinada aos profissionais que fazem
permanece.
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
Veja o print da página em anexo.
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Considerando que o prazo para
através de um link, através deste link é
as contribuições está se
possível fazer o cadastrado para poder
encerrando, aguardo solução para
responder à pesquisa indicada.
este problema.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente,”
------------------

Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

2999

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

No portal do MEC não aparece a
opção "Cadastre", conforme as
orientações do Tutorial da
Consulta Pública do Currículo
Bahia, para realizarmos as devidas
Boa tarde, Eluana,
contribuições. Aparece apenas a
opção "Acesse", mesmo utilizando
A ferramenta “Consulta Pública” é
todos os navegadores o problema
destinada aos profissionais que fazem
permanece.
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
Veja o print da página em anexo.
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Considerando que o prazo para
através de um link, através deste link é
as contribuições está se
possível fazer o cadastrado para poder
encerrando, aguardo solução para
responder à pesquisa indicada.
este problema.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente,”
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Boa tarde,

3000

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

No portal do MEC não aparece a
opção "Cadastre", conforme as
orientações do Tutorial da
Consulta Pública do Currículo
Bahia, para realizarmos as devidas
Boa tarde, Ducilene,
contribuições. Aparece apenas a
opção "Acesse", mesmo utilizando
A ferramenta “Consulta Pública” é
todos os navegadores o problema
destinada aos profissionais que fazem
permanece.
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
Veja o print da página em anexo.
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Considerando que o prazo para
através de um link, através deste link é
as contribuições está se
possível fazer o cadastrado para poder
encerrando, aguardo solução para
responder à pesquisa indicada.
este problema.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente,
Ducilene Kestering

Atenciosamente

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

3001

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

No portal do MEC não aparece a
opção "Cadastre", conforme as
orientações do Tutorial da
Consulta Pública do Currículo
Bahia, para realizarmos as devidas
Boa tarde, Ruth,
contribuições. Aparece apenas a
opção "Acesse", mesmo utilizando
A ferramenta “Consulta Pública” é
todos os navegadores o problema
destinada aos profissionais que fazem
permanece.
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
Veja o print da página em anexo.
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Considerando que o prazo para
através de um link, através deste link é
as contribuições está se
possível fazer o cadastrado para poder
encerrando, aguardo solução para
responder à pesquisa indicada.
este problema.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente,
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

3002

DATA DA
SOLICITAÇÃO

12/11/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

16/11/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

No portal do MEC não aparece a
opção "Cadastre", conforme as
orientações do Tutorial da
Consulta Pública do Currículo
Bahia, para realizarmos as devidas
Boa tarde, Rosangela,
contribuições. Aparece apenas a
opção "Acesse", mesmo utilizando
A ferramenta “Consulta Pública” é
todos os navegadores o problema
destinada aos profissionais que fazem
permanece.
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
Veja o print da página em anexo.
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Considerando que o prazo para
através de um link, através deste link é
as contribuições está se
possível fazer o cadastrado para poder
encerrando, aguardo solução para
responder à pesquisa indicada.
este problema.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente,”
------------------

Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

3003

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

No portal do MEC não aparece a
opção "Cadastre", conforme as
orientações do Tutorial da
Consulta Pública do Currículo
Bahia, para realizarmos as devidas
Boa tarde, Nadja,
contribuições. Aparece apenas a
opção "Acesse", mesmo utilizando
A ferramenta “Consulta Pública” é
todos os navegadores o problema
destinada aos profissionais que fazem
permanece.
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
Veja o print da página em anexo.
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Considerando que o prazo para
através de um link, através deste link é
as contribuições está se
possível fazer o cadastrado para poder
encerrando, aguardo solução para
responder à pesquisa indicada.
este problema.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente,”
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

3004

DATA DA
SOLICITAÇÃO

12/11/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

16/11/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

No portal do MEC não aparece a
opção "Cadastre", conforme as
orientações do Tutorial da
Consulta Pública do Currículo
Bahia, para realizarmos as devidas
Boa tarde, Laudicelia,
contribuições. Aparece apenas a
opção "Acesse", mesmo utilizando
A ferramenta “Consulta Pública” é
todos os navegadores o problema
destinada aos profissionais que fazem
permanece.
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
Veja o print da página em anexo.
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Considerando que o prazo para
através de um link, através deste link é
as contribuições está se
possível fazer o cadastrado para poder
encerrando, aguardo solução para
responder à pesquisa indicada.
este problema.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente,”
------------------

Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
No portal do MEC não aparece a
opção "Cadastre", conforme as
orientações do Tutorial da
Consulta Pública do Currículo
Bahia, para realizarmos as devidas
contribuições. Aparece apenas a
opção "Acesse", mesmo utilizando
todos os navegadores o problema
permanece.
Veja o print da página em anexo.
3005

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Considerando que o prazo para
as contribuições está se
encerrando, aguardo solução para
este problema.

Boa tarde, Nilzete,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

Atenciosamente,”
Atenciosamente
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

3006

DATA DA
SOLICITAÇÃO

12/11/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

16/11/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

No portal do MEC não aparece a
opção "Cadastre", conforme as
orientações do Tutorial da
Consulta Pública do Currículo
Bahia, para realizarmos as devidas
Boa tarde, Sônia,
contribuições. Aparece apenas a
opção "Acesse", mesmo utilizando
A ferramenta “Consulta Pública” é
todos os navegadores o problema
destinada aos profissionais que fazem
permanece.
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
Veja o print da página em anexo.
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Considerando que o prazo para
através de um link, através deste link é
as contribuições está se
possível fazer o cadastrado para poder
encerrando, aguardo solução para
responder à pesquisa indicada.
este problema.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente,”
------------------

Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Boa tarde, Maria de Lourdes,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
não consigo fazer a consulta
publica
3007

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Lidiane,

3008

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Como fazer o cadastro ?
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Chamado de teste. Favor
desconsiderar!

3009

12/11/2018

17/11/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, José,

3010

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
solicitação de acesso
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Boa tarde, Danila,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
solicitação de acesso

3011

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Adarci,

3012

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
solicitação de acesso
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Boa tarde, Iris,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
solicitação de acesso

3013

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Este é um acompanhamento da
sua solicitação anterior #2934
"Gostaria de saber o que dev..."
Obrigada pela atenção.
3014

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado
Em qua, 7 de nov de 2018 às
10:15, Suporte Técnico
(Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
escreveu:
Boa tarde, Rosileide,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não consigo acessar para
contribuir na consulta pública

3015

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Paula,

3016

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
solicitação de acesso
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Boa tarde, Ana,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
solicitação de acesso

3017

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Delfim,

3018

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
solicitação de acesso
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Boa tarde, Francisca,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
solicitação de acesso

3019

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Ivoneide,

3020

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
solicitação de acesso
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Boa tarde, Joselito,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
solicitação de acesso

3021

12/11/2018

16/11/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Leandro,

3022

12/11/2018

17/11/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
solicitação de acesso
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, Mônica,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
solicitação de acesso

3023

12/11/2018

17/11/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Muniz,

3024

12/11/2018

17/11/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
solicitação de acesso
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, Geralcina,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
solicitação de acesso

3025

12/11/2018

17/11/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Geralcina,

3026

12/11/2018

17/11/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
solicitação de acesso
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, Orleide,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/esqueci-senha responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
problema com acesso

3027

12/11/2018

17/11/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Maria,
não consigo fazer o cadrasto

Bom dia, Maria,

------------------

3028

12/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido? E se conseguir, nos envie
Enviado de:
print da tela, para que possamos auxiliahttp //basenacionalcomum.mec.gov la.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Orleide,

problema com acesso

Bom dia, Orleide,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

3029

12/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido? Para que possamos auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Simone,

problemas com acesso

Bom dia, Simone,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

3030

12/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido? Para que possamos auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Gilvan,

problema com acesso

3031

12/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Bom dia, Gilvan,

-----------------Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido? Para que possamos auxilia-lo.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Bom dia, Felipe,

problema com acesso

Bom dia, Felipe,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

3032

12/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido? Para que possamos auxilia-lo.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Bom dia, Cleo,

problema com acesso

Bom dia, Cleo,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

3033

12/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido? Para que possamos auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Cleo,

problema com acesso

3034

12/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Bom dia, Cleo,

-----------------Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido? Para que possamos auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Aninha,

problema com acesso

Bom dia, Aninha,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

3035

12/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido? Para que possamos auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Aninha,

problemas com acesso

Bom dia, Aninha,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

3036

12/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido? Para que possamos auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/login

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

problemas com acesso

ITERAÇÃO 1

Bom dia,

------------------

3037

12/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido? Para que possamos auxilia-lo.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/login

ITERAÇÃO 2
Bom dia,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Bom dia, Sabrynna,

problemas com acesso

3038

12/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Bom dia, Sabrynna,

-----------------Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido? Para que possamos auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/login

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Eninha,

problemas com acesso

Bom dia, Eninha,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

3039

12/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido? Para que possamos auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/login

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Thellok,

problemas com acesso

Bom dia, Thellok,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

3040

12/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido? Para que possamos auxilia-lo.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/login

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Bom dia, Joana,

problemas com acesso

3041

12/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Bom dia, Joana,

-----------------Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido? Para que possamos auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/login

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Lucimar,

3042

12/11/2018

25/11/2018 Encerrado

Não consegui me cadastrar

Bom dia, Lucimar,

------------------

Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido? Se conseguir, nos envie print
da tela, para que possamos auxiliar.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente
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ITERAÇÃO 4
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ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Quero substituir o meu login atual
por um num novo login, segue
abaixo novo login:
isaias.alvessilva72@gmail com

3043

12/11/2018

17/11/2018 Encerrado

Solicito também a mudança da
minha área de atuação para
professor.
Atuacao: História Anos Finais
------------------

Bom dia, Isails,
Você pode alterar seu e-mail indo em
"Documentos Curricular", faça login com
seu usuário da ferramenta "Consulta
Pública", vá em "Meu Perfil" e efetue a
alteração.
Atenciosamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
Bom dia, Maria José,
Não consigo entrar, pois diz que
meu Gmail ou senha está
incorreto.
3044

13/11/2018

25/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Maria José,
Nos inferno o seu e-mail cadastrado na
plataforma.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Lucilene,

Dando mais explicações
Bom dia, Lucilene,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------3045

13/11/2018

25/11/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Concilia Rodrigues. Tudo bem?
Para facilitar o acesso, retornamos a sua
senha para a padrão do sistema. Dados
de acesso:
• Usuário &gt;
concilia_rodrigues@hotmail com
• Senha &gt; 123

" Bom dia,

3046

13/11/2018

17/11/2018 Encerrado

No portal do MEC não consigo
acessar o login, já estou
cadastrada. Pois o acesso da
minha senha e email é negado.

Bom dia, Concilia,
Poderia nos informar seu e-mail
cadastrado na plataforma?

------------------

Com isso, conseguimos simular seu
acesso normalmente. Veja print abaixo:

Poderiam verificar este login?
concilia_rodrigues@hotmail.com
Atenciosamente


Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Qualquer se tiver mais alguma
dificuldade, por favor, entre em contato
conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
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Bom dia, Leonardo,

Não consigo mim cadastra para
entrar no site
3047

13/11/2018

25/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Leonardo,
Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Não estou conseguindo acessar o
guia DOCUMENTO
CURRICULAR.
Surge a mensagem: Login
Inválido.
3048

13/11/2018

25/11/2018 Encerrado

Aguardo uma resposta.
------------------

Bom dia, Isails,
Prezado Isails,
Nos informe seu e-mail cadastrado no
momento na plataforma da Consulta
Pública.
Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente
Bom dia, Telma,

solucionar problema, o porque de
não está conseguindo entrar no
cadastro
3049

13/11/2018

25/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Telma,
Nos informe seu e-mail cadastrado na
plataforma, por gentileza.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Stenio,

não estou conseguindo me
cadastrar na consulta publica do
estado da bahia referente a bncc
3050

13/11/2018

25/11/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Stenio,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Gostaria de saber se já está em
vigor agora em 2018 o Ensino
Médio com as novas normas.
3051

3052

13/11/2018

13/11/2018

17/11/2018 Encerrado

25/11/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Eliane,
No ano de 2018 as novas normas ainda
não estão em vigor, por conta de que a
nova Base ainda está em processo de
homologação.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/
me cadastrei mas nao coloquei o
nome de minha escola me
Bom dia, Nelzinete,
cadastrei como pessoa fisica.
como incluir minha escola?
Não é possível inserir sua escola em seu
cadastro como pessoa física.
-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
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Bom dia, Mery,

Não consigo chegar ao texto com
a nuvem para que eu possa
contribuir.
3053

13/11/2018

25/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Mery,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/home

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Adauto,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
cadastrar

3054

14/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Adauto,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
sou professor da rede municipal e
não conseguir fazer o meu
cadastro na BNCC
3055

14/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Atenciosamente
Prezada Sirlene,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
-----------------de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
Enviado de:
documento curricular. Casos
http //basenacionalcomum.mec.gov
relacionados as consultas públicas em si,
.br/consultapublica/consultasugerimos que consulte os responsáveis
publica/responder/643
pela disponibilização do link da pesquisa
Quando entro na consulta pública
abre a aba dizendo Consulta
Pública Encerrada
3056

14/11/2018

25/11/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Erro na plataforma. não estamos
conseguindo contribuir na consulta
Boa tarde, Socorro,
pública hoje dia 14/11.
3057

14/11/2018

25/11/2018 Encerrado

------------------

Poderia por gentileza no informe com
mais detalhes o ocorrido, para que
possamos auxilia-la

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/674

Bom dia, Socorro,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Bom dia!
Apesar do prazo da Consulta
Pública ter se estendido para
19/11, na data de hoje, 14/11,
aparece a informação na
plataforma "Consulta Pública
Encerrada". Veja anexo.
3058

14/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Prezada Givanice,

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Gostaria da resolução do problema de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
para poder fazer as devidas
documento curricular. Casos
contribuições.
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
-----------------pela disponibilização do link da pesquisa
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/660
Bom dia, Núbia,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
O QUE FAZER PARA ENTRAR E
QUAL A SENHA CORRETA

3059

14/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Vilma,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Realizar cadastro para responder
a consulta
3060

14/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Aline,
Não consigo dar minha
contribuição

Prezada Aline,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

3061

14/11/2018

25/11/2018 Encerrado

Por gentileza, poderia nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/661

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Prezada Overleide,
Fomos informados de prazo
prorrogado para os municípios
contribuírem com o Currículo
Bahia, porém, ao tentar acessar
somos informados que a
plataforma está encerrada.
3062

14/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
-----------------ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
Enviado de:
relacionados as consultas públicas em si,
http //basenacionalcomum.mec.gov sugerimos que consulte os responsáveis
.br/consultapublica/consultapela disponibilização do link da pesquisa
publica/listar/responder
Atenciosamente.
Bom dia, Brígido,

3063

14/11/2018

18/11/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
Sou do municipio de União, Estado destinada aos profissionais que fazem
do Piauí. Como criar um link do
parte do programa ProBNCC, que estão
município para consulta pública
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Estou Secretária dê Educação do
município de Pedrão, e estou
precisando do link para participar
da Consulta Pública

3064

14/11/2018

18/11/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Tatiana,
Para participar da Consulta Pública, entre
em contato com sua rede de ensino, para
que possamos lhe disponibilizar o link da
consulta.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/
Boa tarde, Everaldo,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov
possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/usuario/cadastr
responder à pesquisa indicada.
ar
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Preciso cadastrar

3065

14/11/2018

18/11/2018 Encerrado

Atenciosamente.
Bom dia, Júnior,
Não consigo acessar a página.

3066

14/11/2018

25/11/2018 Encerrado

Boa tarde, Júnior,

-----------------Por gentileza, nos informe com mais
detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4
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ITERAÇÃO 3

Bom dia, Jônatas,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Não estou conseguindo fazer o
cadastro.
3067

14/11/2018

25/11/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Júnior,
Não consigo acessar a página.
-----------------3068

14/11/2018

26/11/2018 Encerrado

Bom dia, Júnior,
NÃO SEI OQUE FAÇO,

POIS NÃO CONSIGO ACESSAR A
Enviado de:
PÁGINA DO BNCC.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Atenciosamente.

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Bom dia, Fabiano,
Não estou conseguindo acessar a
plataforma.
3069

14/11/2018

26/11/2018 Encerrado

Bom dia, Fabiano,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Bom dia, Erisnubia,

3070

14/11/2018

25/11/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
ajudar a acessar com meu e-mail
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/esqueci-senha responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, Ana,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
a consulta publica preciso fazer o
cadastro... onde posso realizar só
tem o acesse...

3071

15/11/2018

25/11/2018 Encerrado

Atenciosamente
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Bom dia, Ana,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
o acesso usuário e senha como
posso fazer o cadastro
3072

15/11/2018

25/11/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Selma,
gostaria de receber textos ja
organizados para estudos da bncc
3073

15/11/2018

25/11/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/materiais-de-apoio
documento curricular.
Atenciosamente.
Quando clica em responder
consultas, nada não aparece as
questões.

3074

15/11/2018

26/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, João,
Bom dia, João,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/657
não estou conseguindo dar a
minha contribuição nas sugestões
de atividades.
3075

16/11/2018

26/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Socorro,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/687

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Bom dia, Socorro,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia Atenora. Tudo bem?

Preciso concluir o meu cadastro e
não estou conseguindo, porque
não está aceitando minha senha a
qual já utilizo cotidianamente no
meu e-mail.
3076

17/11/2018

26/11/2018 Encerrado

------------------

Como não recebemos retorno,
daremos este chamado como concluído.
Bom dia, Atenora,
Por gentileza, poderia nos informar com
mais detalhes? Se conseguir nos envie
print da tela, para que podemos auxilia-la

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Porém, caso ainda tenha alguma
dúvida e/ou possamos auxiliá-la em algo,
por gentileza, abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 3
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17/11/2018

DATA DO
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SITUAÇÃO

26/11/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Boa noite, sou docente do ensino
fundamental I séries iniciais e fui
indicada para representar minha
escola na formação do
documento, estou muito feliz pela
indicação, mas nunca participei de
algo tão importante para todos da
área da educação e estou em
dúvida de como indicar, o que
propor, o que eu tenho que fazer
para contribuir na elaboração do
documento, caso possa me enviar
sugestões aceitaria, pois eu
mesma estou aérea em relação ao
assunto.
------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Jacenilde,
Através dos links abaixo, é possível ter
uma base para a formação do Currículo,
onde pode ver as habilidades para cada
ano e componente que desejar.
Versão para navegação da Base:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Download da Base:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/682
Bom dia, Rosa,

cadastro para acesso a bnncc

quero fazer minha contribuição na BNCC
educação Infantil

-----------------3078

18/11/2018

25/11/2018 Encerrado

Ferramentas BNCC
Enviado de:
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
http //basenacionalcomum.mec.gov escreveu no dia domingo, 18/11/2018
.br/consultapublica/
à(s) 09 58:

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente

Bom dia, Camila,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Gostaria de realizar o cadastro
para fazer a consulta pública.
3079

18/11/2018

25/11/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Morgana,
nao estou conseguindo fazer o
login
3080

18/11/2018

26/11/2018 Encerrado

Bom dia, Morgana,

-----------------Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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ITERAÇÃO 3
Bom dia, Rosa,

Estou preocupada em não fazer minha
contribuição na BNCC,por não lembrar da
Bom dia, Rosa,
senha do meu e-mail,sendo que hoje se
encerra a data da prorrogação.
-----------------Poderia nos informar o e-mail cadastrado
na plataforma?
Em dom, 18 de nov de 2018 às 23 58,
Enviado de:
Ferramentas BNCC
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
.br/consultapublica/esqueci-senha
escreveu:
esqueci minha senha do meu email

3081

19/11/2018

26/11/2018 Encerrado

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

nao consigo fazer o longin pra
acessar minhas contribuição,por
favor me ajude..
3082

19/11/2018

26/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Elismar,
Bom dia, Elismar,
Poderia nos informar com mais detalhes
o ocorrido? Para que possamos auxiliar.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar
nao aparece a opção departicipar
da consulta pra mim.
3083

19/11/2018

25/11/2018 Encerrado

------------------

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente

Bom dia Belcimar,
Não há opção na plataforma em si para
desfazer o cadastro. Caso queira
desfazer seu cadastro, por gentileza, nos
informe via chamado.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente

Bom dia, Elizaneth,
minha senha não funciona

3084

19/11/2018

26/11/2018 Encerrado

Bom dia, Elizaneth,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Isafran,

Não consigo fazer minhas
contribuiçoes,por favor me ajude
3085

19/11/2018

26/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Isafran,
Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente

1º Versão Preliminar DOCUMENTO CURRICULAR DO
TERRITÓRIO MARANHENSECOMPONENTE CIÊNCIAS

3086

19/11/2018

25/11/2018 Encerrado

só consigo abrir a pagina de
ciências mas minha área é
geografia.
------------------

Bom dia, Auíse,
Para acessar a Consulta de sua área,
entre em contato com sua rede de
ensino, pois cada área é acessada
através de um link, e estes links é
somente distribuído pela rede de ensino.

Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/listar/responder
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Bom dia, Maria Vania,

3087

19/11/2018

25/11/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Cadastrar na bncc
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/documento-curricular/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, Robson,
meu cadastro não abre
------------------

3088

19/11/2018

26/11/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

Bom dia, Robson,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.
Atenciosamente

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Gleiciane Lima Santana, Bom dia! Tudo
bem?
Nossos testes confirmaram que o recurso
de envio do protocolo por e-mail está
funcionando como previsto. Portanto,
suspeitamos que o provedor de e-mail
utilizado esteja bloqueando o
recebimento do protocolo.
Atualmente, seu e-mail cadastrado no
sistema é: Gleicianellima47@gmail.com

Porque não recebi meu protocolo
de confirmação???
3089

19/11/2018

25/11/2018 Encerrado

------------------

Poderiam verificar, por gentileza.

Em tempo, certifique-se de estar
realizando os passos indicados abaixo
para que o protocolo seja enviado para o
e-mail cadastrado:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

1. Após responder a Consulta Pública,
clique no botão "Ver protocolo de
contribuição".

2. Na tela que será exibida com o nome
da Consulta e o número de protocolo,
clique no botão verde "Enviar protocolo
por e-mail"

3. Após clicar no botão de enviar
protocolo por e-mail, deverá ser exibido
mensagem de confirmação do envio em
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Bom dia, Madalena,

eu clico no campo município de
residência mas aparece apenas
um quadro branco

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

3090

19/11/2018

25/11/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr

ar
Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Adriano,

quero ver como faço para receber
link pra estar participando da
consulta publica.
3092

19/11/2018

25/11/2018 Encerrado

------------------

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Caso você não seja gestor de uma rede
.br/consultapublica/
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

Bom dia, Maria das Graças,
Aparece email invalido. mesmo na
solicitação de esqueci minha
senha
3093

19/11/2018

26/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Maria das Graças,
Poderia por gentileza, nos informar seu email cadastrado na plataforma?

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Bom dia, Edite,

3094

19/11/2018

25/11/2018 Encerrado

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
desejo contribuir com a elaboração cadastrado no módulo “Documento
do currículo
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
-----------------disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Enviado de:
Consulta Pública.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
não consigo acessar a pagina com
a senha.
Bom dia, Marrcials,
já alterei varias vezes

3095

20/11/2018

26/11/2018 Encerrado

------------------

Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxiliar.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/login
Por favor m
Informe se deu certo meu
cadastro,
3096

20/11/2018

26/11/2018 Encerrado

Bom dia, Edinete,
Nos informe por gentileza, seu e-mail
cadastrado.

------------------

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/login

Não estou conseguindo acessar a
plataforma
3097

20/11/2018

26/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Edileuza,
Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

Bom dia, Marrcials,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente
Bom dia, Edinete,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente
Bom dia, Edileuza,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

3098

20/11/2018

25/11/2018 Encerrado

Bom Dia! Gostaria de informações
sobre os videos que estão
vinculados ao material de apoio.
Apresentação das Atividades
(PPT). Onde eu localizo esses
videos?
------------------

Bom dia, Caroline,
Você pode navegar nas abas abaixo, que
se encontram em "Materiais de Apoio"


Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/materiais-de-apoio

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Clenilda,

Qual prazo para elaborar
documento curricular. Não estou
conseguindo.
3099

20/11/2018

26/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Clenilda,
Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Elane,

Quero entrar e acessar o portal
-----------------3100

20/11/2018

25/11/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Não estou conseguindo inserir
contribuição na plataforma. Como
devo fazer?
3101

20/11/2018

26/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, João,
Bom dia, João,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/681

Não tou conseguindo fazer minha
contribuição
3102

20/11/2018

26/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Laiane,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Bom dia, Laiane,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Prezada Maria de Fatima,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov documento curricular. Casos
.br/consultapublica/consultarelacionados as consultas públicas em si,
publica/listar/responder
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa
Gostaria de contribuir na minha
área de atuação "Ed. Fisica"

3103

20/11/2018

25/11/2018 Encerrado

Atenciosamente.
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Bom dia, Cleia,

da email cadastrado e quando vou
acessar email e senha incorreto

3104

20/11/2018

26/11/2018 Encerrado

Bom dia, Cleia,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar o email cadastrado na plataforma, para que
Enviado de:
possamos auxilia-la.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/usuario/cadastr Atenciosamente
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Não consigo fazer a leitura total
dos itens da BNCC
3105

21/11/2018

25/11/2018 Encerrado

Bom dia, Érika,

Sugerimos que aumente o tamanho de
-----------------cada linha no excel.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/download-da-bncc
Bom dia, Yara,
resolver problemas com o acesso
a plataforma

3106

21/11/2018

26/11/2018 Encerrado

Bom dia, Yara,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Elizabeth,

Não consigo ter acesso à
plataforma. Podem me ajudar?
grata
3107

21/11/2018

26/11/2018 Encerrado

elizabeth

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/documento-curricular/
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Roberta,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/documento-curricular/esqueciresponder à pesquisa indicada.
senha html
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Gostaria de ter acesso para
elaborar o curriculo

3108

21/11/2018

26/11/2018 Encerrado

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
nao esta aparecendo opção
responder consulta

3109

21/11/2018

26/11/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Lucenira,
Para responder a consulta é necessário
entrar via link disponibilizado por sua
rede de ensino. Cada área possui uma
consulta, e cada consulta possui um link
diferente.
Atenciosamente
Bom dia, Edigilson,

Não estou conseguindo participar
gostaria de um numero de suporte
para iniciar minha participação
3110

21/11/2018

26/11/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Edigilson,
Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

3111

21/11/2018

26/11/2018 Encerrado

Acabei de sair do sistema de
contribuição e ele me levou para a
página de acesso. Acessei
novamente no mesmo instante,
mas ele não me levou mais para a
página de contribuição. Onde
encontro esta página, qual link eu
clico para me levar para a página
de contribuição da disciplina
novamente?
------------------

Bom dia, Mailon,
Clique em "Responder Consultas" no
lado esquerdo da tela, abaixo da palava
"Consultas"
Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/682
Bom dia, Maria Orlete,

senha
-----------------3112

21/11/2018

26/11/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

como faço uma citação da bncc
-----------------3113

21/11/2018

26/11/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

Atenciosamente.
Bom dia, Gabriel,
Para citar a BNCCC em trabalho
científico e/ou artigo, deve-se citar como
Documento Normativo do CNE por meio
da Resolução n02 de 2017.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Rosilene,
Para fazer sua sugestão basta seguir as
etapas a seguir:

3114

22/11/2018

26/11/2018 Encerrado

Trabalhar brincadeiras relacionada
a fala com gestos, dança, músicas
e dramatização fazendo com que
elas descubra coisas novas no seu
cotidiano, como aprender a se
movimentar através de
brincadeiras lúdicas. Podendo
assim se tornar uma criança que
saiba interagir de forma cr tica e
cultural.

1- Clique no balão azul que se encontra
abaixo de cada texto.

2- Em seguida irá abrir uma aba, para
assim você responder se está claro e
pertinente, numa escala de "Sim,
Parcialmente e Não)


------------------

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov 3- O campo para comentário irá aparecer,
.br/consultapublica/consultacaso você responda "Parcialmente ou
publica/responder/678
Não" em alguma das duas perguntas.

Atenciosamente
Bom dia, Iranilde,

3115

22/11/2018

26/11/2018 Encerrado

trabalhar através de jogos e
brincadeiras no processo de
interação, desenvolver suas
habilidades ,participação e ser
cooperativa para ampliar seu
intelecto para demostrar atitudes
de respeito e solidariedade na
interação com outras crianças e
adultos .
------------------

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
consulta podem ser feitas clicando no
botão 
 “Adicionar
comentário”.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, XXXXX,

3116

22/11/2018

26/11/2018 Encerrado

Para fazer sua sugestão basta seguir as
etapas a seguir:

Trabalhar através de brincadeiras
lúdicas como quebra cabeça para
a criança aprender a expressar
suas dificuldades e
desafios,vontades e desafios e
agir com progressiva,tendo uma
imagem positiva de si ampliando
sua auto confiança, inteligência
para melhor interagir com crianças
e adultos.
------------------

1- Clique no balão azul que se encontra
abaixo de cada texto.


2- Em seguida irá abrir uma aba, para
assim você responder se está claro e
pertinente, numa escala de "Sim,
Parcialmente e Não)


Enviado de:
3- O campo para comentário irá aparecer,
http //basenacionalcomum.mec.gov
caso você responda "Parcialmente ou
.br/consultapublica/home
Não" em alguma das duas perguntas.

Atenciosamente
Bom dia, Ana Lúcia,
não estou conseguindo acessar a
consulta publica
3117

22/11/2018

30/11/2018 Encerrado

Boa tarde, Ana Lúcia,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Poderia por gentileza, nos informar se
-----------------possui cadastro na Ferramenta? Se sim,
Caso ainda tenha alguma dúvida e
poderia nos informar seu e-mail
possamos auxiliá-la em algo, por
Enviado de:
cadastrado para que possamos auxilia-la.
gentileza abra um novo chamado e
http //basenacionalcomum.mec.gov
ficaremos felizes em ajudá-la.
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.
Atenciosamente
Bom dia, Cleia,
não estou conseguindo acesso

Boa tarde, Cleia,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Poderia por gentileza, nos informar se
possui cadastro na Ferramenta? Se sim,
Caso ainda tenha alguma dúvida e
poderia nos informar seu e-mail
Enviado de:
possamos auxiliá-la em algo, por
cadastrado para que possamos auxilia-la.
http //basenacionalcomum.mec.gov
gentileza abra um novo chamado e
.br/consultapublica/
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente.
------------------

3118

22/11/2018

30/11/2018 Encerrado

Atenciosamente
Boa tarde, Graciene,
É essencial o estudo da área de
conhecimento: o ensino religioso
3119

22/11/2018

26/11/2018 Encerrado

Boa tarde, Graciene,

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
Poderia por gentileza, nos informar se
http //basenacionalcomum.mec.gov br/,
-----------------possui cadastro na Ferramenta? Se sim, tais como download do documento
poderia nos informar seu e-mail
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
cadastrado para que possamos auxilia-la. de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/consultapublica/
Atenciosamente.
documento curricular.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Ana Claúdia,
Para fazer sua sugestão basta seguir as
etapas a seguir:

3120

22/11/2018

26/11/2018 Encerrado

Trabalhar através jogos e
brincadeiras recreativas pra
crianças a desenvolver suas
habilidades psicomotoras a saber
distinguir que somos diferentes
usando a ludicidade pra que
compreendam as diferentes raças
e costumes.

1- Clique no balão azul que se encontra
abaixo de cada texto.


2- Em seguida irá abrir uma aba, para
assim você responder se está claro e
pertinente, numa escala de "Sim,
Parcialmente e Não)

-----------------
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consulta3- O campo para comentário irá aparecer,
publica/listar/responder
caso você responda "Parcialmente ou
Não" em alguma das duas perguntas.

Atenciosamente
Boa tarde, Carmem,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
CADRASTAR

3121

22/11/2018

26/11/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Valdir,

PRECISO DE NFORMAÇÕES
SOBRE A REALIZAÇÃO DO
CADASTRO NO SISTEMA.
3122

22/11/2018

27/11/2018 Encerrado

------------------

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Caso você não seja gestor de uma rede
.br/
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.
Como podemos cadastrar um link.

3123

22/11/2018

27/11/2018 Encerrado

Bom dia, Lyvia,

-----------------Somente as redes de ensino Estadual e
Municipal que possuem os links para
Enviado de:
Consulta Pública.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Onde posso acessar para saber se
sou eu mesmo que estou on-line
ou é outra pessoa que por ventura
tenha acessado e não tenha
saído?

3124

22/11/2018

27/11/2018 Encerrado
------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Mailon,
Na ferramenta "Documento Curricular" é
possível ver seu Perfil, mas já na
ferramenta "Consulta Pública" não
possui, por isso sugerimos que assim que
entrar e tiver alguma conta logada, que
desfaça o login e depois entre com seus
dados.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Gostaria de saber como inserir as
Bom dia, Janaina,
contribuições da escola
3125

23/11/2018

27/11/2018 Encerrado

------------------

Para inserir as contribuições da escola é
necessário ter acesso ao login da
Ferramenta.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Bom dia, José,
não estou conseguindo acessar
com minha senha
3126

23/11/2018

30/11/2018 Encerrado

Bom dia, José,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Bom dia, Ana,

Não estou conseguindo acessar

3127

23/11/2018

30/11/2018 Encerrado

Bom dia, Ana,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, José,

NÃo consigo acessar com a senha

Bom dia, José,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

3128

23/11/2018

30/11/2018 Encerrado

Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Bom dia.

3129

23/11/2018

27/11/2018 Encerrado

Sou Natalia e trabalho em uma
Secretaria Municipal de Educação.
Estamos em processo de
elaboração dos programas
curriculares de acordo com a
BNCC. Essa página de apoio ao
documento curricular, como
coordenador de etapa é acessado
por quem? Como se pode ter
acesso?
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Gostaria de saber se é possível
solicitar uma cópia impressa da
BNCC e, caso seja, onde posso
estar solicitando?

3130

23/11/2018

27/11/2018 Encerrado

Grato

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Natalia
Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente
Boa tarde, Valdir,
Não é possível fazer a solicitação de uma
cópia impressa da BNCC, porém,
acessando o link abaixo é possível fazer
o download da Base e assim imprimi-la:

-----------------http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/bncc-ensino-medio
Atenciosamente
Como mudar meu e-mail?

3131

23/11/2018

27/11/2018 Encerrado

Boa tarde, Jéssica,

-----------------Faça login com seu usuário da "Consulta
Pública", na ferramenta "Documento
Enviado de:
Curricular", vá em "Meu Perfil" e mude
http //basenacionalcomum.mec.gov seu e-mail.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/687
Atenciosamente
Bom dia, Matheus,
Não aparecem detalhes no site
das habilidades e etc na BNCC do
Fundamental

3132

23/11/2018

30/11/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Matheus,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/download-da-bncc

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, XXXXX,
Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:

Como faço para localizar na BNCC
as competências socioemocionais
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/a/habilidades a serem trabalhadas.
base
3133

23/11/2018

27/11/2018 Encerrado

------------------

Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
Enviado de:
abaixo, aqui é possível fazer o download
http //basenacionalcomum.mec.gov
das habilidades que queira:
.br/materiais-de-apoio
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Bom dia, Linete,
Tentando liberar porque está
dando email ou senha inválido.

3134

23/11/2018

02/12/2018 Encerrado

Bom dia, Linete,

-----------------por gentileza, poderia nos informar o email cadastrado na plataforma?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/esqueci-senha

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente

já fiz algumas contribuições , mas
sempre recebo o mesmo número
de protocolo e quando abro o link
"minhas consultas" aparece
apenas uma contribuição por
componente curricular.
3135

24/11/2018

02/12/2018 Encerrado
------------------

Bom dia, Francileide,
Bom dia, Francileide,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/684

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Carla,

Eu não conseguir entrar para me
cadastrar

Bom dia, Carla,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

3136

24/11/2018

02/12/2018 Encerrado

Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Yana,
Ola!

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
-----------------possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Enviado de:
Apenas as redes de ensino estaduais e
http //basenacionalcomum.mec.gov
municipais podem enviar esses links.
.br/consultapublica/
Não consigo fazer meu cadastro,
o opção cadastro não aparece .

3137

24/11/2018

30/11/2018 Encerrado

É obrigatório a participação de
todos os professores municipais?
3138

3139

25/11/2018

26/11/2018

30/11/2018 Encerrado

30/11/2018 Encerrado

------------------

Atenciosamente
Bom dia, Dulcileide,
A obrigatoriedade de resposta é critério
de sua Rede de Ensino, por tanto entre
em contato com sua Rede para que
possam lhe informar com mais precisão.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Gostaria de avaliar o curriculo de
lingua portuguesa. Sem querer
Bom dia, Suelen,
entrei no de Ciencias e agora não
consigo sair.
Para avaliar o currículo de Língua
Portuguesa, entre em contato com sua
-----------------Rede de ensino, para que lhe
disponibilizem o link da consulta.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultapublica/responder/711

Bom dia, Edinete,

3140

26/11/2018

Não estou conseguindo acessar

Boa tarde, Edinete,

------------------

Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido? Se conseguir
nos mande print da tela.

02/12/2018 Encerrado

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Francisco,

Preciso baixar os arquivos para
pesquisa
3141

26/11/2018

30/11/2018 Encerrado

------------------

Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Para ter acesso a Download da Base
Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
http //basenacionalcomum.mec.gov
abaixo:
.br/download-da-bncc
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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ITERAÇÃO 1
Bom dia, Fernanda,

3142

3143

26/11/2018

26/11/2018

01/12/2018 Encerrado

01/12/2018 Encerrado

Sugiro que a Bíblia Sagrada possa
ser lida na sala de aula como
Este suporte é dedicado às
ferramenta para comparação e
funcionalidades do site
interpretação com outros textos.
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov
documento curricular.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/686
Atenciosamente.
Bom dia, Geovana,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
Sugiro que acrescentem Libras na
BNCC, navegação no documento, versão
grade curricular para melhorar e/ou
de impressão, materiais de suporte e
facilitar aprendizado dos alunos
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
com necessidades para o uso da
documento curricular. Casos
língua dos sinais
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
-----------------pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
Enviado de:
consulta podem ser feitas clicando no
http //basenacionalcomum.mec.gov
botão 
 “Adicionar
.br/consultapublica/consultacomentário”.
publica/responder/687
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Bom dia, Fernanda,

3144

26/11/2018

01/12/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
Gostaria que fosse acrescentado
BNCC, navegação no documento, versão
os nomes de artistas maranhenses de impressão, materiais de suporte e
no rol das artes.
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
-----------------relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
Enviado de:
pela disponibilização do link da pesquisa.
http //basenacionalcomum.mec.gov Sugestões e/ou comentários sobre a
.br/consultapublica/consultaconsulta podem ser feitas clicando no
publica/responder/680#
botão   “Adicionar comentário”.
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2
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Bom dia, Rolissandra,

3145

26/11/2018

01/12/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
Sugerimos que agreguem aos
tais como download do documento
conteúdos de histórias:temas
BNCC, navegação no documento, versão
relacionados ao estudo de história
de impressão, materiais de suporte e
do Maranhão,que faça com que
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
tenhamos mais conhecimentos
documento curricular. Casos
sobre o nosso estado
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
-----------------pela disponibilização do link da pesquisa.
Sugestões e/ou comentários sobre a
Enviado de:
consulta podem ser feitas clicando no
http //basenacionalcomum.mec.gov
botão   “Adicionar comentário”.
.br/consultapublica/consultapublica/responder/681
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Bom dia, Elisangela,
NÃO ESTOU CONSEGU NDO
EFETUAR O CADASTRO NO
SITE BNCC.

3146

26/11/2018

03/12/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Elisangela,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia! Primeiramente, obrigado pelo
retorno. Estamos abrindo uma escola de
Ensino Fundamental I, portanto
precisamos de colaboração na
elaboração da Matriz Curricular, Projeto
Político Pedagógico e Regimento
Escolar.

Procuro orientações para a
elaboração de currículo.
3147

26/11/2018

01/12/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Walter,
Como podemos auxilia-lo?

Enviado de:
Atenciosamente
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

vre de vírus. www avast com.

Boa tarde, Walter,
Pode me ajudar na elaboração do
Currículo?

Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http://basenacionalcomum.mec.gov br/abase

Prezado Walter,
Infelizmente, este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http://basenacionalcomum mec gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

vre de vírus. www.avast.com.

Atenciosamente.

Em ter, 27 de nov de 2018 às 09:00,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Você pode acessar aos links abaixo para
ter acesso a Base:

Em ter, 27 de nov de 2018 às 10 07,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
escreveu:

Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http://basenacionalcomum.mec.gov br/do
wnload-da-bncc
Para ter acesso ao Documento Curricular
e a ferramenta de Consulta Pública, é
necessário entrar em contato com sua
secretária de ensino para receber o
convite de acesso.
Atenciosamente.
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Bom dia, Rolissandra,

3148

26/11/2018

01/12/2018 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
A educação Infantil deveria conter
BNCC, navegação no documento, versão
lendas,contos entre outros
de impressão, materiais de suporte e
gêneros voltados para textos
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
genuinamente maranhense
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
-----------------sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa.
Enviado de:
Sugestões e/ou comentários sobre a
http //basenacionalcomum.mec.gov
consulta podem ser feitas clicando no
.br/consultapublica/consultabotão   “Adicionar comentário”.
publica/responder/678
Para mais informações sobre a Consulta
Pública dos currículos, entre em contato
com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
Olá!

3149

27/11/2018

01/12/2018 Encerrado

Meu endereço é Brejo, mas o
Município para o qual estou
contribuindo é Milagres do
Maranhão. No momento do meu
cadastro coloquei meu endereço,
mas não aparece a opção de
município para contribuição não
apareceu. Minha contribuição
aparecerá para o Município de
Brejo ou Milagres?

Bom dia, Henajeria,
O município que colocou em seu
cadastro não interfere em suas
contribuições, contanto que entre na
consulta via link do município que deseja
contribuir. Ou seja, O link que utilizar tem
que ser o disponibilizado pela Rede de
Ensino em que você trabalha.

-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/685
Bom dia, Alexandre,
perfil de acesso inválido
-----------------3150

27/11/2018

03/12/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/index.html

Bom dia, Alexandre,
Por gentileza, nos informe se já possui
cadastro na plataforma ou se é seu
primeiro acesso, caso tenha cadastro,
nos informe seu e-mail utilizado.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Prezado Carlos,

Boa tarde, Carlos,
Não consigo acesso

É meu primeiro acesso

Poderia por gentileza, nos informar se é
seu primeiro acesso ou se já possui
cadastro? Se caso já tenha acesso a
Enviado de:
ferramenta, nos informe seu e-mail
http //basenacionalcomum.mec.gov cadastrado.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Atenciosamente.

santos buritis hotmail.com
Em 27 de nov de 2018 12:13, "Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)"
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

------------------

3151

27/11/2018

01/12/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
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Bom dia, Conceição,

Mandando a senha de acesso
-----------------3152

27/11/2018

01/12/2018 Encerrado

Informe seu e-mail cadastrado no campo
indicado no link abaixo, e será enviado
um link ao seu e-mail:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
http //basenacionalcomum.mec.gov
sultapublica/esqueci-senha
.br/consultapublica/esqueci-senha
Atenciosamente
Prezado Carlos,

3153

27/11/2018

01/12/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
Mandando a senha
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/esqueci-senha responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, José,
Esqueci minha senha
------------------

3154

27/11/2018

02/12/2018 Encerrado

Para recuperar a senha, entre no link
abaixo e insira seu e-mail cadastrado no
local informado. Será enviado o link para
alteração:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov http //basenacionalcomum.mec.gov.br/con
.br/consultapublica/esqueci-senha sultapublica/esqueci-senha
Atenciosamente.
Bom dia, Juliana,

3155

27/11/2018

02/12/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
Como faço pra assesar ?
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/esqueci-senha
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
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Bom dia, Dani,

não estou conseguindo visualizar
os municípios de residência

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

3156

27/11/2018

02/12/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente
Bom dia, Lanna,

3157

28/11/2018

02/12/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Preciso que tentem entrar no site e Redatores previamente cadastrados pela
permitir meu acesso.
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
-----------------do documento curricular da rede de
ensino.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Caso não esteja neste grupo de
.br/documento-curricular/esquecitrabalho, solicite à secretaria o convite
senha html
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Maria das Dores,
Não estou conseguindo acessar a
senha

3158

28/11/2018

03/12/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Maria das Dores,
Poderia nos informar se é seu primeiro
acesso na plataforma, ou se já possui
cadastro? Caso tenha, por favor nos
envie seu e-mail cadastrado.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde,

Gostaria de fazer a consulta
pública BNCC mais não estou
conseguindo pois o site não abre
3159

28/11/2018

03/12/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxiliar.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente
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Boa tarde, Kelia,

nao consigo me escrever
-----------------3160

28/11/2018

03/12/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Boa tarde, Kelia,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Olá Leonarda Carvalho Santos, boa tarde.
Não encontramos o seu cadastro no
sistema de documento curricular.

Esqueci minha senha me enviaram
uma nova senha eu coloquei e só
aparece erro no perfil e estou
precisando inserir nossas
contribuições hoje.
3161

28/11/2018

02/12/2018 Encerrado

Para acessar e contribuir na elaboração
do documento curricular, é necessário
receber um convite espec fico da rede
que ela está inserida.
poderiam verificar?

------------------

Recomendamos que procure a sua rede
para saber mais informações sobre como
participar.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/index.html

Atenciosamente.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Boa tarde, Kaue,
qual a função dos professores na
elaboração da BNCC?
3162

3163

28/11/2018

28/11/2018

02/12/2018 Encerrado

03/12/2018 Encerrado

Com os professores nos auxiliando
através das consultas públicas, é
possível ter uma visão mais abrangente
do que se passa em cada sala de aula,
Enviado de:
que é de suma importância para a
http //basenacionalcomum.mec.gov elaboração da BNCC.
.br/
Atenciosamente
------------------

explicar uma forma que realmente
funcione para que eu possa fazer
uma alteração na minha senha
que eu esqueci e que seja aceita e Boa tarde, Leonarda,
funcione pois essa alteração que
fiz até agora não funcionou e diz
por gentileza, nos informe seu e-mail
que o meu perfil tá inválido
cadastrado na plataforma, para que
possamos auxilia-la.
-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/

Boa tarde, Leonarda,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde, Josumar,

Acessar o link
Boa tarde, Josumar,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------3164

28/11/2018

03/12/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-lo?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
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Prezado Kaue,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

quais os documentos que são
usados para montar a BNCC?
documentos utilizados na
legislação da BNCC?
3165

28/11/2018

02/12/2018 Encerrado
------------------

Enviado de:
Para informações sobre a BNCC acesse
http //basenacionalcomum.mec.gov
o link abaixo:
.br/
http //cnebncc.mec.gov br/
Atenciosamente.
Boa tarde, Nubia
Por gentileza certifique-se de estar
realizando os passos indicados abaixo
para que o protocolo seja enviado para o
e-mail cadastrado:
1. Após responder a Consulta Pública,
clique no botão "Ver protocolo de
contribuição".

2. Na tela que será exibida com o nome
da Consulta e o número de protocolo,
clique no botão verde "Enviar protocolo
por e-mail"

numero de protocolo de
contribuição enviar por email
3166

28/11/2018

02/12/2018 Encerrado

------------------

3. Após clicar no botão de enviar
protocolo por e-mail, deverá ser exibido
Enviado de:
mensagem de confirmação do envio em
http //basenacionalcomum.mec.gov
verde na parte superior direita da tela.
.br/documento-curricular/

4. Por fim, vá até o seu e-mail e veja se o
protocolo não foi recebido na sua caixa
de entrada e/ou na pasta de lixo
eletrônico/spam.
Simulação de recebimento de e-mail
(Caixa de entrada)

Verificação de e-mail no lixo
eletrônico/Anti-spam

Att.
Boa tarde,
Boa tarde, Jaqueline,
Gostaria de informações para dar
minha contribuição na consulta
pública do território maranhense.

3167

28/11/2018



04/12/2018 Encerrado

Bom dia, Jaqueline,
Como podemos auxilia-la?

-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/home

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Bom dia, Laise,

3168

28/11/2018

03/12/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
criar senha .
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/documento-curricular/
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente
Bom dia, Cleonice,
Já estou cadastrada mais não
consigo assesar o que eu faça
para contribui na construção do
currículo maranhense?

3169

28/11/2018

03/12/2018 Encerrado

Para acessar a Consulta Pública do
Maranhão, é necessário entrar via link
que sua rede de ensino disponibiliza.
Apenas as redes de ensino estaduais e
-----------------municipais podem enviar esses links.
Entre em contado com sua rede de
Enviado de:
ensino para que lhe disponibilizem o link
http //basenacionalcomum.mec.gov de sua área.
.br/consultapublica/
Atenciosamente
Bom dia, Maria Raimunda,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
-----------------cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
Enviado de:
possível fazer o cadastrado para poder
http //basenacionalcomum.mec.gov
responder à pesquisa indicada.
.br/consultapublica/
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
preciso entrar para enviar a minha
contribuição

3170

28/11/2018

03/12/2018 Encerrado

Atenciosamente
Bom dia, Idenilce,
Boa tarde,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/consultamunicipais podem enviar esses links.
publica/responder/688
Atenciosamente
Gostaria de ser cadastrada para
dar minha contribuição na consulta
pública da BNCC do território
maranhense.
3171

28/11/2018

03/12/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Laise,
Boa tarde,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
-----------------através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
Enviado de:
responder à pesquisa indicada.
http //basenacionalcomum.mec.gov Apenas as redes de ensino estaduais e
.br/consultapublica/consultamunicipais podem enviar esses links.
publica/responder/688
Atenciosamente
gostaria de ser cadastro para dar
minha contribuição na consulta
pública na BNCC no território
maranhense.
3172

28/11/2018

03/12/2018 Encerrado

Boa tarde, Semelly,
não consigo abrir a caixa para
adicionar comentário

Bom dia Semelly,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

3173

28/11/2018

04/12/2018 Encerrado

Poderia por gentileza nos enviar prints da
Caso ainda tenha alguma dúvida e
tela para que possamos auxilia-la?
Enviado de:
possamos auxiliá-la em algo, por
http //basenacionalcomum.mec.gov
gentileza abra um novo chamado e
Atenciosamente
.br/consultapublica/consultaficaremos felizes em ajudá-la.
publica/responder/678
Atenciosamente
Boa tarde, Francisca,
Me cadastrei e nao consigo
assesar odistema o que fazer?

3174

28/11/2018

04/12/2018 Encerrado

Bom dia, Francisca,

-----------------Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes sua solicitação?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde, Zeliana,

não consigo acessar com minha
senha
3175

29/11/2018

04/12/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Bom dia, Zeliana,
Por gentileza, poderia nos informar com
mais detalhes o ocorrido? Você já possui
cadastro ou é seu primeiro acesso? Se
caso tenha, nos informe seu e-mail
cadastrado.

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Atenciosamente
Atenciosamente
Boa tarde, Francisca,

Depois que me vadastrei nao
consigo assesar para contribui
com curriculo maranhense
3176

29/11/2018

04/12/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Francisca,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Jesus,

não estou conseguindo me
cadastrar pois não consigo
preencher o quadro com o nome
do meu município de residencia

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

3177

29/11/2018

03/12/2018 Encerrado

------------------

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.
Navegador Chrome

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov

.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Navegador Firefox

Atenciosamente
Quero concluir as minhas
contribuições com o Currículo
Territorial Maranhense
3178

29/11/2018

04/12/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Edileusa,

Bom dia, Edileusa,
Como podemos auxilia-la?

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultapublica/responder/687

Não to conseguindo acessar o link.
-----------------3179

29/11/2018

07/12/2018 Encerrado
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/esqueci-senha

Boa tarde, Keyte,
Por gentileza, poderia nos informar se é
seu primeiro acesso ou se já possui
cadastro? Caso já tenha, no informe seu
e-mail cadastrado.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Keyte,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde, Alda
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
-----------------documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
Enviado de:
através de um link, através deste link é
http //basenacionalcomum.mec.gov possível fazer o cadastrado para poder
.br/consultapublica/esqueci-senha responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
acesso

3180

29/11/2018

03/12/2018 Encerrado

Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

Boa tarde,

Boa tarde, Fabiano

gostaria de solicitar acesso a
plataforma para a elaboração de
currículo.

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

Grato,
3181

29/11/2018

03/12/2018 Encerrado
Prof. Fabiano
------------------

ITERAÇÃO 2

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Atenciosamente

Bom dia, Cláudia,
corrigir meu acesso

Bom dia, Cláudia,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

------------------

3182

29/11/2018

07/12/2018 Encerrado

Por gentileza, poderia nos informar com
mais detalhes sua solicitação?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Atenciosamente
Bom dia, Francisca,

Me cadastrei e não consigo
assesar a pagina para contribuir
com o curriculo maranhense
3183

29/11/2018

07/12/2018 Encerrado

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.

Bom dia, Francisca,
Poderia nos informar o e-mail cadastrado
na plataforma, para que possamos
auxilia-la?

------------------

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Nailza,

Não consigo cadastrar a localidade
da residência

Para uma melhor experiência,
recomendamos que acesse o sistema de
Consulta Pública através dos
navegadores: Google Chrome ou Mozila
Firefox,

3184

29/11/2018

04/12/2018 Encerrado

Como pode notar através dos prints
abaixo, o campo de município será
exibido normalmente.

------------------

Enviado de:
Navegador Chrome
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/

Navegador Firefox

Atenciosamente
Boa tarde! Estou querendo
consultar os documentos
curriculares, mas não consigo. Fiz
o cadastro, porém não participei
da consulta pública.
3185

30/11/2018

08/12/2018 Encerrado
------------------

Bom dia, Cláudia,

Boa tarde, Cláudia,

Não recebemos retorno e daremos este
A ferramenta "Documento curricular" e
chamado como concluído.
"Consulta Pública" são diferentes uma da
outra, porém o acesso pode ser feito
Caso ainda tenha alguma dúvida e
através do mesmo login. Por gentileza,
possamos auxiliá-la em algo, por
poderia nos informar com mais detalhes o
gentileza abra um novo chamado e
ocorrido, para que possamos auxilia-la?
ficaremos felizes em ajudá-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/documento-curricular/

Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Irene,

Preciso dos conteúdos de arte de
acordo com os bcn.MEC.Bem
como eixos norteadores
3186

30/11/2018

07/12/2018 Encerrado

Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

-----------------Para ter acesso a Download da Base
Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
http //basenacionalcomum.mec.gov abaixo:
.br/download-da-bncc#
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Bom dia, Kesia,

PODERIAM POR FAVOR ME ENVIAR O
L NK DE ACESSO PARA QUE EU
ENQUANTO PROFESSORA POSSA
CONTRIBUIR PARA A ELABORAÇÃO
-----------------DO DOCUMENTO? POIS, NA
PLATAFORMA NÃO APARE O LOCAL
Enviado de:
PARA QUE EU POSSA FAZER O
http //basenacionalcomum.mec.gov
CADASTRO SUGERIDO PARA PODER
.br/consultapublica/
CRIAR O LOG N E SENHA DE ACESSO.
NÃO APARECE O LOCAL DO
CADASTRO!

3187

30/11/2018

07/12/2018 Encerrado

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

3188

30/11/2018

07/12/2018 Encerrado

PODERIAM POR FAVOR ME
ENVIAR O LINK DE ACESSO
PARA QUE EU ENQUANTO
PROFESSORA POSSA
CONTR BUIR PARA A
ELABORAÇÃO DO
DOCUMENTO? POIS, NA
PLATAFORMA NÃO APARE O
LOCAL PARA QUE EU POSSA
FAZER O CADASTRO
SUGERIDO PARA PODER CRIAR
O LOGIN E SENHA DE ACESSO.
------------------

Bom dia, Kesia,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Bom dia, Vanessa,

3189

01/12/2018

07/12/2018 Encerrado

Bom dia! Sou professora de rede
municipal e gostaria de ter acesso
a plataforma. Em 2019 irei compor
a equipe da secretaria municipal
de educacao de minha cidade. E
possivel o meu acesso?Obrigada

A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
-----------------possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada.
Enviado de:
Apenas as redes de ensino estaduais e
http //basenacionalcomum.mec.gov
municipais podem enviar esses links.
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Bom dia, Socorrinha,

ajude-me a acessar
Bom dia, Socorrinha,
3190

02/12/2018

09/12/2018 Encerrado

-----------------Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente.
.br/consultapublica/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Wagna,
Boa noite
Sou professora e pesquisadora
gostaria se possível adquirir um
exemplar da BNCC.
3191

02/12/2018

07/12/2018 Encerrado

Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Muito grata
Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
http //basenacionalcomum.mec.gov wnload-da-bncc
.br/a-base#
Atenciosamente.
------------------

Boa tarde, Marcia,

sou coordenadora de educação
infantil de escola particular. Tenho
como acessar o documento
curricular apoio à elaboração de
curriculo?
3192

04/12/2018

08/12/2018 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

-----------------Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //basenacionalcomum.mec.gov para acesso à plataforma. Caso esteja,
.br/documento-curricular/
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Bom dia, gostaria de ter acesso as
versões do BNCC de 2018.
3193

04/12/2018

08/12/2018 Encerrado

------------------

Atenciosamente.
Boa tarde, Jair,
No link abaixo é possível ter acesso a
BNCC:

http //basenacionalcomum.mec.gov.br/aEnviado de:
base
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Você esta recebendo uma nota
fiscal eletrônica.

Emitente: DIRECT
TRANSPORTES E LOGISTICA
LTDA
CNPJ: 05247773]000156
Destinatário:
Número: 16240
Chave de acesso:
4218110000949100030155001000
0[RAND15]
3194

05/12/2018

14/12/2018 Encerrado
Para maiores detalhes, consulte
sua nota fiscal eletrônica: Consulta
NF-e

Download do xml: 1622226_v2.11procNFe xml

Essa mensagem não deve ser
respondida.

3195

3196

06/12/2018

07/12/2018

10/12/2018 Encerrado

15/12/2018 Encerrado

Boa tarde, Priscila
Sou coordenadora Municipal de
Santa Filomena, gostaria de ajudar Este suporte é dedicado às
para elaborar o currículo da rede
funcionalidades do site
educacional
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov documento curricular.
.br/documento-curricular/
Atenciosamente.
Não estou conseguindo me
cadastrar na base nacional comum
Bom dia, Nilzabete,
curricular o que faço quero logo a
resposta
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
-----------------conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente
.br/consultapublica/usuario/cadastr
ar

Formato do ary
Bom dia, Gorete,

Boa tarde, Nilzabete,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Boa tarde, Gorete,
Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------3197

07/12/2018

15/12/2018 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/download-da-bncc

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa noite.
Quero saber se já foi aprovada a
BNCC do Ensino Médio
3198

09/12/2018

14/12/2018 Encerrado

------------------

Bom dia, Rogério,
A BNCC do Ensino Médio foi homologada
na semana passada.

Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc
Bom dia, Jaqueline,

Boa noite. Quero acessar a
plataforma. Grata.
3199

10/12/2018

15/12/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Airton,

3200

11/12/2018

15/12/2018 Encerrado

Onde posso encontrar o suporte
Este suporte é dedicado às
para me ajudar a fazer o currículo? funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/documento-curricular/
documento curricular.
Atenciosamente
Não consigo entrar na plataforma
para baixar o documento
curricular. Aparece login ou senha
errado. solicito aux lio

3201

11/12/2018

16/12/2018 Encerrado

------------------

Boa tarde, Maria,
Boa tarde, Maria,
Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes o ocorrido? Se conseguir
nos envie print da tela para que
possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/documento-curricular/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Severina

Acesso aos documentos curricular
Apoio à (re)elabração de currículo.
3202

12/12/2018

16/12/2018 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/documento-curricular/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia, Viviane,
Não consigo inprimir,
O download é feito em arquivo em
EXCEL, para imprimir é necessário fazer
o download em excel e em seu
Enviado de:
computador colocar a opção de
http //basenacionalcomum.mec.gov impressão.
.br/download-da-bncc
Atenciosamente
Estava trabalhando com a versão
3 da BNCC para o ensino
fundamental que foi homologada
em 2017. Navegando no site
encontro significativas alterações
na BNCC para o Ensino
Fundamental. Qual realmente é a
versão que devo me orientar para
realizar meu planejamento? Por
exemplo, na versão que
estavamos trabalhando:
------------------

3203

3204

13/12/2018

13/12/2018

17/12/2018 Encerrado

18/12/2018 Encerrado

(EF06LP02) Responder,
oralmente, a perguntas, fóruns ou
enquetes, justificando
posicionamentos e adequando o
vocabulário às condições de
comunicação.
Já no site temos:
(EF06LP02) Estabelecer relação
entre
os diferentes gêneros jornalísticos,
compreendendo a centralidade da
notícia.
Quando ocorreram essas
alterações?
------------------

Boa tarde, Marcelo,
Você pode trabalhar com a ultima Versão.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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ENCERRAMENTO
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SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Quermidia

3205

14/12/2018

18/12/2018 Encerrado

não consigo salvar as questões do Este suporte é dedicado às
modulo3
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/a-base
documento curricular.
Atenciosamente.
Bom dia, Nívia,

Solicito acesso para baixar o
documento do curriculo no formato
excel para organizar o curriculo da
SME.
3206

17/12/2018

21/12/2018 Encerrado

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

-----------------Para ter acesso a Download da Base
Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
http //basenacionalcomum.mec.gov abaixo:
.br/documento-curricular/
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Olá! Participei, pelo Sinepe-rs,
com sugestões da
reflexão/avaliação do Referencial
Curricular Gaúcho. Dúvida: como
faço para ter acesso ao RCG para
trabalhar com os professores na
jornada pedagógica de 19 a
222/12?

3207

17/12/2018

22/12/2018 Encerrado

Agradeço pela atenção.
Att. Inezita antunes
------------------

Bom dia, Inezita,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Entre em contato com sua Secretaria de
Ensino.

Enviado de:
Atenciosamente.
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/documento-curricular/
Boa Noite,
Bom dia, Vanessa,

3208

21/12/2018

11/01/2019 Encerrado

Gostaria de saber como posso
deixar o currículo da minha Escola
adaptada as novas exigênciaS da
BNCC.
-----------------Enviado de:
http //doccurricular.basenacionalco
mum mec gov.br/#/login

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.
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Bom dia, Marília,

gostaria de saber como citar a
base nas referencias de trabalhos,
pois no documento não aparece o
ano de publicação
3209

26/12/2018

11/01/2019 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov documento curricular.
.br/
Atenciosamente.
Bom dia, Luisa,
Para consultar as aprendizagens da
BNCC por etapa de Ensino, você pode
acessar a página de download da Base e
selecionar os conteúdos que deseja
baixar:

3210

28/12/2018

11/01/2019 Encerrado

GOSTARIA DE SABER QUAIS
SÃO OS CONTEUDOS BÁSICOS
DA EDUCAÇÃO NFANTIL E
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL http //download.basenacionalcomum mec.
DE 09 ANOS DE ACORDO COM
gov br/
A NOVA BNCC?
Ou navegar na página da "Base
-----------------Navegável", explorando as seções que
seja consultar:
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov http //basenacionalcomum.mec.gov.br/aba
.br/
se/
Qualquer outra dúvida, seguimos à
disposição.
Atenciosamente
Bom dia, Ângela,
Para consultar as aprendizagens da
BNCC por etapa de Ensino, você pode
acessar a página de download da Base e
selecionar os conteúdos que deseja
baixar:
http //download.basenacionalcomum mec.
gov br/

3211

02/01/2019

11/01/2019 Encerrado

Não sei qual é o meu navegador.
Quero tudo sobre educação infantil Nesta página, clique em "Todos" em
"Campos de experiências" e "Grupos por
-----------------faixas etárias" e então clique em
"Download. Você receberá todos os
Enviado de:
conteúdos da Educação Infantil.
http //download.basenacionalcomu
m.mec.gov br/
Você também pode navegar na página
da "Base Navegável", explorando as
seções que seja consultar:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/aba
se/
Qualquer outra dúvida, seguimos à
disposição.
Atenciosamente
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Prezados,
bom dia!
Gostaria de tirar uma dúvidas.

3212

02/01/2019

11/01/2019 Encerrado

- A Educação Financeira se tornou
Bom dia, Milena,
matéria obrigatória para turmas do
Ensino Fundamental? Se sim, a
Este suporte é dedicado às
partir de qual turma esta matéria
funcionalidades do site
deverá ser trabalhada?
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
- A Educação Religiosa também é
BNCC, navegação no documento, versão
matéria obrigatória? A escola pode
de impressão, materiais de suporte e
não trabalhar com a religião?
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Aguardo contato!
Agradeço atenção desde já!

Atenciosamente.

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Bom dia, Silvana,
Iternet Explorer

3213

03/01/2019

18/01/2019 Encerrado

Bom dia, Silvana,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------como podemos auxiliá-la? Você está com
algum problema técnico com a plataforma Caso ainda tenha alguma dúvida e
Enviado de:
da Base?!
possamos auxiliá-la em algo, por
http //doccurricular.basenacionalco
gentileza abra um novo chamado e
mum mec gov.br/#/login
Atenciosamente.
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
vi a propaganda na televisão nesse fim
de ano, e vi que as inscrições vão até o
dia 20. Porém não acho o link de
inscrição. Como devo proceder.

gostaria de me inscrever. Como
faço?

Boa tarde, Janaína,

Bom dia, Janaína, como vai?!
Em que você gostaria de se inscrever?!

3214

03/01/2019

13/01/2019 Encerrado

------------------

vre de vírus. www.avast.com.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

Aguardamos sua resposta para poder
auxiliá-la.
Atenciosamente.

Em qui, 3 de jan de 2019 às 12:47,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

para os projetos pedagógicos e como
professora
Em seg, 7 de jan de 2019 às 10 09,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

Esta plataforma não possui projetos
pedagógicos. Trata-se de uma
ferramenta restrita para Coordenadores
Estaduais, Coordenadores de Etapa de
Ensino e Redatores das equipes do
programa ProBNCC previamente
cadastrados pela Secretaria Estadual de
Educação para trabalharem no projeto de
(re)elaboração do documento curricular
da rede de ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma.
Atenciosamente.
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Bom dia, Cleodite,
Para consultar a BNCC, você pode
acessar a página de download da Base e
selecionar os conteúdos que deseja
baixar:

Enviando a base atualizada ao
meu e-mail
3215

03/01/2019

11/01/2019 Encerrado

------------------

http //download.basenacionalcomum mec.
gov br/
Ou navegar na página da "Base
Navegável", explorando as seções que
seja consultar:

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/aba
http //basenacionalcomum.mec.gov
se/
.br/download-da-bncc
Ou, para receber o conteúdo completo
em PDF, clicar em "Versão para
impressão" no link acima.
Qualquer outra dúvida, seguimos à
disposição.
Atenciosamente

como posso me cadastrar?
-----------------3216

04/01/2019

13/01/2019 Encerrado

Bom dia, Maria Gessilene, como vai?!
Em que você gostaria de se cadastrar?!

Aguardamos sua resposta para poder
Enviado de:
auxiliá-la.
http //doccurricular.basenacionalco
mum mec gov.br/#/login
Atenciosamente.

OLÁ&lt; BOA TARDE! SOU
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO
INFANT L E FUNDAMENTAL I,
PORTANTO VI A PROPAGANDA NA
TELEVISÃO PARA QUEM QUISER SE
CADASTRAR PARA CURSO E
ATIVIDADES SOBRE O BCNN, ERA SÓ
ENTRAR NO SITE DO MEC E SE
CADASTRAR, MAS NÃO CONSEGUI
NAS ABAS QUE ABRIR. GRATA PELA
ATENÇAÕ
GESSILENE

Em seg, 7 de jan de 2019 às 10:10,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:
-A lingua inglesa sera concimitante
a lingua espanhola. Ou sera
ministrada apenas a lingua
inglesa? Quantas aulas serao
obrigatorias no ensino medio?
3217

05/01/2019

11/01/2019 Encerrado
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/bncc-ensino-medio

Bom dia, Mamorelopes,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.

Boa tarde, Maria Gessilene,
A plataforma da BNCC não possui os
cursos e atividades sobre a Base, apenas
ferramentas restritas para Coordenadores
Estaduais, Coordenadores de Etapa de
Ensino e Redatores previamente
cadastrados pela Secretaria Estadual de
Educação para trabalharem no projeto de
(re)elaboração do documento curricular
da rede de ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma ou verifique se
os materiais que busca constam nos
demais sites oficias do MEC.
Atenciosamente.
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Boa tarde, Silvia,
Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Sou professora e gostaria de fazer
Secretaria Estadual de Educação para
o cadastro, mas eu não encontro o
trabalharem no projeto de (re)elaboração
link para fazê-lo. Poderiam me
do documento curricular da rede de
ajudar?
ensino.
Boa tarde!

3218

07/01/2019

13/01/2019 Encerrado

-----------------Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //basenacionalcomum.mec.gov
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
.br/#/site/cadastro
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Sheyla, boa tarde! Tudo bem?

nao consigo fazer o download de
nenhuma parte da bncc
3219

07/01/2019

18/01/2019 Encerrado

------------------

Estamos com dificuldades em reproduzir
o caso relatado e, por sua vez, repassar
uma solução efetiva.
Quais foram as consultas que você
tentou gerar o arquivo?
Por favor, poderia responder a este
chamado colocando prints das
telas/pontos do sistema onde estão
ocorrendo o problema?

Desta forma, poderemos avaliar melhor o
Enviado de:
ocorrido.
http //download.basenacionalcomu
m.mec.gov br/
Muito obrigado!

Bom dia, Sheyla.
Como não recebemos retorno,
daremos este chamado como concluído.
Porém, caso ainda tenha alguma
dúvida e/ou possamos auxiliá-la em algo,
por gentileza, abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

Att.
Equipe atendimento - BNCC
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Cleonice,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //download.basenacionalcomu
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
m.mec.gov br/
documento curricular.
Enviando planos de aulas

3220

08/01/2019

13/01/2019 Encerrado

Atenciosamente.
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Boa tarde, Elessasandra,

Gostaria de entrar primeiras 44
páginas educação infantil
3221

08/01/2019

13/01/2019 Encerrado

------------------

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Nesse link, você poderá baixar a Base
em versão para impressão e acessar as
páginas solicitadas.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Já para ter acesso a Download da Base
.br/materiais-de-apoio
Nacional Comum Curricular por etapa de
ensino, você pode acessar o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
bom dia, gostaria de imprimir o
dowload para estudo da base
comum curricular, porém a
impressão sai toda
desconfigurada, a planilha fica
inelegível.
3222

09/01/2019

13/01/2019 Encerrado

se possível gostaria de ajuda
-----------------Enviado de:
http //download.basenacionalcomu
m.mec.gov br/

Boa tarde, Soraia,
Para ter acesso a versão para impressão
da Base Nacional Comum Curricular, em
PDF e sem desconfiguração do
documento, acesse o site abaixo e
selecione a opção "versão para
impressão":
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Atenciosamente.
Cintia, boa tarde! Tudo bem?

Não consigo fazer download Bncc
infantil
3223

09/01/2019

18/01/2019 Encerrado

Estamos com dificuldades em reproduzir
o caso relatado e, por sua vez, repassar
uma solução efetiva.
Por favor, poderia responder a este
chamado colocando prints das
telas/pontos do sistema onde estão
ocorrendo o problema?
Quais são os Campos de experiências e
Grupos por faixas etárias que você está
filtrando para gerar o arquivo?

Bom dia, Cintia.
Como não recebemos retorno,
daremos este chamado como concluído.

Porém, caso ainda tenha alguma
dúvida e/ou possamos auxiliá-la em algo,
por gentileza, abra um novo chamado e
-----------------Desta forma, poderemos avaliar melhor o ficaremos felizes em ajudá-la.
ocorrido.
Enviado de:
Att.
http //download.basenacionalcomu
Equipe de Atendimento - BNCC
Muito obrigado!
m.mec.gov br/
Att.
Equipe atendimento - BNCC
BNCC - Suporte Técnico Nível 2

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
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Bom dia, Nilzabete,

Como faço para me cadastrar na
BNCC?
3224

10/01/2019

18/01/2019 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //basenacionalcomum.mec.gov
trabalho, solicite à secretaria o convite
.br/
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente

3225

11/01/2019

18/01/2019 Encerrado

Boa noite. Eu fiz a transferencia
integral para a universidade
castelo branco, no curso de
gastronomia, chegando na
universidade para eles validarem,
eles me comunicaram que o curso
nao existe mais no campus centro,
somente em realengo, onde fica
inviavel para mim. E agora esta
bloqueado para eu colocar uma
outra universidade. Gostaria de
solucao pois a culpa nao foi
minha. Obrigada desde ja.
------------------

Vocês não podem me ajudar então ne❓

Bom dia, Marina,
Este suporte é dedicado às
Eu liguei para o fies e eles me deram
funcionalidades do site
esse contato.
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do Sabe como eu posso resolver meu
documento curricular.
problema❓
Atenciosamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

Obrigada desde já.
Bom dia, Ledaiane,
Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.

Gostaria de ter acesso para a
(re)elaboração de currículo, sou
professora da rede privada e
gostaria de saber se consigo ter
acesso?
3226

13/01/2019

18/01/2019 Encerrado
------------------

Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.

Enviado de:
Caso você não seja gestor de uma rede
http //doccurricular.basenacionalco
de ensino e queira apenas responder a
mum mec gov.br/#/login
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

Prezada Marina,
Infelizmente este suporte não é para o
Programa FIES e não podemos auxilia-la.
Atenciosamente
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Boa tarde, Cyda,

como adquirir uma BNCC?
-----------------3227

14/01/2019

Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

18/01/2019 Encerrado
Enviado de:
Para ter acesso a Download da Base
http //basenacionalcomum.mec.gov Nacional Comum Curricular, acesse o site
.br/
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Olá, boa tarde! Gostaria de saber
como está funcionando a entrega
de currículo se é no GREs ou é
adicionado aqui no sistema
mesmo?

3228

14/01/2019

20/01/2019 Encerrado

Fico no aguardo da resposta e
agradeço sua atenção.
------------------

Boa tarde, Ronaldo
Bom dia, Ronaldo,
Poderia por gentileza, nos informar com
mais detalhes sua dúvida? No caso qual
currículo seria?
Atenciosamente.

Enviado de:
http //doccurricular.basenacionalco
mum mec gov.br/#/login

Atenciosamente.
Bom dia, Marlene,

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
Bncc para etudar pois no momento abaixo:
não pomprar.obrigado
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
-----------------Para ter acesso a Download da Base
Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
http //basenacionalcomum.mec.gov abaixo:
.br/download-da-bncc
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Boa noite.gostaria de imprimir.

3229

14/01/2019

19/01/2019 Encerrado

Atenciosamente

3230

15/01/2019

19/01/2019 Encerrado

Gostaria de saber especificamente
como fazer a referência precisa da
BASE em um estudo acadêmico,
Boa tarde, Victor,
pois nem a data de publicação eu
encontrei.
Para citar a BNCCC em trabalho
científico e/ou artigo, deve-se citar como
obrigado,
Documento Normativo do CNE por meio
da Resolução n02 de 2017.
-----------------Enviado de:
http //download.basenacionalcomu
m.mec.gov br/

Olá, bom dia! Mim refiro ao currículo
Lattes. Para dar aulas nas escolas.
Obrigado pela sua atenção!!

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http://basenacionalcomum mec gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Atenciosamente

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Angelica,

NÃO CONSIGO BAIXAR O
ARQUIVO BNCC.
3231

15/01/2019

20/01/2019 Encerrado

------------------

Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Para ter acesso a Download da Base
Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
http //download.basenacionalcomu
abaixo:
m.mec.gov br/
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Boa tarde, Clesio,
MANDAR A LEI
Boa tarde, Clesio,
3232

17/01/2019

22/01/2019 Encerrado

-----------------Como podemos auxilia-lo?
Enviado de:
http //download.basenacionalcomu Atenciosamente.
m.mec.gov br/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

3233

17/01/2019

25/01/2019 Encerrado

Na BNCC, página 131 no código
EF35LP23 está escrito refrões,
pelo meio simples conehcimento
não seria a forma correta do plural
de refrão. Penso que seria
interessante analisar

Boa tarde, Bruna,
Agradecemos seu contato e iremos
revisa-lo.

-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //consulta.basenacionalcomum
.mec.gov.br/#/login
Boa tarde, Lindamar,

enviando uma BNCC
-----------------3234

18/01/2019

22/01/2019 Encerrado

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Enviado de:
Para ter acesso a Download da Base
http //basenacionalcomum.mec.gov
Nacional Comum Curricular, acesse o site
.br/download-da-bncc
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
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SOLICITAÇÃO
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Caio, boa tarde! Tudo bem?

3235

18/01/2019

25/01/2019 Encerrado

Gostaria de solicitar a BNCC em
formato json ou xml para
download. É um arquivo que
naturalmente já existe (vê-se pelo
site) e gostaria de desenvolver um
plugin para Google Sheets para
navegar a base, facilitando os
documentos de planejamento aqui
na escola. Obrigado, Caio

Infelizmente não podemos disponibilizar
um arquivo Json com o conteúdo da
BNCC. No entanto, sugerimos que
acesse o módulo de Download da BNCC
(http://download basenacionalcomum.mec
.gov br/), aplique os filtros desejados e
baixe o arquivo em Excel. Depois, basta
abrir o arquivo e "salvar como" XML.
Por gentileza, poderiam nos auxiliar em
como responder este chamado?
Atenciosamente

------------------


Esperamos ter ajudado.
Qualquer duvida ou dificuldade, por
favor, abra um novo chamado que
responderemos assim que possível.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/a-base

Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Nilton, boa tarde! Tudo bem?

A página de download da BNCC
não está no ar.
3236

18/01/2019

25/01/2019 Encerrado

------------------

Boa tarde, vocês poderiam dar uma
olhada? Obrigada

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc

Foi identificado um problema nos
servidores que hospedam a aplicação
"Download da BNCC" e isso causou a
indisponibilidade relatada na sexta-feira.
Porém, o problema já foi resolvido e o
acesso da aplicação está normalizado.
Pedimos desculpas pelo transtorno e
agradecemos a compreensão.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Jainara,

Cadastramento para acesso ao
conteúdo
3237

19/01/2019

25/01/2019 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //doccurricular.basenacionalco
trabalho, solicite à secretaria o convite
mum mec gov.br/#/login
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
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Bom dia, Alessandra,

gostaria de receber a novas base
nacional comum curricular em
casa como posso fazer para
adquiri uma.
3238

19/01/2019

25/01/2019 Encerrado

------------------

Não é possível enviar a BNCC física,
porém você pode imprimi-la no próprio
site.
Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Enviado de:
Para ter acesso a Download da Base
http //basenacionalcomum.mec.gov
Nacional Comum Curricular, acesse o site
.br/materiais-de-apoio
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Bom dia, Ednaldo,
Gostaria de saber a respeito de
um historico escolar .
3239

21/01/2019

26/01/2019 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //doccurricular.basenacionalco ferramentas de apoio à (re)elaboração do
mum mec gov.br/#/login
documento curricular.
Atenciosamente.
Bom dia, Katia,
Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.

Eu gostaria de acessar a área
restrita do site
3240

21/01/2019

08/02/2019 Encerrado

------------------

Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

Gente sou a Katia Smole acho que eu
poderia ser liberada e ter uma senha
para acessar não é?
Rsrs

Em ter, 22 de jan de 2019 às 11 22,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Bom dia Prezada Katia
Reiteramos que o acesso é restrito aos
gestores de redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos.
Há algum material em específico que
gostaria de consultar?
Atenciosamente.
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Bom dia, George,

Solicito acesso a área de
documento curricular da BNCC
para fins de organização de
currículo escolar.
3241

23/01/2019

27/01/2019 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //doccurricular.basenacionalco
para acesso à plataforma. Caso esteja,
mum mec gov.br/#/login
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Obrigado!
Em qua, 23 de jan de 2019 13:35,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com escreveu:

Atenciosamente.
Boa tarde, Marry,
Você pode acessar o site, para imprimir o
Material, pois não é possível enviar o
material impresso.
Desejo obter o Material impresso
da BNCC
3242

23/01/2019

27/01/2019 Encerrado

------------------

Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Para ter acesso a Download da Base
.br/a-base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
POSSO SELECIONAR A
DISC PL NA E A SERIE QUE
DESEJO CONSULTAR NA
BNCC?
3243

23/01/2019

28/01/2019 Encerrado

------------------

Bom dia, Rosangela,
Você pode selecionar a disciplina e o ano
de ensino que desejar, pode selecionar
mais de uma disciplina e/ou mais de um
ano.

Enviado de:
http //download.basenacionalcomu Atenciosamente
m.mec.gov br/
Boa tarde, Cléia,
ciencias
Bom dia, Cléa,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------3244

25/01/2019

02/02/2019 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov Atenciosamente
.br/materiais-de-apoio

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
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Boa tarde, Ingrid,
Não consigo acessar a área de
Download da BNCC...
3245

26/01/2019

02/02/2019 Encerrado

------------------

Boa tarde, Ingrid,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/a-base
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Boa tarde

3246

28/01/2019

01/02/2019 Encerrado

É possível disponibilizar a última
versão da BNCC em formato
Boa tarde, Nívia,
"word" para que possamos
organizar nossa proposta curricular Infelizmente não é possível disponibilizar
sem precisar digitar essa parte?
a BNCC neste formato, somente no
formato disponível no site.
-----------------Atenciosamente.
Enviado de:
http //doccurricular.basenacionalco
mum mec gov.br/#/login
Bom dia, Cíntia,

Boa tarde, Cíntia,
Não consigo acesso aos
documentos para (re)elaboração
de currículo.
3247

29/01/2019

04/02/2019 Encerrado

------------------

Bom dia, Cíntia,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //doccurricular.basenacionalco
Atenciosamente
mum mec gov.br/#/login

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Oi! Boa tarde! No site solicita um login e
senha para ter acesso a documentos
para produção do currículo. Na escola em
que trabalho estamos reelaboração do o
PPP, então gostaria de ter acesso a
esses documentos.
Atenciosamente,
Cíntia Arpini

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
Em seg, 28 de jan de 2019 22:23,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
Ferramentas BNCC
123; troque a senha já no primeiro
&lt;suporte@bncc zendesk.com escreveu:
acesso.
Atenciosamente.

Boa tarde, Adriana,
Quero entrar no e-mail mais não
consigo entrar, parece que não
aceita a minha senha .
3248

29/01/2019

04/02/2019 Encerrado

------------------

Bom dia, Adriana,
Poderia por gentileza, nos informa o email cadastrado na plataforma? Para que
possamos auxilia-la. Caso seja seu
primeiro acesso, é necessário fazer
cadastro no site.

Enviado de:
http //doccurricular.basenacionalco
mum mec gov.br/#/login
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Michelly tudo bem?
Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

Não consigo acessar a parte do
Download da BNCC! Queria
muito!
Bom dia, poderiam por gentileza verificar?
3249

30/01/2019

04/02/2019 Encerrado

-----------------Atenciosamente
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-bncc

Agradecemos seu contato,
Att.
Equipe atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Michelly, boa tarde.
O Download da BNCC está novamente
disponível.
Favor verificar e qualquer problema nos
informe.
Agradecemos seu contato,
Att.
Equipe atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
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ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Olá Eduardo. Boa noite.
Favor verificar através do link:
http //download.basenacionalcomum mec.
gov.br/

não consigo fazer o download da
bncc ensino fundamental, até
ontem abria,
3250

31/01/2019

04/02/2019 Encerrado

------------------

Por gentileza, verificar.

Att.
Equipe de Atendimento - BNCC

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/download-da-bncc

3251

31/01/2019

05/02/2019 Encerrado

O link "Documento curricular" na
home do site está apontando para
o endereço
http //doccurricular.basenacionalco
mum mec gov.br/ que cai em uma
página de teste do servidor.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

31/01/2019

05/02/2019 Encerrado

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

------------------

No link abaixo é possível escolher o ano,
a área etc.
Enviado de:
http //download.basenacionalcomu
Para ter acesso a Download da Base
m.mec.gov br/
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente
Bom dia, Luciene,

Download do base nacional
comum
3253

01/02/2019

05/02/2019 Encerrado

------------------

Daniel Domagalski, bom dia.

Recebemos sua solicitação, estamos
avaliando o problema, responderemos
em breve.

A página já está disponível.
Favor verificar e qualquer problema, nos
informe.

Agradecemos seu contato,
Att.
Equipe atendimento - BNCC

Agradecemos seu contato,
Att.
Equipe atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Raimundo,

3252

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Daniel Domagalski, tudo bem?

Por gentileza, poderiam verificar?

------------------

gostaria de baixar conteúdos de
Lingua Portuguesa

Caso persista o erro, favor nos informar.

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Enviado de:
Para ter acesso a Download da Base
http //download.basenacionalcomu Nacional Comum Curricular, acesse o site
m.mec.gov br/
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
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Boa tarde, Erika,

quero aprender mais
Bom dia, Erika,
-----------------3254

03/02/2019

08/02/2019 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //doccurricular.basenacionalco Atenciosamente
mum mec gov.br/#/login

Gostaria de saber mais sou
coordenadora do ensino médio e prof no
fundamental. No fundamental já estamos
trabalhando com a bncc. Quero mais
informações sobre o ensino médio.

No link abaixo é possível obter todas as
informações sobre a BNCC:
http://basenacionalcomum mec gov.br/

Aqui pode obter informações sobre a
BNCC Ensino Médio:
Em seg, 4 de fev de 2019 09:40,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
http://basenacionalcomum mec gov.br/bnc
&lt;suporte@bncc.zendesk.com escreveu: c-ensino-medio
Atenciosamente

Boa tarde, Eliane
como preparar o planejamento do
6° ano de acordo com a BNCC
3255

04/02/2019

08/02/2019 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //doccurricular.basenacionalco ferramentas de apoio à (re)elaboração do
mum mec gov.br/
documento curricular.
Atenciosamente.
Bom dia, Joelma,

Bom dia. Como faço para acessar
o documento curricular da BNCC?
3256

04/02/2019

08/02/2019 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
Caso não esteja neste grupo de
http //doccurricular.basenacionalco
trabalho, solicite à secretaria o convite
mum mec gov.br/#/login
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
COMO TER ACESSO AO BNCC
COMPLETO?
QUAL O TEMPO PARA AJUSTES
DAS ESCOLAS?

3257

04/02/2019

08/02/2019 Encerrado

COMO NTEGRAR A EQUIPE OU
OBTER MATERIAIS DE
ESTUDOS?
-----------------Enviado de:
http //doccurricular.basenacionalco
mum mec gov.br/#/login

Boa tarde, Rita
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.
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ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO
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ITERAÇÃO 1
Boa tarde, Kelen,

ESTOU EM DUVIDA DE COMO
COLOCAR NO ESQUELETO DO
SEMANÁRIO PARA EDUCAÇAO
INFANTIL NAS NORMAS BNCC
3258

04/02/2019

08/02/2019 Encerrado

3259

04/02/2019

09/02/2019 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
-----------------BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
Enviado de:
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
http //basenacionalcomum.mec.gov documento curricular.
.br/materiais-de-apoio
Atenciosamente.
Gostaria de sugerir que vocês
disponibilizassem material de
estudo em diversas áreas,
principalmente no ensino de
ciências. Considerando que
grande parte dos docentes de
Boa tarde, Ethel,
ciências são biólogos, não temos
formação alguma na faculdade
Este suporte é dedicado às
sobre o ensino de astronomia, por funcionalidades do site
exemplo. Seria interessante ser
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
disponibilizado um material de
tais como download do documento
referência, com uma parte teórica BNCC, navegação no documento, versão
e com sugestões de práticas para de impressão, materiais de suporte e
sala de aula.
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Grata
Atenciosamente.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/materiais-de-apoio
Boa tarde, Tamara,
Como criar um Plano Anual de
Ensino de acordo com a BNCC?

3260

05/02/2019

09/02/2019 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/
documento curricular.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Venho por meio deste canal
comentar sobre as materias
explanadas nos livros de Historia
na base comum curricular
nacional.
Comprei o livro de Historia para
3o. ano do Ensino Fundamental, e
conhecendo o material verifiquei
que em tópicos sobre a formaçao
cultural brasileira nao apareceu
destaque sobre os povos
imigrantes europeus, somente
povos indigenas e africanos.
3261

05/02/2019

05/02/2019 Aberto

Concordo que os povos indigenas
e africanos formam parte da base
cultural brasileira, porém essa
base é diferenciada em cada
regiao do Brasil, e sugiro que
essas diferenças regionais
também seja ressaltadas.
Moro no estado de SP, e aqui a
influencia indigena e africana é
menor do que por exemplo,
influencia africana na Bahia e
influencia indigena no Pará,
Desta forma, os alunos de cada
regiao ficam com uma formaçao
historica distorcida e linear em
Bom dia, Patricia,
nao consigo entrar com usuario e
senha para fazer a consulta
publica

3262

05/02/2019

11/02/2019 Encerrado

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Nos passe, por gentileza, seu e-mail
cadastrado para que possamos auxilia-la.
-----------------Caso ainda tenha alguma dúvida e
Caso seja seu primeiro acesso é
possamos auxiliá-la em algo, por
necessário fazer o cadastro.
Enviado de:
gentileza abra um novo chamado e
http //consulta.basenacionalcomum
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
.mec.gov.br/#/login
Atenciosamente
Bom dia, Ociléia,
com a proposta curricular para o
ensino fundamental

3263

05/02/2019

11/02/2019 Encerrado

Bom dia, Patricia,

------------------

Bom dia, Ociléia,
Como podemos auxilia-la?

Enviado de:
Atenciosamente.
http //doccurricular.basenacionalco
mum mec gov.br/#/login

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente
Bom dia, Eudirene,

Enviar no meu e-mail!
Bom dia, Eudirene,
3264

05/02/2019

11/02/2019 Encerrado

-----------------Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //download.basenacionalcomu Atenciosamente
m.mec.gov br/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia, Ana Paula,
A plataforma "Documento Curricular" é
restrita para Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Sou professora e desejo saber
como acessar os documentos
relacionados a BNCC
3265

06/02/2019

10/02/2019 Encerrado

------------------

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.

Enviado de:
http //doccurricular.basenacionalco Para ter acesso a versão para navegação
mum mec gov.br/#/login
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Bom dia, Antonia,
preciso acessar o currículo do
fundamental II
3266

07/02/2019

12/02/2019 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //doccurricular.basenacionalco ferramentas de apoio à (re)elaboração do
mum mec gov.br/#/login
documento curricular.
Atenciosamente.
Bom dia, Eliane,

como fazer o Planejamento do 6°
ano de acordo com a BNCC
3267

08/02/2019

12/02/2019 Encerrado

------------------

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Através do link abaixo é possível baixar
Enviado de:
por categorias de ano e área que deseja
http //doccurricular.basenacionalco
baixar:
mum mec gov.br/#/login
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

3268

DATA DA
SOLICITAÇÃO

08/02/2019

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

17/02/2019 Encerrado

SOLICITAÇÃO
Vcs tem cursos para debater
melhor as normas da nova bncc?
Tenho muitas dúvidas e tenho
interesse em solucionar elas com
vcs. Como podemos fazer isso de
uma forma mais clara? Com
menos papéis e mais
comunicação? Ficarei grata se
pudermos interagir de uma forma
menos burocrática, como é com os
papéis. Desde já agradeço.
agradeço Atenc Prof Ana Cláudia
Nunes Rodrigues
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Gostaria de saber, se física e
química continuam sendo
disciplinas obrigatórias no período
do 9(nono) ano.

3269

09/02/2019

15/02/2019 Encerrado

Desde já agradeço.
------------------

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Ana Cláudia,
Infelizmente não há um curso para
debater as normas da nova BNCC.
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.

Boa tarde, Lethícia,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/#
Atenciosamente.
Boa tarde, Joneis,
preciso de apoio para elaboração
de currículo para EJA com surdos.
3270

09/02/2019

15/02/2019 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //doccurricular.basenacionalco ferramentas de apoio à (re)elaboração do
mum mec gov.br/#/login
documento curricular.
Atenciosamente.
Boa tarde, Rejane,
Qual o numero de alunos por
turma na educação infantil?

3271

11/02/2019

15/02/2019 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/
documento curricular.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Boa tarde,
Gostaria de saber se é possível
adquirir a versão impressa da
BNCC da Educação Básica
completa e como faço para
adquirir. Sou coordenadora
pedagógica do Colégio Santa
Branca, em Belo Horizonte/MG.

3272

11/02/2019

15/02/2019 Encerrado

Fico no aguardo.
Atenciosamente,
Lis Lage
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/bncc-ensino-medio

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Lis,
Infelizmente não é possível obter a
versão impressa da BNCC a não ser por
meio de impressão direto do site, nos
links abaixo é possível fazer tal
solicitação.
Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Bom dia, Soraya,

Em relação a BNCC
Bom dia, Soraya,

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

-----------------3273

11/02/2019

17/02/2019 Encerrado

Como podemos auxilia-la?
Enviado de:
http //download.basenacionalcomu Atenciosamente.
m.mec.gov br/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Bom dia, Alcione,

Como faço para ter acesso?
-----------------3274

12/02/2019

16/02/2019 Encerrado
Enviado de:
http //doccurricular.basenacionalco
mum mec gov.br/#/login

Esta área é destinada aos gestores de
redes de ensino que estão
(re)elaborando seus currículos e desejam
realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja
cadastrado no módulo “Documento
Curricular”, você pode utilizar os mesmo
dados de acesso (e-mail e senha) para
disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para
Consulta Pública.
Caso você não seja gestor de uma rede
de ensino e queira apenas responder a
uma consulta pública, você precisa ter
recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e
municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID
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SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Bom dia, Domingos,

Quero baixar exemlares
-----------------3275

12/02/2019

16/02/2019 Encerrado

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Enviado de:
Para ter acesso a Download da Base
http //download.basenacionalcomu
Nacional Comum Curricular, acesse o site
m.mec.gov br/
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Rosangela Isabel
Supervisor Escolar

Boa tarde, Rosangela,
Gostaria de imprimir a BNCC, tem
como enviar por email? Tentei
imprimir mas fica muito pequeno
para leitura.
3276

12/02/2019

16/02/2019 Encerrado

Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

------------------

Para ter acesso a Download da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
Enviado de:
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
.br/
wnload-da-bncc
Atenciosamente.

Livre de vírus.
www.avast com.

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Caio, bom dia! Tudo bem?
Oi!

Atualmente não temos um Json com toda
a estrutura da Base. A forma como o
sistema foi arquitetado, não faz uso de
um modelo único estrutural. Desta forma,
temos um Json apenas para as
habilidades (ultimo nível da base).

Muito obrigado pela pronta
resposta. Infelizmente, ao salvar
os dados da planilha Excel em
formato XML, se não há um
arquivo XSD associado à tabela,
perde-se toda a estrutura dos
dados, de maneira que a sugestão
de resolução não atende ao
problema.

3277

12/02/2019

17/02/2019 Encerrado

Uma amiga reporter diz já ter
manipulado um arquivo JSON com
Poderiam verificar? Atenciosamente
a base, e dada a navegação do
site do MEC, é inevitável que
exista tal arquivo.

Super tranquilo, obrigado pela resposta!
Para atender ao seu pedido, teríamos
que construir uma estrutura a parte, de
modo unificado, para que seja gerado via Sem problemas, vou tentar solicitar via
LAI ao MEC, acho que assim caminharia
API os formatos requeridos.
no sentido de ter uma API, certo?
Por este motivo, podemos garantir que a
sua amiga conseguiu essa versão por
outros meios, que não diretamente com a Muito obrigado mais uma vez!
Caio
equipe técnica responsável pela
elaboração do site.

Agradeceria imensamente se
pudéssem disponibilizar um
arquivo JSON ou XML atualizado
ou uma API para consulta de tal
informação.

On Wed, Feb 13, 2019, 11:59 AM
Sugestões: Veja com sua amiga se ela
consegue a versão completa da estrutura Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com wrote:
para que possa utilizar ou solicitar
formalmente ao MEC, para que
possamos criar a estrutura unificada.

Este é um acompanhamento da
sua solicitação anterior #3235
"Gostaria de solicitar a BNCC em
formato json ou x..."

Pedimos desculpas por não conseguir
ajudá-lo nesta requisição, mas estamos a
disposição para apoiar no que for
possível.
Att.
Boa tarde, Madalena,

3278

12/02/2019

17/02/2019 Encerrado

oi oq é um desafio colaborativo da Este suporte é dedicado às
introducão EAD
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //basenacionalcomum.mec.gov ferramentas de apoio à (re)elaboração do
.br/
documento curricular.
Atenciosamente.
Boa noite.
Boa tarde, gostaria de uma
informação. Gostaria de saber se
esses projetos Socioemocionais
são obrigatórios nas escolas.
Agradeço desde já e aguardo
uma resposta.

3279

12/02/2019

18/02/2019 Aberto

Att,
Adriana
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/

A respeito da resposta que tive onde
posso obter a informação que vocês não
puderam me fornecer, pois enviei esse
email pra vocês pois segundo a escola
Este suporte é dedicado às
esses Projetos Socioemocionais serão
funcionalidades do site
obrigatórios até 2020 de acordo com
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
BNCC.
tais como download do documento
Então quem poderá me responder a
BNCC, navegação no documento, versão respeito do assunto?
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Obrigada
Adriana.
Atenciosamente.
Boa tarde, Adriana

Em qua, 13 de fev de 2019 1:15 PM,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com escreveu:

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Gostaria de saber se o texto
norteador sobre a EJA sairá junto
com Ensino Médio.

3280

12/02/2019

17/02/2019 Encerrado

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Boa tarde, Mariza,

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
E não dá para adequar. Entre a
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
BNCC e o real no que concerne à
tais como download do documento
EJA, as disparidades são imensas.
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
-----------------ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
Atenciosamente.
.br/bncc-ensino-medio
Boa tarde,

solicito acesso a plataforma
-----------------3281

13/02/2019

17/02/2019 Encerrado

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Enviado de:
http //doccurricular.basenacionalco Caso não esteja neste grupo de
mum mec gov.br/#/login
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Maria, boa tarde! Tudo bem?
Realizamos testes em diferentes
sistemas operacionais, versões do Office
e com aplicativos de terceiros (Libre
Office) e o arquivo baixou e abriu
normalmente, conforme print a seguir.


não consigo salvar os pps e abri
los
3282

13/02/2019

17/02/2019 Encerrado

------------------

Boa tarde, Maria Amélia,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/materiais-de-apoio
Atenciosamente

segue anexo

Por gentileza, poderiam verificar este
chamado?
Atenciosamente

Ao que tudo indica, o problema está
sendo local. Sugerimos que tente
novamente mais tarde e caso ainda não
funcione, tente realizar a operação
(baixar e abrir o arquivo) após reiniciar o
sistema.
Se o problema persistir, recomendamos
que tente realizar a operação de outra
máquina.
Caso tenha alguma outra dificuldade, por
favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC.

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 5

ID
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SOLICITAÇÃO
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ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Bom dia,
10,00
Boa tarde,
3283

14/02/2019

22/02/2019 Encerrado

-----------------Como podemos auxilia-lo?
Enviado de:
http //download.basenacionalcomu Atenciosamente
m.mec.gov br/

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudar.
Atenciosamente

Bom dia, João,
Boa noite. Como fazer para ter
acesso ao Currículo Regional da
Bncc daqui do estado de
Rondônia?
3284

14/02/2019

22/02/2019 Encerrado

Desde já no aguardo e obrigado.
------------------

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.

Enviado de:
Para ter acesso ao Currículo do Estado
http //download.basenacionalcomu de Rondônia, entre em contato com sua
m.mec.gov br/
Secretaria de Educação.
Atenciosamente.
Bom dia, Rosemara,

Gostaria de acesso ao
"Documento Curricular". Essa área
tem como finalidade dar apoio à
(re)elaboração de currículo e eu
preciso fazer essa adequação.
3285

15/02/2019

22/02/2019 Encerrado

grata

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

------------------

Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
Enviado de:
para acesso à plataforma. Caso esteja,
http //doccurricular.basenacionalco utilize seu e-mail cadastrado e a senha
mum mec gov.br/#/login
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Bom dia,
Olá,

Não esta sendo possível fazer o
Download da BNCC, tanto na
integra como somente algumas
partes.
3286

18/02/2019

22/02/2019 Encerrado

------------------

Bom dia, Carlos,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //download.basenacionalcomu Atenciosamente
m.mec.gov br/

Bem, na área destinada ao download da
BNCC, tanto na aba educação infantil
como na aba ensino fundamental, ao
clicar em TODOS para campo de
experiência e TODOS para Grupos por
faixa etária, aparecer uma nota de erro.
Informando FILTROS NÃO
INFORMADOS.

Gratidão

Estou enviando uma foto caso facilite.
Mais uma vez, gratidão!
Prezado Cadu,
Recebemos seu chamado e estamos
verificando o problema, e visamos corrigilo.
Caso o problema persista, por favor,
responda este e-mail nos informando o
ocorrido em detalhes e com prints de tela.

Cadu Nerosky

Cadu Nerosky
Atenciosamente.
Em 18 de fev de 2019, à(s) 09:24,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk.com&gt;
escreveu:

Em 18 de fev de 2019, à(s) 09 24,
Suporte Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc.zendesk com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Bom dia Nayara, tudo bem?
A ferramenta apresentou instabilidades
que já foram solucionadas (print abaixo).
Não estou conseguindo realizar o
download de Educação infantil.
3287

18/02/2019

22/02/2019 Encerrado

------------------



Por gentileza, recebemos muitos
chamados referente a um problema para
efetuar o Download da BNCC,
verificamos no site e realmente não
conseguimos realizar o download. Por
favor verificar

Enviado de:
http //download.basenacionalcomu
m.mec.gov br/
Atenciosamente

Pedimos que, por gentileza, tente
novamente e, caso tenham qualquer
problema técnico, favor retornem o
contato.
Att.
Equipe atendimento - BNCC

BNCC - Suporte Técnico Nível 2
Bom dia, Helio,
QUERO BAIXA UM LIVRO

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.

Bom dia, Helio,
-----------------3288

18/02/2019

23/02/2019 Encerrado

Como podemos auxilia-lo?
Enviado de:
http //download.basenacionalcomu Atenciosamente
m.mec.gov br/

Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente
Bom dia Jefferson Carraro, tudo bem?

3289

18/02/2019

22/02/2019 Encerrado

Tentei fazer o download das
BNCC nos dois navegadores e
não foi possível. Quando é clicado
no botão de download não
acontece nada. Também tenho
acesso usando o internet explorer
mas nesse navegador nem a
página de de download abriu
------------------

A ferramenta apresentou instabilidades
que já foram solucionadas (print abaixo).


As de ensino médio eu consegui baixar,
não consegui do fundamental.
Em seg, 18 de fev de 2019 às 10 08,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

Por favor, verificar.

Peço que, por gentileza, tente novamente
e, caso tenham qualquer problema
técnico, favor retornem o contato.
Att.
Equipe atendimento - BNCC

Enviado de:
http //download.basenacionalcomu
m.mec.gov br/

BNCC - Suporte Técnico Nível 2

Bom dia Adriana, tudo bem?
A ferramenta apresentou instabilidades
que já foram solucionadas (print abaixo).
Não consigo fazer o download da
BNCC para o ensino fundamental
séries finais
Segue outro chamado.
3290

18/02/2019

22/02/2019 Encerrado

Peço que, por gentileza, tente novamente
e, caso tenham qualquer problema
técnico, favor retornem o contato.

-----------------atenciosamente
Enviado de:
http //download.basenacionalcomu
m.mec.gov br/

Att.
Equipe atendimento - BNCC


BNCC - Suporte Técnico Nível 2

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Não consigo fazer Dowload de
nenhum arquivo. Fala que a
página não pode ser carregada.
Vocês poderiam me ajudar, por
gentileza.

3291

19/02/2019

24/02/2019 Encerrado
------------------

ITERAÇÃO 1

Boa tarde, Ellen,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.

Enviado de:
Atenciosamente
http //download.basenacionalcomu
m.mec.gov br/
Boa tarde, Cleia,

Preciso baixar bncc
-----------------3292

19/02/2019

Para ter acesso a versão para navegação
e de impressão da Base Nacional
Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

23/02/2019 Encerrado
Enviado de:
Para ter acesso a Download da Base
http //download.basenacionalcomu Nacional Comum Curricular, acesse o site
m.mec.gov br/
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Boa tarde, Julio,

Gostaria de solicitar acesso ao
sistema pois trabalho como
colaborador da Rede Municipal de
Ensino.
3293

19/02/2019

23/02/2019 Encerrado

------------------

Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.

Caso não esteja neste grupo de
Enviado de:
trabalho, solicite à secretaria o convite
http //doccurricular.basenacionalco
para acesso à plataforma. Caso esteja,
mum mec gov.br/#/esqueci-senha
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.
Boa tarde, Renais,
Você pode acessar todos os conteúdos
nos links abaixo:
Gostaria de saber os conteúdo
específicos de Língua Portuguesa
por ano do fundamental 2, ou seja
, conteúdos separados do 6 ano,
do 7º e assim por diante.
3294

20/02/2019

25/02/2019 Encerrado
------------------

ITERAÇÃO 2
Boa tarde, Ellen,

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Enviado de:
Para ter acesso a Download da Base
http //doccurricular.basenacionalco Nacional Comum Curricular, acesse o site
mum mec gov.br/#/login
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Gostaria de saber como devo
referenciar a BNCC, pois não
encontrei a ficha catalográfica no
documento, nem mesmo o ano da
criação do documento.

3295

20/02/2019

25/02/2019 Encerrado
-----------------Enviado de:
http //download.basenacionalcomu
m.mec.gov br/

ITERAÇÃO 1

Bom dia, Juscelândia,
Para citar a BNCCC em trabalho
científico e/ou artigo, deve-se citar como
Documento Normativo do CNE por meio
da Resolução n02 de 2017.
Atenciosamente
Boa tarde, Adriano

desejo ver os objetivos nesse ano
para inglês
3296

21/02/2019

25/02/2019 Encerrado

Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //download.basenacionalcomu ferramentas de apoio à (re)elaboração do
m.mec.gov br/
documento curricular.
Atenciosamente.
Boa tarde, Manoela,

Não consigo fazer o dowloand da
BNCC do ensino fundamental
3297

21/02/2019

26/02/2019 Encerrado

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

------------------

No link abaixo, selecione o componente e
o ano que deseja.
Enviado de:
http //download.basenacionalcomu
Para ter acesso a Download da Base
m.mec.gov br/
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Boa tarde, Leide,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //download.basenacionalcomu
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
m.mec.gov br/
documento curricular.
Atividades com Pontuaçao

3298

22/02/2019

26/02/2019 Encerrado

Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Recebi o documento para
inscrever-me na consulta pública a
respeito do conteúdo da BNCC
para o Ensino Médio, mas para
isso, careço de realizar o cadastro,
Contudo, não encontro o link na
área superior.

3299

22/02/2019

26/02/2019 Encerrado

O que fazer?
------------------

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde, Prof. Dayvison,
A ferramenta “Consulta Pública” é
destinada aos profissionais que fazem
parte do programa ProBNCC, que estão
trabalhando na (re)elaboração do
documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera
através de um link, através deste link é
possível fazer o cadastrado para poder
responder à pesquisa indicada. Entre em
contato com sua rede de Ensino para que
lhe forneçam o link.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaAtenciosamente
publica/responder/85/
Participei das discussões relativas
ao 1º, o 2º documento devida
inscrito quando da consulta pública
organizada pelo MEC, bem como o
dia "D" dia 06 de março em minha
escola Ministro Jarbas Passarinho
em Camaragibe - PE
Rua dos Jasmins nº 20.
E, recebi um material com link's
para acessar a áreas específicas
da BNCC para o Ensino Médio. E,
desejo participar da consulta
pública.
3300

22/02/2019

26/02/2019 Encerrado

Sou professor de Língua
Portuguesa - vernáculo em Letras,
Mestre e Doutor em Educação,
funcionário público estadual
efetivo, lotado na escola supra
mencionada.
Aguardo o retorno

Prezado Prof. Dayvison,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si,
sugerimos que consulte os responsáveis
pela disponibilização do link da pesquisa
Atenciosamente.

Agradeço desde já.
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/consultapublica/consultaBom dia!
Agradeço a atenção e atendimento.
Att,

Gostaria de obter o documento
curricular.
3302

22/02/2019

26/02/2019 Encerrado

------------------

Sandra do Nascimento Flores
Psicopedagoga e Arteterapeuta
"Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a
verdade e a vida; ninguém vem ao Pai,
senão por mim." João 14:6

Enviado de:
http //doccurricular.basenacionalco
mum mec gov.br/#/login
Em sex, 22 de fev de 2019 às 19:22,
Ferramentas BNCC
&lt;suporte@bncc zendesk com&gt;
escreveu:

Bom dia, Sandra,
Esta plataforma é restrita para
Coordenadores Estaduais,
Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela
Secretaria Estadual de Educação para
trabalharem no projeto de (re)elaboração
do documento curricular da rede de
ensino.
Caso não esteja neste grupo de
trabalho, solicite à secretaria o convite
para acesso à plataforma. Caso esteja,
utilize seu e-mail cadastrado e a senha
123; troque a senha já no primeiro
acesso.
Atenciosamente.

Entendi. Obrigada.
Enviado do meu iPhone

Em 25 de fev de 2019, às 09:59, Suporte
Técnico (Ferramentas BNCC)
&lt;suporte@bncc zendesk.com&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde, Luciane,
Nos links abaixo você pode encontrar
todas as informações referentes a Base.
Gostaria de receber informações
sobre a base. Sou professora do
5° ano. E quero muito obter um
conhecimento sobre a base.
3303

23/02/2019

26/02/2019 Encerrado

------------------

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Nacional Comum Curricular, acesse o site
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

Enviado de:
Para ter acesso a Download da Base
http //download.basenacionalcomu
Nacional Comum Curricular, acesse o site
m.mec.gov br/
abaixo:
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Ao acessar o download da BASE,
aparece uma nova página com os
seguintes dizeres
Red Hat Enterprise Linux Test
Page
3304

24/02/2019

26/02/2019 Encerrado

Não podemos mais consultar o
material???
------------------

Boa tarde, Vanessa,
Bom dia, Vanessa,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-la.
Atenciosamente

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-la.
Atenciosamente

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/materiais-de-apoio

Boa tarde, Jose,
Não consigo acesso. Já recuperei
a senha. Porem continua dando
erro
3307

25/02/2019

26/02/2019 Encerrado

------------------

Bom dia, Jose,
Por gentileza você poderia nos informar
com mais detalhes o ocorrido? E se
conseguir seguindo de print da tela. Para
que assim possamos auxilia-lo.

Enviado de:
http //doccurricular.basenacionalco
Atenciosamente
mum mec gov.br/#/login

Não recebemos retorno e daremos este
chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e
possamos auxiliá-la em algo, por
gentileza abra um novo chamado e
ficaremos felizes em ajudá-lo.
Atenciosamente

Boa tarde,

3309

25/02/2019

26/02/2019 Encerrado

Não vi no plano algo direcionado a Este suporte é dedicado às
eja. Há algum?
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
-----------------tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
Enviado de:
de impressão, materiais de suporte e
http //download.basenacionalcomu ferramentas de apoio à (re)elaboração do
m.mec.gov br/
documento curricular.
Atenciosamente.
Quando a versão do EM estará
disponível para download em
formato editável?

3310

26/02/2019

26/02/2019 Encerrado

------------------

Boa tarde, Bruna,
Em breve estará disponível para
download. Fique atenta ao site.

Enviado de:
Atenciosamente
http //download.basenacionalcomu
m.mec.gov br/

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO
Eu estou tentando fazer o
download da BNCC, mas quando
eu clico no ícone de download,
aparece uma tela em branco
somente com a opção de "suporte"

ITERAÇÃO 1

3311

26/02/2019

Boa tarde, Regis,
Nosso time técnico já havia identificado o
problema e o sistema passou por uma
atualização que visa corrigi-lo.

27/02/2019 Encerrado
-----------------Caso o problema persista, por favor,
responda este e-mail nos informando o
Submitted from:
ocorrido em detalhes e com prints de tela.
http //download.basenacionalcomu
m.mec.gov br/
Atenciosamente.
Na página inicial no endereço:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Boa tarde, Jean,

Há o link com o seguinte texto "
BNCC do Ensino Médio
homologada pelo MEC! "
3312

27/02/2019

27/02/2019 Encerrado

O problema é que este link é da
BNCC do ensino fundamental e
não o do Ensino Médio como
deveria ser...
------------------

A Base do Ensino médio está ao final do
documento, como podemos ver na
imagem abaixo:


Atenciosamente.

Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Bom dia, Cremildo,

3313

28/02/2019

28/02/2019 Encerrado

Para ter acesso a versão para
navegação e de impressão da Base
Eu gostaria de baixar para imprimir
Nacional Comum Curricular, acesse o site
o bncc só de História. Tem como
abaixo:
me enviar por email?
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/abase
-----------------Para ter acesso a Download da Base
Enviado de:
Nacional Comum Curricular, acesse o site
http //basenacionalcomum.mec.gov
abaixo:
.br/
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/do
wnload-da-bncc
Atenciosamente.
Gostaria de saber se existe algum
documento normativo e ou
instrumento de avaliação para
escolas particulares de ensino
fundamental e médio na
modalidade Biblioteca Bibliografias.

3314

28/02/2019

28/02/2019 Encerrado

Atenciosamente,
Cristiane
-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/materiais-de-apoio

Bom dia, Cristiane,
Este suporte é dedicado às
funcionalidades do site
http //basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento
BNCC, navegação no documento, versão
de impressão, materiais de suporte e
ferramentas de apoio à (re)elaboração do
documento curricular.
Atenciosamente.

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ID

3315

DATA DA
SOLICITAÇÃO

28/02/2019

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

28/02/2019 Aberto

SOLICITAÇÃO
Gostaria de saber se quem tem
apenas o magistério em nível
médio é professor de educação
infantil? Esse profissional terá que
trabalhar com a bncc no cmeis?
Ele tem direito por lei receber
sobre o piso nacional?

ITERAÇÃO 1
Também gostaria de saber qual a lei que
fala sobre os profissionais de magistério
em nível médio. Eles se enquadra no
magistério de maneira geral com direitos
de professores?

-----------------Enviado de:
http //basenacionalcomum.mec.gov
.br/
Obter o Outlook para Android

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

DATA DA
SOLICITAÇÃO

ID

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3
Heloisa, boa
tarde! Tudo
bem?

36

28/05/2018

06/07/2018 Encerrado

Para que
possamos
avaliar melhor
o caso, por
favor, poderia
nos
Gustavo,
encaminhar a
Pra fechar o
lista de
chamado
pessoas que
precisamos
foram
saber se as
convidadas e
pessoas
que não
estão
receberam os
cadastradas e
convites?
acessando.
• Nome
Aguardamos
Completo:
seu retorno.
Agradecemos
• E-mail
Obrigada
seu contato,
cadastrado:
Renata

Olá Heloisa
Cadastrei todos os Magalhães
redatores, mas
Goulart de
ninguém recebeu
Andrade,
e-mail para
acesso. Como
Recebemos
devo proceder?
sua
solicitação,
Desde já agradeço. estamos
avaliando o
Heloisa
problema,
M&gt;G&gt; de
responderemo
Andrade
s em breve.
------------------

Enviado de:
http://basenacional
comum.mec.gov.br/ Base
documentoNacional
curricular
Comum
Curricular

Qualquer
outra
dificuldade,
por favor,
entre em
contato
conosco.
Att.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Prezados, bom
dia.

Em relação ao
e-mail de
convite dos
redatores já
havia resolvido
com a
orientação que
recebemos na
webconferência.

64

30/05/2018

02/07/2018 Encerrado

--

ITERAÇÃO 8

ITERAÇÃO 9

ITERAÇÃO 10 ITERAÇÃO 11

ITERAÇÃO 12

ITERAÇÃO 13

ITERAÇÃO 14

ITERAÇÃO 15

Como
explicado em
resposta do
#162, no
Recebemos
sistema, a
sua solicitação, função de
estamos
Assessor tem
avaliando o
os mesmos
problema,
privilégios que
responderemos o
em breve.
Coordenador
de Etapa,
podendo criar
os Grupos de
Agradecemos
Trabalho,
seu contato,
além de
convidar e
Base Nacional acompanhar
Comum
as produções
Curricular
dos
Redatores.

Gustavo
Araújo,
o problema
permanece,
Olá José
não consigo
Flávio
vincular o
Rodrigues
Ao criar um GT e
redator aos
Siqueira,
inserir o redator
anos e
Recebemos
não aparece para
componentes
sua
Gustavo,
selecionar
de atuação
solicitação,
Entendo que O problema foi
componente e
durante a
estamos
este problema corrigido.
anos, por isso não
criação dos
avaliando o
está
Favor verificar
consigo salvar.
grupos de
problema,
resolvido;
e qualquer
trabalho.
responderemo certo?
dúvida nos
-----------------s em breve.
Você pode
comunique.
fechar?
Enviado de:
Obrigada
http://basenacional
Em 25 de
Agradecemos Renata
Agradecemos
comum.mec.gov.br/
junho de 2018
seu contato,
seu contato,
documento14:21, Gustavo
curricular
Araujo
Base
Base Nacional
(Ferramentas
Nacional
Comum
BNCC)
Comum
Curricular
&lt;suporte@bn
Curricular
cc.zendesk.com
&gt; escreveu:

ITERAÇÃO 7

Olá Heloisa
Magalhães
Goulart de
Andrade,

Verifiquei que
já excluiu o
Eduardo como
solicitado.
Só fiquei com
dúvida sobre a
Marlise
(assessora)
pois o nome
dela aparece
na mesma área
que o meu que
BNCC sou
Suporte
coordenadora
Técnico Nível 2
de etapa, e não
em área
específica

Olá José
Flávio
Rodrigues
Siqueira,

ITERAÇÃO 6
Heloisa, boa
tarde! Tudo
bem?

Olá José Flávio
Rodrigues
Siqueira,
Recebemos
sua solicitação,
estamos
avaliando o
problema,
responderemos
em breve.

Agradecemos
seu contato,
Base Nacional
Comum
Curricular

Desta forma, é
utilizado o
mesmo
formato de
convite para
os dois perfis

Olá José
Flávio
Rodrigues
Siqueira,

Para melhor
análise, favor
nos enviar os
e-mails dos
redatores que
está tentando
vincular aos
grupos de
trabalho.

Redator(a)
de Currículo
– Ensino
Fundamental
– LETRAS
CÉLIA
MARIA
VIEIRA
ÁVALOS

José, Bom
dia! Tudo
bem?

Olá José
Flávio
Rodrigues
Siqueira,

cm.avalos@ho
Recebemos
tmail.com
sua
solicitação,
estamos
Redator(a)
avaliando o
de Currículo –
problema,
Ensino
responderemo
Fundamental
s em breve.
– LETRAS
FABIANO
FRANCISCO
Agradecemos
SOARES
seu contato,

Avaliando o
caso,
notamos que
conseguiu
cadastrar os
usuários no
sistema
conforme
tabela abaixo.

Nome Email
cad. Sistema
Perfil Nome
Proposta
Grupo Etapa
Grupo
Agradecemos
Trabalho
seu contato,
Célia Maria
fabiano.pnaic
Vieira Ávalos
Base Nacional
@gmail.com
celia.m.v.santo
Comum
s@gmail.com
Curricular
Base Nacional
Coordenador
Comum
Redator(a)
Pernambuco
Curricular
de Currículo –
Grupo de
Ensino
Etapa Fundamental
Educação
– LETRAS
Infantil

José, Boa
tarde! Tudo
bem?
Para que
consiga
acessar o
sistema,
retornamos sua
senha para a
padrão "123".
Login:
siqueirajfr@gma
il.com
Senha: 123
Após
autenticado no
sistema,
recomendamos
que acesse a
área "Meu
perfil" e altere
sua senha.

Gustavo, boa
tarde,
estou
incluindo a
análise em
Inglês
e olha o erro:

Em 27 de
junho de 2018
14:00,
Gustavo
Araujo
(Ferramentas
Quanto ao caso BNCC)
da Célia,
&lt;suporte@b
pedimos
ncc.zendesk.c
desculpas pois om&gt;
informamos
escreveu:
equivocadament
e que ela
--

José, boa noite!
Ao que tudo
indica, no ato de
"gravar" as
produções de
Língua Inglesa 6º ano, houve
alguma
interrupção na
conexão da
internet, mesmo
que
momentânea,
fazendo com
que o sistema
exibisse esta
mensagem.
Inclusive,
notamos que,
posteriormente,
foi gravado um
registro para a
habilidade
(EF06LI01) com
"OK".
Infelizmente,
sistemas web
estão sujeitos a
situações como

Gustavo, os
redatores estão
fazendo e dá
esse erro:

Aparentemente
ele salva,
porém, ao sair e
entrar de novo
não tem
nenhuma
informação.

Em 28 de junho
de 2018 19:12,
Gustavo Araujo
(Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bnc
c.zendesk.com&
gt; escreveu:
--

Consultei os emails, e nenhum
está cadastrado
no sistema.
Olá José Flávio
Rodrigues
Siqueira,
Recebemos sua
solicitação,
estamos
avaliando o
problema,
responderemos
em breve.

Agradecemos
seu contato,
Base Nacional
Comum
Curricular

Esta solicitação
foi fechada e
fundida com a
solicitação #265
"Recebemos
sua solicitação".

DATA DA
SOLICITAÇÃO

ID

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

Boa tarde.

187

18/06/2018

06/07/2018 Encerrado

Sou coordenadora
de etapa e estou
tentando cadastrar
os redatores.
Preencho todos os
campos
necessários para
cadastrar o grupo
de trabalho e,
quando coloco
para Salvar, não
está salvando. A
página não
carrega.
Gostaria de um
posicionamento
sobre essa
funcionalidade.
Obrigada!
-----------------Enviado de:
http://basenacional
comum.mec.gov.br/
documentocurricular

198

19/06/2018

01/07/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 3
Bom dia,
Gustavo.

Encaminho
planilha com
Olá Tatiana
os e-mails que
Xavier,
preciso
Para que
cadastrar na
possamos
Recebemos
plataforma.
orientá-la
sua
A intenção é
melhor,
solicitação,
fazer Grupos
solicitamos
estamos
de Trabalho
que nos envie
avaliando o
por
todos os eproblema,
componente
mails dos
responderemo
curricular
redatores que
s em breve.
nesse primeiro
está tentando
momento, por
cadastrar.
isso organizei
Agradecemos
os emails por
seu contato,
componente.
Agradecemos
seu contato,
Base
Nacional
Qualquer
Base
Comum
questão, estou
Nacional
Curricular
à disposição.
Comum
Curricular
Olá Tatiana
Xavier,

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5
Boa tarde,
Gustavo.

Ainda não há
uma solução
para o caso
Olá Tatiana
relatado?
Xavier,
Estou
tentando
Recebemos
cadastrar os
sua solicitação, redatores e
estamos
continua não
avaliando o
salvando.
problema,
Tivemos
responderemos webconferêcnia
em breve.
no dia de hoje,
29/06,
demonstrando
Agradecemos
as
seu contato,
funcionalidades
da plataforma
Base Nacional e os redatores
Comum
seguem
Curricular
ansiosos para
terem acesso!
Já não sei o
que justificar a
eles...

Atenciosament
Bom dia
Gustavo
Minha
solicitação foi
atendida
parcialmente:

Boa tarde
Ainda não
aparece o
ícone de
acesso aos
comentários do
4º ao 9º ano.
Olá Maria
Obrigada
Adriana Pagan,

ITERAÇÃO 6
Prezado
Gustavo, boa
noite.

Consegui
cadastrar os
grupos de
trabalho na
plataforma.

Atenciosament
e,

Tatiana
Gariglio Clark
Xavier
Analista
Educacional
Secretaria de
Estado de
Educação de
Minas
Gerais/SEEMG
Superintendên
Maria, boa
tarde! Tudo
bem?

Estamos com
dificuldades
em reproduzir
Olá Maria
Não é
o caso
Adriana
possível
relatado e, por
Pagan,
visualizar
sua vez,
Recebemos
todas as
repassar uma
sua solicitação, solução
habilidades
De: Gustavo
O problema foi
estamos
em todos os
Araujo
efetiva. Por
corrigido.
avaliando o
anos (iniciais
(Ferramentas
favor, poderia
Favor verificar
problema,
e finais),
BNCC)
responder a
e qualquer
ainda não
[mailto:suporte responderemos este chamado
dúvida nos
solucionada.
@bncc.zendesk em breve.
colocando
comunique.
Só consigo
.com]
prints das
visualizar as
telas/pontos
-----------------Agradecemos
primeira
do sistema
Agradecemos
Agradecemos
seu contato,
habilidades
Enviada em:
onde estão
Enviado de:
seu contato,
seu contato,
que cabem na
terça-feira, 26
ocorrendo o
http://basenacional
Base Nacional problema?
tela, falta uma
de junho de
comum.mec.gov.br/ Base
Base Nacional
Comum
barra de
2018 13:21
documentoNacional
Comum
Curricular
rolagem para
Desta forma,
curricular
Comum
Curricular
visualizar as
Para: Maria
poderemos
Curricular
demais
Adriana Pagan
avaliar melhor
habilidades.
&lt;maria.pagan
o ocorrido.
@educacao.sp.
gov.br&gt;
Muito
Não aparece
obrigado!
os ícones
Assunto: [Base
Olá Maria
Não é possível
Adriana
visualizar todas as Pagan,
habilidades em
todos os anos
Recebemos
(iniciais e finais),
sua
falta a barra de
solicitação,
rolagem e também estamos
não aparece os
avaliando o
ícones para
problema,
acesso aos
responderemo
comentários.
s em breve.

ITERAÇÃO 7

ITERAÇÃO 8

ITERAÇÃO 9

ITERAÇÃO 10 ITERAÇÃO 11

ITERAÇÃO 12

ITERAÇÃO 13

ITERAÇÃO 14

ITERAÇÃO 15

DATA DA
SOLICITAÇÃO

ID

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

Finalizei a edição
da minha consulta
pública.

214

21/06/2018

30/06/2018 Encerrado

Não vou importar
nenhum material
da aba "análise".
Como as pessoas
irão colaborar com
os materiais que
inclui e como vou
visualizar as
contribuições?
-----------------Enviado de:
http://basenacional
comum.mec.gov.br/
consultapublica?pr
eview=13

234

25/06/2018

01/07/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 1

Olá, Stael.
Para
disponibilizar
a consulta é
necessário
copiar o link
gerado em
cada consulta
e divulgá-lo
para os
respondentes.
Os
respondentes
deverão
preencher um
cadastro e,
então,
poderão
responder à
consulta.
Caso tenha
novas
dúvidas,
podemos
fazer uma
navegação
guiada com
você.
Atenciosamen
te.

Vinícius, boa
tarde! Tudo
bem?
Para realizar
a importação
das
habilidades,
você deve
realizar os
passos
abaixo:
Não consigo
• Selecione
importar as
uma opção
habilidades
para cada
filtro (Etapa;
-----------------Componente/
Campo de
Enviado de:
experiência;
http://basenacional Ano/Faixa
comum.mec.gov.br/ etária;
consultapublica
Importar
para)
• Clique no
botão
"Pesquisar"
• Abaixo dos
filtros de
pesquisa,
serão
exibidas as
habilidades
preenchidas

ITERAÇÃO 2
Oi, estou
tentando
visualizar
como vai ser
a visão das
pessoas e
como vamos
ter as
contribuições
de volta.
Gostaria
muito de uma
navegação
guiada por
todo o
processo.

Muito
obrigada

Stael Borges
Campos
Analista de
Gestão
Programa de
Apoio à
Implementaçã
o da BNCC
Secretaria de
Estado de

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4
Olá,

Olá Stael,
Será um
prazer auxiliála em uma
navegação
guiada.
Por favor, nos
envie um
telefone de
contato e
sugira melhor
horário para
ligarmos
amanhã no
período da
tarde

Pode ligar em
(11) 943390667 as 15h.

Muito obrigada

Stael Borges
Campos
Analista de
Gestão
Programa de
Apoio à
Implementação
da BNCC
Secretaria de
Estado de
Educação do
Atenciosament
Paraná
e.

Uma dúvida.
Na frase

Farei o teste.

Abs,

Vinicius
Por nada!
Att.
Em 26 de
Equipe de
junho de 2018
Atendimento
15:17,
Gustavo
Araujo
(Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@b
ncc.zendesk.c
om&gt;
escreveu:
--

ITERAÇÃO 6

Estou
aguardando a
ligação.

Stael Borges
Campos
Analista de
Gestão
Programa de
Apoio à
Implementação
da BNCC
Secretaria de
Estado de
Educação do
Paraná

Olá Stael,
Estamos
tentando o
contato.
Atenciosament
e

Em 21/06/2018
às 16:04 horas,
"STAEL
BORGES
CAMPOS"
&lt;campos.stae
Em 21/06/2018
l@seed.pr.gov.
às 15:57 horas,
br&gt;
suporte+id214
escreveu:
@bncc.zendesk
Olá,
.com escreveu:
Gustavo,

Grato
Gustavo

ITERAÇÃO 5
Olá, boa tarde,

"IMPORTANTE:
Se ao clicar
em pesquisar o
sistema não
apresentar
resultados,
significa que
não há
habilidades
preenchidas
para serem
importadas na
sua Consulta.
Neste caso,
retorne ao
sistema de
Documento
Curricular,
preencha os
campos da
área de Análise
e tente realizar
a importação
das habilidades
novamente."
A plataforma

Vinícius, boa
tarde!
Sim, é esta
mesma.
URL &gt;
http://basenaci
onalcomum.me
c.gov.br/docum
Olá Vinicius,
ento-curricular
• Se você for
Recebemos
Redator, após
sua solicitação, autenticar
responderemos neste sistema,
em breve.
clique em
"Documento
Curricular". Na
Agradecemos
aba "Análise",
seu contato,
clique sobre o
nome do
Base Nacional Componente/A
Comum
no em que
Curricular
atua e
preencha as
colunas
"CONTEMPLA
DA",
"CÓDIGO...",
"DESCRIÇÃO..
.", depois
clique no
botão

ITERAÇÃO 7

ITERAÇÃO 8

ITERAÇÃO 9

ITERAÇÃO 10 ITERAÇÃO 11

ITERAÇÃO 12

ITERAÇÃO 13

ITERAÇÃO 14

ITERAÇÃO 15

DATA DA
SOLICITAÇÃO

ID

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

Não consigo
acessar a
plataforma com
minha senha
241

26/06/2018

07/07/2018 Encerrado

27/06/2018

14/07/2018 Encerrado

Bom dia,
Vanessa,
Nos passe,
por gentileza,
seu e-mail
cadastrado e
função na
plataforma.

ITERAÇÃO 2

Boa tarde,
Vanessa,
Não
recebemos
retorno e
daremos este
chamado
como
concluído.

Caso ainda
tenha alguma
dúvida e
possamos
Enviado de:
auxiliá-la em
http://basenacional
algo, por
comum.mec.gov.br/
gentileza abra
documentoum novo
Atenciosamen
curricular/
chamado e
te
ficaremos
felizes em
ajudá-la.
------------------

Boa tarde, já é
´possível visualizar
o formato que as
respostas virão
após responderem
as consultas?

248

ITERAÇÃO 1

Stael, boa
tarde!

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Prezado,
Informo que
ainda não foi
resolvido o
problema.
E-mail
cadastrado:
vanessa.souza
@semed.mana
us.am.gov.br

ITERAÇÃO 5

Tentamos
simular o seu
acesso e
identificamos
que os seus
dados são.
Login:
vanessa.souza
@semed.am.go
v.br
Senha: 123

Função:
Redatora

Poderia por
gentileza,
verificar este
Após
problema de
autenticado no
login? Agradeço
Atenciosament
sistema,
e
recomendamos
Vanessa
que acesse a
Cardoso
área "Meu
perfil" e altere
sua senha.
Em seg, 2 de
jul de 2018
Att.
14:43, Suporte
Equipe de
Atenciosament Técnico
Atendimento e
(Ferramentas
BNCC
BNCC)
&lt;suporte@b
ncc.zendesk.c
BNCC Olá,
Olá, Stael,
Olá,

Você poderá
O formato
Mais algumas alterar a
que as
dúvidas:
pesquisa a
respostas
Caso seja
qualquer
virão estará
necessário
momento, no
Tenho dúvidas
disponível em fazer alguma entanto, não
sobre alguns
breve.
alteração
recomendamo
pontos:
durante o
s depois de
Com relação período em
aberta, pois
- Se uma pessoa
as demais
que a
você pode ter
responder mais de dúvidas:
consulta está dificuldade em
uma vez, será
- o sistema
aberta, é
analisar os
visualizado todas
registra
possível?
dados.
as respostas
apenas a
Só será
dadas ou apenas a última
aconselhável Todas as
última inserida?
resposta
abrir a
respostas
dada pela
consulta
serão
- Para que a
pessoa;
quando o
registradas no
pessoa tenha
-o
sistema de
sistema, no
acesso as
respondente respostas
momento,
consultas, ela
só preenche estiver
ainda não
precisa do link
uma vez o
funcionando, temos a
referente a cada
cadastro.
correto?
interface que
uma, ao clicar no
Uma vez feito Todas as
apresenta o
link faz o cadastro o cadastro a respostas que relatório.
e abre a consulta. pessoa o
foram
Assim,
A pessoa
utiliza para
enviadas até nenhuma
precisará
responder as agora foram
resposta será
preencher o link do demais
perdidas ou
perdida.
cadastro todas as pesquisas
será possível

ITERAÇÃO 6

ITERAÇÃO 7

ITERAÇÃO 8

Vanessa, boa
tarde. Tudo
bem?

Conseguimos
ver as
respostas que
já recebemos
até hoje? Para
as consultas
que já
criamos?
Stael Borges
Campos
Analista de
Gestão
Programa de
Apoio à
Implementação
da BNCC
Secretaria de
Estado de
Educação do
Paraná
Em 29/06/2018
às 15:53 horas,
suporte+id248
@bncc.zendesk
.com escreveu:

Consegui,
obrigada pelo
suporte!

Em 3 de julho
de 2018
13:02, Suporte
Técnico
(Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@b
ncc.zendesk.c
om&gt;
escreveu:

Bom dia,
Stael,

Por gentileza,
já temos
alguma prévia
para esta
dúvida?

O módulo de
extração de
respostas
ainda está
desenvolvimen
to e passando
por ajustes.

Bom dia,
vocês tem
uma previsão
de data, para
a liberação?
Estamos
aguardando
isso para a
liberação da
consulta para
as redes do
estado.

O módulo de
extração de
respostas
ainda está em
desenvolvime
nto. Mas
Obrigada
futuramente já
estará
disponível na Stael Borges
plataforma.
Campos
Analista de
Atenciosament Gestão
e.
Programa de
Apoio à
Implementaçã
o da BNCC
Secretaria de
Estado de
Educação do
Paraná

ITERAÇÃO 9

ITERAÇÃO 10 ITERAÇÃO 11

ITERAÇÃO 12

ITERAÇÃO 13

ITERAÇÃO 14

ITERAÇÃO 15

DATA DA
SOLICITAÇÃO

ID

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

253

27/06/2018

28/06/2018

08/07/2018 Encerrado

23/07/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Bom dia,
Viviane,

Boa tarde. Envio
por este perfil
demandas de
pessoas da minha
equipe que estão
tentando utilizar a
plataforma e não
conseguem.

Daniel, boa
noite! Tudo
bem?

No meu perfil é
impossível excluir
grupos de etapa
de ensino, o que
dificulta a troca de
coordenadoras de
etapa
responsáveis por
cada etapa.

CASO 1.1.
No meu perfil
é impossível
excluir grupos
de etapa de
ensino, o que
dificulta a
troca de
coordenadora
s de etapa
responsáveis
por cada
etapa.
CASO 1.2.
Os grupos de
Geografia e
História, por
exemplo, não
conseguem
ser desfeitos
por conta de
não poder
excluir os

Para a
coordenadora de
etapa após
adicionar os
nomes e e-mails
no grupo de
trabalho e
confirmar a
operação,
simplesmente os
nomes somem,
fazendo com que
nenhum redator

Seguem
avaliações e
pareceres,
caso a caso:

ITERAÇÃO 5

ITERAÇÃO 6

Boa tarde!

Viviane, boa
tarde!

Viviane, boa
tarde!

O texto da
BNCC
comentada
está com
problemas.
Veja o campo
a seguir na
BNCC
comentada,
no objetivo 6:

Como não
recebemos
retorno,
daremos este
chamado como
concluído.

Um de nossos
analistas
respondeu
equivocadame
nte o seu
chamado,
portanto, peço
desculpas.

Por favor
corrigir na aba
BNCC
comentada na
Nós não
parte de
Obrigada por
temos acesso
Educação
-----------------identificar o
a sua área de
Infantil, o texto
problema.
Redator,
do código
Campo:
Enviado de:
Faremos a
poderia
EI03EF06, que
Escuta, fala
http://basenacional
correção o
detalhar
esta
pensamento e
comum.mec.gov.br/
mais breve
melhor a sua imaginação
incompleto
documentopossível.
dúvida?
conforme relato
(crianças
curricular/redator/pr
da usuária.
pequenas 4
oposta-curricularAtenciosament
Atenciosamen anos a 5 anos
Estamos a
redatores.html
e
te.
disposição
e 11 meses)
para ajudar.
objetivo 6 está
incompleto (ver o
texto comentado).

249

ITERAÇÃO 1

EI03EF06)
Produzir suas
próprias
Bom dia
Gustavo.

Bom dia,
Viviane

Daniel, boa
tarde! Tudo
bem?

Obrigado
pelos
Para que
esclareciment possamos
os.
realizar este
procedimento
com
No caso 2, os segurança,
redatores não nos informe o
sumiram do
nome do(s)
sistema, o
grupo(s) que
que
deseja a
aconteceu é
realização de
que assim
retorno ao
que
estado inicial:
cadastrados e
confirmada a
operação eles Doc.
não ficam
Curricular
salvos como
Nome Grupo
cadastrados. Trabalho
Tentamos
Redatores
cadastrá-los
Paraíba Grupo
depois de
de Ciências
excluir todos
Izabelly Dutra
os redatores
Fernandes
para adicioná- Paraíba Grupo
los
de Ciências
novamente na Luis Victor do
tentativa de
Santos

Caso ainda
tenha alguma
dúvida e
possamos
auxiliá-la em
algo, por
gentileza abra
um novo
chamado e
ficaremos
felizes em
ajudá-la.
Att.
Equipe de
Atendimento BNCC

Agradecemos
a indicação e
gostaríamos
de avisar que
o texto já foi
ajustado.
Muito
obrigado!
Att.
Equipe de
Atendimento BNCC

BNCC BNCC Suporte
Suporte
Técnico Nível
Técnico Nível 2 2
Boa tarde, tudo Daniel, boa
bem.
tarde! Tudo
bem?
Bom dia.
Pode voltar ao
início todos
Conforme
Obrigado.
esses grupos
solicitado,
de Geografia e removemos os Caso apareça
algum
de Ciências
grupos,
problema eu
Naturais, os
conteúdos e
retorno o
documentos
usuários
contato.
contidos não
associados,
são
retornando ao
importantes,
ponto inicial
gostaria
para que possa Att.,
também que
recriá-los.
Grupo de
Etapa - Ensino
Fundamental
(Anos Iniciais e
Finais) fosse
removido, para
adicionarmos
os grupos de
forma correta
novamente.

Desde já
agradeço.

Segue relação
dos dados
removidos:
Doc.
Curricular
Nome Grupo
de Etapa
Nome Grupo
Trabalho
Redatores
Paraíba Grupo
de Etapa Ensino
Fundamental
(Anos Iniciais

Em 18 de
julho de 2018
16:57, Suporte
Técnico
(Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@b
ncc.zendesk.c
om&gt;
escreveu:
--

ITERAÇÃO 7

ITERAÇÃO 8

ITERAÇÃO 9

ITERAÇÃO 10 ITERAÇÃO 11

ITERAÇÃO 12

ITERAÇÃO 13

ITERAÇÃO 14

ITERAÇÃO 15

DATA DA
SOLICITAÇÃO

ID

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

Sou Redatora do
Paraná.

255

29/06/2018

09/07/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 1

Olá Nilva
Miranda,

Recebemos
sua
Consigo entrar na
solicitação,
Consulta Pública
estamos
para subir os
avaliando o
arquivos de Língua
problema,
Inglesa, mas não
responderemo
consigo acessar
s em breve.
Documento
Curricular. A
senha está como
123 e não consigo
Agradecemos
alterá-la. O que
seu contato,
fazer?
------------------

Base
Nacional
Comum
Curricular

Enviado de:
http://basenacional
comum.mec.gov.br/
consultapublica/co
nsultaBNCC publica/minhasSuporte
consultas
Técnico Nível
2

Olá,
Estou anexando
arquivos pela
ordem dos anos
escolares (1º, 2º,
3º...), porém na
visualização eles
aparecem
aleatoriamente.

256

29/06/2018

20/07/2018 Encerrado

Prezado
Edilson,

Você precisa
inserir na
ordem que
gostaria que
estes
documentos
apareçam.
Infelizmente o
sistema
realiza o
reordenament
Gostaria de
orientações/soluçã o do
arquivos.
o para esse
problema.
Att.
Att.
Mesmo inserindo
um a um, eles
acabam
embaralhados e
isso não fica
impróprio estética
e
pedagogicamente.

-----------------Enviado de:
http://basenacional
comum mec gov br/

ITERAÇÃO 2
Nilva, boa
tarde! Tudo
bem?
O sistema de
Documento
Curricular tem
recebido
diversas
atualizações
(ajustes e
melhorias)
que visam
melhorar a
experiência
dos usuários.
Desta forma,
o recurso de
"esqueci
minha senha"
tem passando
por
atualizações e
está
indisponível
no momento.
Pedimos
desculpas
pelo
eventuais
transtornos e
agradecemos
Fizemos esse
procedimento.
Ao final da
inserção, os
arquivos
aparecem na
ordem
correta.
Porém, ao
finalizar o
processo e
acessar a
consulta pelo
link, a ordem
não se
mantém (print
da tela
anexo).

ITERAÇÃO 3
OK Obrigada.
Já deu certo.
Descobri que
só consigo
abrir pelo
Firefox.

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ITERAÇÃO 6

Ok muito
obrigada.
Nilva, bom dia!

O sistema
recebeu uma
atualização
ontem e o
Att
recurso de
"Esqueci minha
senha" deve
Nilva
funcionar
Conceição
normalmente
Miranda
nos
Técnica
navegadores
pedagógica de
Google
LEM/Inglês e
Chrome e
Espanhol
Internet
Mestra em
Explorer.
Educação
Departamento
Att.
de Educação
Equipe de
Básica
Atendimento Fone: (41)
BNCC
33401682/1720
Secretaria de
BNCC Estado de
Suporte
Educação
Técnico Nível 2
www.educacao
.pr.gov.br/

Nilva
Conceição
Miranda
Técnica
pedagógica de
LEM/Inglês e
Espanhol
Mestra em
Educação
Departamento
de Educação
Básica
Fone: (41)
33401682/1720
Secretaria de
Estado de
Educação

Por nada!
Equipe de
Atendimento BNCC

BNCC Suporte
Técnico Nível
2

www.educacao.
pr.gov.br/

Esta
mensagem
pode conter
informações
confidenciais

Edilson, boa
tarde! Tudo
bem?
Olá Edilson
Krupek,

Atendemos a
sua sugestão
de melhoria
para o sistema
e agora os
Muito obrigado!
anexos
colocados nas
Consultas
Edilson
Públicas serão
Krupek
exibidos para o
respondente
Em 16 de julho
em ordem
de 2018 12:41,
Agradecemos alfabética.
Suporte
seu contato,
Técnico
Caso queira
(Ferramentas
Base Nacional ordenar de
BNCC)
Comum
maneira
&lt;suporte@bn
Curricular
diferente, basta
cc.zendesk.com
alterar o nome
&gt; escreveu:
do arquivo e
enumerá-los
BNCC conforme
Suporte
exemplo
Técnico Nível abaixo:
2
1. Arquivo C
2. Arquivo A
3. Arquivo D
4 Arquivo C
Recebemos
sua
solicitação,
estamos
avaliando o
problema,
responderemo
s em breve.

Nós que
agradecemos!
Att.
Equipe de
Atendimento BNCC

BNCC Suporte
Técnico Nível
2

ITERAÇÃO 7

ITERAÇÃO 8

ITERAÇÃO 9

ITERAÇÃO 10 ITERAÇÃO 11

ITERAÇÃO 12

ITERAÇÃO 13

ITERAÇÃO 14

ITERAÇÃO 15

DATA DA
SOLICITAÇÃO

ID

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde,

259

281

29/06/2018

03/07/2018

06/07/2018 Encerrado

09/07/2018 Encerrado

Boa tarde,
não estou
Elaine,
conseguindo
acessar a consulta Nos passe,
publica.
por gentileza,
seu e-mail
-----------------cadastrado e
função na
Enviado de:
plataforma.
http://basenacional
comum.mec.gov.br/
consultapublica/
Atenciosamen
te

Elaine
Cristina
Cendretti
Professora
Responsável
por Projetos
Grupo de
Formulação e
Análises
Curriculares –
Gfac
Unidade do
Ensino Médio
e Técnico
Centro Paula
Souza
Raffaela, boa
tarde! Tudo
bem?

ITERAÇÃO 5

No sistema,
temos apenas
duas Elaines:
ELAINE MARIA
Olá Elaine
DE
Cristina
CAMARGOS
Cendretti,
&lt;elainesemec
2013@gmail.co
Recebemos
m&gt;
sua solicitação,
Elaine Luciana
estamos
Sobral Dantas
avaliando o
&lt;sobral.elaine
problema,
@gmail.com&gt
responderemos
;
em breve.

e-mail:
elaine.cendrett
i@cps.sp.gov.
br
função:
Coordenadora
Instituição:
Centro Paula
Souza
Estado: São
Paulo
Att,

ITERAÇÃO 4

Por gentileza,
verificar este
também.

Agradecemos
seu contato,
Base Nacional
Comum
Curricular

Por
desencargo,
procurei pela
pessoa
também na
planilha inicial
de cadastro no
sistema e
também não
consta.

ITERAÇÃO 6

ITERAÇÃO 7

ITERAÇÃO 8

Elaine, boa
noite! Tudo
bem?
Analisando os
dados
fornecidos
neste
chamado, não
conseguimos
encontrar o
seu cadastro
no sistema.
• Nome:
Elaine Cristina
Cendretti
• E-mail:
elaine.cendretti
@cps.sp.gov.b
r

Sugerimos
que entre em
contato com a
Secretaria
para sanar
BNCC Ao que tudo
eventuais
Suporte
indica, esta
dúvidas
Técnico Nível 2
pessoa não
quanto a
convidada para realização do
participar do
seu cadastro
sistema.
pelos
A solicitação
Boa tarde,
Raffaela, boa
prezados,
Raffaela, boa
#258
muito
tarde!
tarde!
"Recebemos
obrigada pela
Obrigada pelo
sua
resposta!
Para solucionar retorno! Tudo
Por nada!
bom dia! o usuário
solicitação"
O sistema de
o caso da
certo para criar
de coordenadora
foi fechada e Documento
Segue o que Gleice, tivemos os grupos pelo Para que
de etapa,
fundida com Curricular tem aconteceu:
que retornar
usuário da
consigam
cadastrado pela
esta
recebido
novamente a
Gleice!
acessar o
coordenadora
solicitação.
diversas
senha dela
sistema,
estadual, não está
Último
atualizações
Gleice
para "123".
retornamos a
funcionando. diz
comentário
(ajustes e
Login OK
Consegui
senha para a
que o email é
na solicitação melhorias)
não consigo
Porém, agora
cadastrar todo padrão "123".
invalido. mas já
#258:
que visam
criar grupo de ela conseguirá mundo, mas
conferimos e está
Olá raffaela melhorar a
trabalho,
criar
alguns estão
Login:
correto, como
norcia,
experiência
segue print
normalmente o com problema eneidamaciel1
cadastrado.
Recebemos dos usuários.
grupo de
no login. A
3@gmail.com
sua
A atualização
trabalho,
plataforma diz Senha: 123
meirysz@yahoo.co
solicitação,
do sistema
Meiry
conforme
que não estão
m.br
estamos
pode ter
login e GT OK simulação
cadastrados.
Login:
avaliando o
impactado no
realizado com Seguem os
leonelmcarneir
-----------------problema,
acesso das
o usuário dela. emails:
o@gmail.com
responderemo pessoas
Expedita
Senha: 123
Enviado de:
s em breve.
indicadas.
login e GT OK 
http://basenacional
Login:
comum.mec.gov.br/
Agradecemos Para que
Recomendamo
maraujoparent
documentoseu contato,
consigam
s que ela
e@gmail.com
curricular/local/hom
Base
acessar o
Aguardo novo acesse a área
Senha: 123
e-coordenacaoNacional
sistema,
contato,
"Meu perfil" e
estadual.html
Comum
retornamos a
altere sua
Login:
Curricular
senha dos
senha.
manoelalab@h
BNCC usuários
Att.
otmail.com
Suporte
citados para a
Att
Senha: 123

Bom dia!
Obrigada!
Mas um erro
continua.
Quando vou
incluí-los em
grupos de
etapa aparece
um aviso de
que o email
está invalido.
Segue print
para vocês
entenderem

Att.

Raffaela V.
Norcia
Analista de
Gestão
raffaela.bncc
@gmail.com
(11) 9 7514
9337

Raffaela, boa
tarde!
Por nada!
Quanto ao
caso relatado,
o sistema
recebeu uma
atualização
que restringe
o cadastro de
e-mails com
formatos
inválidos, por
exemplo: sem
uso do
caractere
"@"(arroba),
sem a
utilização de
ao menos um
"."(ponto)
após o @ e a
utilização de
espaços em
qualquer parte
do e-mail.
Pelo print
recebido, o
problema

ITERAÇÃO 9

ITERAÇÃO 10 ITERAÇÃO 11

ITERAÇÃO 12

ITERAÇÃO 13

ITERAÇÃO 14

ITERAÇÃO 15

DATA DA
SOLICITAÇÃO

ID

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

Boa tarde,

Tenho dois emails:
luci.maso@ed
ucacao.mt.gov
.br;
luci.mestrado
Bom dia, Luci, @gmail.com
esqueci a senha e
sou redatora

321

09/07/2018

14/07/2018 Encerrado

Nos passe,
por gentileza,
-----------------seu e-mail
Sou redatora
cadastrado e de Língua
Enviado de:
função na
Portuguesa
http://basenacional plataforma.
pelo Estado
comum.mec.gov.br/
de Mato
consultapublica/us
Grosso.
uario/cadastrar
Atenciosamen
te

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ITERAÇÃO 6

Luci, boa tarde! Boa tarde,
Tudo bem?

Por gentileza,
verificar este
cadastro.
att

Atenciosament
e,

Encontramos o
seu registro de
cadastro no
sistema de
Obrigada
Consulta
Pública.
Portanto,
acreditamos
que essa
dificuldade foi
superada,
certo?
Usuário:
luci.maso@edu
cacao.mt.gov.br
Senha: 123
IMPORTANTE:
Por medida de
segurança,
recomendamos
que acesse a
área "Meu
perfil" do
sistema
"Documento
Curricular" e
altere sua
senha.

Por nada!
Att.
Equipe de
Atendimento BNCC
BNCC Suporte
Técnico Nível
2

Profa. Ms. Luci
Fernandes
Maso
Núcleo de
Qualificação
Profissional SEDUC/SUFP/
NQPR
(65) 3613-6478

Olá bom dia.

395

17/07/2018

22/07/2018 Encerrado

Fiz o primeiro
cadastro com
o email da
Bom dia,
SEED:
Tereza,
terezalourenco
@seed.pr.gov.
Você
br. Depois
Fiz meu cadastro
poderia, por
tentei fazer
para consulta
gentileza, nos com meu
pública da BNCC, passar o eemail pessoal:
mas só dá senha
mail com o
terezataconi@
ou login errado.
qual foi
gmail.com. A
Por gentiliza,
cadastrada
senha
verificar o e-----------------pelo seu
coloquei a
mail passado.
Coordenador mesma nos
Enviado de:
de Etapa para dois.
http://basenacional que
comum.mec.gov.br/ possamos
consultapublica/
verificar?
Acho que não
fizeram o meu
ainda não.
Atenciosamen
te
No login
coloco o RG
ou CPF?
Porque já
tentei os dois
e não deu

Tereza, boa
tarde!
Ficamos felizes
que tenha
conseguido!
Obrigada pela
atenção, mas
já resolvi o
problema. Deu
tudo certo.

Caso tenha
alguma outra
dificuldade, por
favor, entre em
contato
Em 17/07/2018 conosco.
às 09:00 horas,
suporte+id395 Att.
@bncc.zendesk Equipe de
.com escreveu: Atendimento BNCC

BNCC Suporte
Técnico Nível 2

Sim. Com
certeza.
Obrigada
Em
18/07/2018 às
15:43 horas,
suporte+id395
@bncc.zendes
k.com
escreveu:

ITERAÇÃO 7

ITERAÇÃO 8

ITERAÇÃO 9

ITERAÇÃO 10 ITERAÇÃO 11

ITERAÇÃO 12

ITERAÇÃO 13

ITERAÇÃO 14

ITERAÇÃO 15

DATA DA
SOLICITAÇÃO

ID

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1
Bom dia,
Alaíde

934

03/08/2018

10/08/2018 Encerrado

Para
recuperar a
senha, vá na
área
“Documento
Curricular”
http://basenaci
onalcomum.m
ec.gov.br/doc
preciso recuperar
umentominha senha
curricular/
E clique em
-----------------“Esqueci
minha
Enviado de:
senha”, pois
http://basenacional
o usuário e
comum.mec.gov.br/
senha
consultapublica/
utilizados
para a
ferramenta
“Consulta
Pública” é o
mesmo para
a ferramenta
“Documento
Curricular”.

ITERAÇÃO 2
Olá acuso
recebimento ,
porém não
consigo
recuperar
senha com as
vorentações

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ITERAÇÃO 6

Oi boa tarde,

Boa tarde,
Alaíde,

Não estou
conseguindo
inserir a nova
Por gentileza
senha , eu
você poderia
coloco o enos informar
mail, porém
com mais
quando vou
detalhes o
para senha não
ocorrido? E se
De:
aceita.
conseguir
Ferramentas
seguindo de
BNCC
print da tela.
&lt;suporte@b
Para que
ncc.zendesk.c
De: Suporte
assim
om&gt;
Técnico
possamos
(Ferramentas
auxilia-lx.
Enviado:
BNCC)
sexta-feira, 3
&lt;suporte@bn
Atenciosament
de agosto de
cc.zendesk.com
e
2018 10:08:26
&gt;
Para: Alaíde
de Miranda
Santiago

Boa tarde,
Alaíde,
Nos passe,
por gentileza,
seu e-mail
cadastrado e
função na
plataforma.

Caso ainda
tenha alguma
dúvida e
possamos
auxiliá-la em
algo, por
gentileza abra
um novo
Atenciosamente chamado e
ficaremos
felizes em
ajudar.

Atenciosament
e

Enviado: sextafeira, 3 de
agosto de 2018
12:17:57

Atenciosamen
te
Assunto:

Bom dia,
Alaíde,
Não
recebemos
retorno e
daremos este
chamado
como
concluído.

Maria, boa
tarde! Tudo
bem?

Prezada,
Maria,
não consigo
acesso com a
renha reenviada
938

03/08/2018

07/08/2018 Encerrado

-----------------Enviado de:
http://basenacional
comum.mec.gov.br/
consultapublica/

Boa tarde,
Maria,
Nos passe,
por gentileza,
seu e-mail
cadastrado e
função na
plataforma.

Atenciosamen
te

boa tarde.
meu email é:
simoneaab@g
mail.com .
sou
coordenadora
de uma
escola
estadual.

Por gentileza
você poderia
nos informar
se já possuía
cadastro na
plataforma? E
se foi
cadastrada
por um
Coordenador
de Etapa.
Atenciosament
e.

sim. já estou
cadastrada.
mas o acesso
que me
encaminharam
não funcionou.
tentei refazer e
desde então só
dá erro.

Por gentileza,
verificar esse
login?
Agradeço
desde já.

Analisando os
dados
fornecidos no
preenchimento
deste
chamado, não
conseguimos
encontrar o
seu cadastro
no sistema.

• Nome:
MARIA
SIMONE DE
Atenciosamente OLIVEIRA
.
• E-mail:
simoneaab@g
mail.com
Em tempo,
sugerimos que
entre em
contato com a
Secretaria de
sua região
para sanar
eventuais
dúvidas

ITERAÇÃO 7

ITERAÇÃO 8

ITERAÇÃO 9

ITERAÇÃO 10 ITERAÇÃO 11

ITERAÇÃO 12

ITERAÇÃO 13

ITERAÇÃO 14

ITERAÇÃO 15

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ITERAÇÃO 6

ITERAÇÃO 7

ITERAÇÃO 8

ITERAÇÃO 9

ITERAÇÃO 10 ITERAÇÃO 11

ITERAÇÃO 12

Boa tarde,
Moraes,

Não estou
conseguindo fazer
a contribuição
-----------------1510

20/08/2018

27/08/2018 Encerrado

Enviado de:
http://basenacional
comum.mec.gov.br/
consultapublica/co
nsultapublica/responder/3
93

Você poderá
responder
todas as
consultas
Bom dia,
públicas que
Moraes,
você tiver o
link, sendo
Por gentileza
cada área tento
você poderia
seu próprio
nos informar
link, responda
com mais
não estou
somente a
detalhes o
Caso ainda
conseguindo
consulta que
ocorrido? E
tenha alguma acessar nas
achar
se conseguir dúvida e
áreas afins,
pertinente em
seguindo de
possamos
matemática
sua área de
print da tela. auxiliá-la em
história,geogra
atuação. No
Para que
algo, por
fia...
entanto a
assim
gentileza abra
obrigatoriedade
possamos
um novo
do envio de
auxiliar.
chamado e
contribuições
ficaremos
deve ser
Atenciosamen felizes em
verificada junto
te
ajudar
com sua rede
de ensino.
Atenciosament
Caso você não
e
seja gestor de
uma rede de
ensino e queira
apenas
Boa tarde.
Moraes
Não
recebemos
retorno e
daremos este
chamado
como
concluído.

Boa tarde,
Moraes,
Houve uma
instabilidade
na ferramenta,
agora nem
o que causou
mesmo
todo este
tentendo e não transtorno.
conseguido
Porém já foi
digitei meu e
verificado e
senha
arrumado,
sugerimos que
tente
esta dando
novamente,
erro, meu emeil pois a
e senha e dá
ferramenta da
incorreta
a liberdade de
sempre
verificar suas
contribuições.
Atenciosament
e.

Olá Elina,

Boa tarde,
Elina,
Boa tarde,
Elina,

1706

28/08/2018

01/09/2018 Encerrado

fiz o cadastro e
não consigo
acessar

Poderia nos
informar, se
Não estou
está tentando
Por gentileza,
conseguindo acessar a
poderia
a cessar.
ferramenta
detalhar o
Meu e-mail
"Consulta
ocorrido e
cadastrado:
Pública" ou
nos enviar
elinafreitas201 "Documento
seu e-mail
4@hotmai.co Curricular" e
cadastrado?
m
qual sua
função na
Atenciosamen
plataforma.
te.
Atenciosament
e

Tentei entrar
nos dois
Consulta
publicas e
documentos
curricular.
Sou gestora.

Por gentileza,
poderiam
verificar este
usuário?

Verificamos
na base de
dados e não
encontramos
o seu cadastro
elinafreitas201
4@hotmail.co
me
elinafreitas201
4@hotmai.com
(informado
abaixo).
Favor entrar
em contato
com sua rede.

Att.
Agradecemos
seu contato,
Base Nacional
Comum
Curricular
BNCC Suporte
Técnico Nível
2

Olá Elina, boa
tarde.
Verificamos
na base de
dados e não
encontramos
o seu
cadastro
(elinafreitas20
14@hotmail.co
m).
Boa tarde
Por gentileza,
Corrigindo o
Oi como eu
favor entrar
email enviado
faço para
em contato
anterior.
com sua rede. alterar meu eMeu email
mail ou fazer
cadastrado é
um novo
elinafreitas201
Agradecemos cadastro?
4@hotmail.co
seu contato,
m
Base Nacional
Comum
Curricular
BNCC Suporte
Técnico Nível
2

BNCC Suporte

Olá Elina,
Para fazer um
novo cadastro
no sistema de
consulta
pública, basta
acessar o link
específico
divulgado pela
sua rede, clicar
na aba
"cadastro" e
preencher o
formulário de
cadastramento
no sistema.

Agradecemos
seu contato,
Base Nacional
Comum
Curricular

BNCC Suporte
Técnico Nível 2

Olá Elina, boa
tarde.
Sugerimos que
entre em
contato com a
Secretaria para
sanar eventuais
dúvidas quanto
a realização do
seu cadastro
pelos
responsáveis de
sua região.

Ola boa tarde.
Me envie este
Qualquer outra
link por favor
dificuldade que
para fazer o
tiver, por favor,
cadastro.
entre em
contato conosco.
Agradecemos
seu contato,
Base Nacional
Comum
Curricular

BNCC Suporte Técnico

ITERAÇÃO 13

ITERAÇÃO 14

ITERAÇÃO 15

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ITERAÇÃO 6

ITERAÇÃO 7

Prezada Aline,

1858

01/09/2018

07/09/2018 Encerrado

A ferramenta
“Consulta
Pública” é
destinada aos
profissionais
alineeustaquio
que fazem
719@gmail.co
parte do
m
programa
Bom dia,
Professora
Acho que não
ProBNCC, que
E-mail e senha
Aline,
Educação
estão
inválido quando
Infantil
Bom dia, Aline,
trabalhando na
vai fazer o login
Nos passe,
Em seg, 3 de (re)elaboração
por gentileza,
Poderia nos
set de 2018 às do documento
-----------------seu e-mail
Em seg, 3 de informar se já
11:41, Suporte curricular.
cadastrado e set de 2018
possuía
Técnico
Onde cada
Enviado de:
função na
às 09:38,
cadastro?
(Ferramentas
Rede cria sua
http://basenacional plataforma.
Suporte
BNCC)
própria
comum.mec.gov.br/
Técnico
Atenciosament
&lt;suporte@bn pesquisa e a
consultapublica/es
(Ferramentas e
cc.zendesk.com libera através
queci-senha
Atenciosamen BNCC)
&gt; escreveu: de um link,
te
&lt;suporte@b
através deste
ncc.zendesk.c
link é possível
om&gt;
fazer o
escreveu:
cadastrado
para poder
responder à
pesquisa
indicada.
Apenas as
redes de
De: Suporte
Técnico
(Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@b
ncc.zendesk.c
om&gt;

1861

02/09/2018

09/09/2018 Encerrado

De: Suporte
Técnico
(Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bn
cc.zendesk.com
&gt;

ITERAÇÃO 8
Aline, boa
tarde! Tudo
bem?
Analisando os
dados
fornecidos no
preenchimento
deste
chamado, não
conseguimos
encontrar o
seu cadastro
no sistema.

Recebi sim,
da minha
pedagoga

Em seg, 3 de
set de 2018 às
12:01, Suporte
Técnico
(Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@b
ncc.zendesk.c
om&gt;
escreveu:

De: Suporte
Técnico
(Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@b
ncc.zendesk.c
om&gt;

Por gentileza,
verificar este
login.
Agradeço.

• E-mail:
alineeustaquio
719@gmail.co
m
Em tempo,
alertamos que
o acesso ao
sistema de
Consulta
Pública só é
permitido para
aqueles que
foram
convidados
pela rede, ou
seja, que

Bom dia,
Maria,

Não
recebemos
retorno e
daremos este
chamado
Bom dia,
como
Não consigo fazer
Maria,
Enviado:
Boa tarde,
Enviado: terça- concluído.
login
Enviado:
Bom dia, Maria,
segunda-feira, Maria,
feira, 4 de
segunda-feira,
Poderia por
3 de setembro
setembro de
Caso ainda
-----------------3 de setembro No que
gentileza, nos de 2018 09:34 Como
2018 09:39
tenha alguma
de 2018 13:54 podemos
informar com
podemos
dúvida e
Enviado de:
auxilia-la?
mais detalhes Para: Maaria auxilia-la?
Para: Maaria
possamos
http://basenacional
Para: Maaria
o ocorrido?
Liduina
Liduina
auxiliá-la em
comum.mec.gov.br/
Liduina
Atenciosamente
Vaasconcelos Atenciosament
Vaasconcelos algo, por
consultapublica/es
Vaasconcelos .
Atenciosamen de Brito
e.
de Brito
gentileza abra
queci-senha
de Brito
te.
um novo
Assunto:
Assunto:
chamado e
Assunto: [Base
[Base
[Base
ficaremos
Nacional
Nacional
Nacional
felizes em
Comum
Comum
Comum
ajudá-la.
Curricular] Re:
Curricular] Re:
Curricular] Re:
Não consigo
Não consigo
Não consigo
fazer login
fazer login
fazer login
Atenciosament
e

De: Suporte
Técnico
(Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@b
ncc.zendesk.c
om&gt;
Enviado:
quarta-feira, 5
de setembro
de 2018 09:52
Para: Maaria
Liduina
Vaasconcelos
de Brito
Assunto:
[Base
Nacional
Comum
Curricular] Re:
Não consigo
fazer login

ITERAÇÃO 9

ITERAÇÃO 10 ITERAÇÃO 11

ITERAÇÃO 12

ITERAÇÃO 13

ITERAÇÃO 14

ITERAÇÃO 15

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ITERAÇÃO 6

ITERAÇÃO 7

Boa tarde
Cicera.

Bom dia,
Cicera,
Por gentileza
você poderia
nos informar
com mais
detalhes o
ocorrido? E
se conseguir
-----------------seguindo de
print da tela.
Enviado de:
Para que
http://basenacional
assim
comum.mec.gov.br/
possamos
download-da-bncc
auxilia-la.
Estou tentando
fazer DOWNLOAD
mas não dar certo,
diz que o arquivo
esta corrompido.
1866

02/09/2018

08/09/2018 Encerrado

De: Suporte
Técnico
(Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@b
ncc.zendesk.c
om&gt;

Enviado:
segunda-feira,
3 de setembro Prezados, por
de 2018 12:36 gentileza,
como
Para: CICERA podemos
SILVA
auxilia-la?
DUARTE
Att.
Assunto:
[Base
Nacional
Comum
Atenciosamen Curricular] Re:
te
Estou
tentando fazer
DOWNLOAD
mas não dar
certo, d...

Pela natureza
do relato,
acreditamos
que a sua rede
de internet
Obrigado!
estava
oscilando
quando fez o
download,
ocasionando o
corrompimento
do arquivo.
Fizemos um
testo com o
mesmo
arquivo, e abriu
normalmente
(imagem
abaixo).

Obrigado pelo
apoio.
Cicera

http://basenacional
comum.mec.gov.br/
consultapublica/co
nsultapublica/responder/4
01
1870

03/09/2018

14/09/2018 Encerrado

Toda vez que
clico aparece:
something went
wrong
-----------------Enviado de:
http://basenacional
comum.mec.gov.br/
consultapublica/co
nsultapublica/minhasconsultas

Olá Tento
baixa o
relatório
gerado de
artes e não
consigo, só
pesa e
aparece:
Bom dia,
something
Camila,
went wrong.
Estou
Poderia por
tentando
gentileza, nos
Poderiam
desde sábado
informar com
verificar por
mais detalhes
gentileza.
o ocorrido?
Em seg, 3 de
set de 2018
Atenciosamen
às 09:44,
te.
Suporte
Técnico
(Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@b
ncc.zendesk.c
om&gt;
escreveu:

Qualquer
dificuldade,
por favor,
entre em
contato
conosco.
Att.
Equipe de
Atendimento BNCC.

BNCC Livre de vírus.
Livre de vírus.
Suporte
www.avast.co
Para facilitar,
www.avast.com.
Técnico Nível
m.
disponibilizamo
2
s em anexo o
mesmo arquivo
em formato
reduzido.
Pedimos para
que tente

esto no logi de
andreacarla39@gm
ail.com e não
consigo retirar a
tabela do link de
arte

Por nada!

Olá camila dias,
Recebemos
sua solicitação,
estamos
avaliando o
problema,
responderemos
em breve.
Agradecemos
seu contato,
Base Nacional
Comum
Curricular

BNCC Suporte
Técnico Nível 2

A solicitação
#1875
"Recebemos
sua solicitação"
foi fechada e
fundida com
esta
solicitação.
Último
comentário na
solicitação
#1875:
Olá camila
dias,
Recebemos
sua solicitação,
estamos
avaliando o
problema,
responderemos
em breve.
Agradecemos
seu contato,
Base Nacional
Comum
Curricular
BNCC Suporte
Técnico Nível 2

Prezada
Camila, boa
tarde!
Segue anexo
as planilhas
com a
extração dos
dados da
consulta
pública.
Infelizmente
ainda não
conseguimos
corrigir o
sistema, mas
conseguimos
baixar as
planilhas.
Caso precise,
por favor nos
solicite por
aqui.
Estamos a
disposição.
Att.
Equipe de
atendimento -
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ITERAÇÃO 13
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ITERAÇÃO 1

Boa tarde,
Elianete,

1894

04/09/2018

09/09/2018 Encerrado

Através do
link abaixo,
basta inserir
Preciso de uma
seu e-mail
nova senha, pois
cadastrado, e
esqueci a outra
você
receberá o
-----------------link para a
alteração de
Enviado de:
senha no
http://basenacional próprio e-mail:
comum.mec.gov.br/
consultapublica/es http://basenaci
queci-senha
onalcomum.m
ec.gov.br/cons
ultapublica/es
queci-senha
Atenciosamen
te.

2026

13/09/2018

22/09/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

Não consigo
fazer outra
senha, pois
meu e-mail
está
acusando
como inválido.
Como
proceder?

ITERAÇÃO 6
Olá Elianete
Cruz, tudo
bem?

Analisando os
dados
fornecidos no
preenchimento
deste
elianetelira.c@g
chamado, não
Bom dia,
mail.com Sou
conseguimos
Elianete,
professora de
encontrar o
geografia
seu cadastro
Nos passe,
Poderiam por
no sistema.
por gentileza,
gentileza,
• Nome:
seu e-mail
Em Qua, 5 de
verificar se o e- Elianete Cruz
Enviado do
cadastrado e
set de 2018
mail está
meu
• E-mail:
função na
09:51, Suporte
cadastrado?
smartphone
elianetelira.c@
plataforma.
Técnico
Att.
Samsung
gmail.com
(Ferramentas
Galaxy.
BNCC)
Em tempo,
Atenciosament &lt;suporte@bn
-------reiteramos
e
cc.zendesk.com
Mensagem
que o acesso
&gt; escreveu:
original -------ao sistema de
De: "Suporte
Consulta
Técnico
Pública deve
(Ferramentas
ser realizado
BNCC)"
através de
&lt;suporte@b
URL
ncc.zendesk.c
específica a
om&gt;
ser
Data:
compartilhada
Bom dia,
Rogério,

Bom dia! Não
aparece local
para
Boa tarde!
NÃO CONSIGO
responder os
Bom dia,
RESONDER
questionament
Rogério,
Em Sex, 14
os...
de set de
-----------------Poderia por
2018 09:53,
Em Sex, 14
gentileza, nos
Suporte
Enviado de:
de set de
informar com
Técnico
http://basenacional
2018 09:53,
mais detalhes
(Ferramentas
comum.mec.gov.br/
Suporte
o ocorrido?
BNCC)
consultapublica/co
Técnico
&lt;suporte@b
nsulta(Ferramentas
Atenciosamen
ncc.zendesk.c
publica/responder/4
BNCC)
te.
om&gt;
79
&lt;suporte@b
escreveu:
ncc.zendesk.c
om&gt;
escreveu:

Bom dia!
Em Sex, 14
de set de 2018
09:53, Suporte
Técnico
(Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bn
cc.zendesk.com
&gt; escreveu:

Bom dia,
Rogério,
Por gentileza,
nos envie
através deste
chamado, print
da tela para
que possamos
auxilia-lo.

Não
recebemos
retorno e
daremos este
chamado
como
concluído.

Caso ainda
tenha alguma
dúvida e
possamos
auxiliá-la em
algo, por
gentileza abra
Atenciosamente
um novo
.
chamado e
ficaremos
felizes em
ajudá-lo
Atenciosament
e
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ITERAÇÃO 8

ITERAÇÃO 9

Bom dia,
Jessica,
Olá Jeessica,

Não
recebemos
retorno e
daremos este
chamado
como
concluído.

2113

2123

18/09/2018

18/09/2018

20/09/2018 Encerrado

24/09/2018 Encerrado

O e-mail
cadastrado é:
Bom dia! Ao me
jeessica.rmota
cadastrar digitei o
@gmail.com
CPF errado. O
O CPF
correto seria:
Bom dia,
correto:
Por gentileza,
410678818-75
Jeessica,
41067881875 após
verificarem o
Obrigada!
Poderia, por
Caso ainda
problema do
gentileza nos tenha alguma
Em qui, 20
protocolo,
-----------------informar o e- dúvida e
de set de
poderiam dar
mail
possamos
2018 09:02,
uma olhada
Enviado de:
cadastrado? auxiliá-la em
Suporte
nesse
http://basenacional
algo, por
Técnico
cadastro.
comum.mec.gov.br/ Atenciosamen gentileza abra
(Ferramentas Agradeço.
consultapublica/co te.
um novo
BNCC)
nsultachamado e
&lt;suporte@b
publica/responder/6
ficaremos
ncc.zendesk.c
07
felizes em
om&gt;
ajudá-la.
escreveu:

Sou analista de
gestão ProBNCC
de São Paulo. Não
estou conseguindo
fazer o download
das contribuições
do componente de
Língua
Portuguesa.
-----------------Enviado de:
http://basenacional
comum.mec.gov.br/
consultapublica/ho
me

Atenciosament
e
Rafael, boa
Olá,
tarde! Tudo
bem?
Eu utilizo o
login da minha
Através dos
coordenadora.
dados
informados
neste
chamado, não O email
encontramos cadastrado é
mbertacini@g
o seu
mail.com
cadastro no
sistema. Por
favor, poderia
nos informar
Por gentileza,
os dados
verificar este
abaixo para
problema.
Att,
que
Rafael Vitoi
possamos
avaliar melhor Analista de
Gestão
o caso
ProBNCC
reportado?
Secretaria da
• Nome
Educação do
completo
Estado de São
• E-mail
Paulo
(cadastrado
(32)99942no sistema)
4767
Att.
rafael.fvitoi@g
Equipe de
Atendimento - mail.com
BNCC

Rafael,
agradecemos
pela prontidão
no retorno! :)
Realmente o
sistema tem
apresentado
problemas na
extração dos
dados de
algumas
Consultas
Públicas.
MOTIVO: O
formulário está
muito extenso
e/ou o volume
de
contribuições/re
spostas está
muito alto.
O nosso time
técnico está
buscando
meios de
solucionar esta
situação o
quanto antes.
Por isso, para

Recebemos
sua solicitação,
estamos
avaliando o
problema,
Esta
responderemos
solicitação foi
em breve.
fechada e
fundida com a
Agradecemos
solicitação
seu contato,
#2139
"Recebemos
Base Nacional
sua
Comum
solicitação".
Curricular

BNCC Suporte
Técnico Nível 2

Obrigado pela
resposta!
Estava
analisando a
planilha e
percebi que
não estava
completa, as
colunas param
na habilidade
13 de 16 do 8º
ano.

Poderia me
reenviar a
planilha
completa?

Att,
Rafael Vitoi
Analista de
Gestão
ProBNCC
Secretaria da
Educação do
Estado de São
Paulo
(32)99942-

Prezado
Rafael, boa
tarde!
Avaliamos e
de fato
haviam itens
fora da
planilha.
Informamos
que o sistema
já está
possibilitando
a extração da
planilha.
Pedimos a
gentileza de
realizar a
extração via
sistema.

Boa tarde,

Bom dia!

Fui informado
hoje pela
manhã que
vocês
arrumaram o
problema.
Testei e
consegui
baixar todas
as planilhas.

Hoje tive
problemas
para baixar a
planilha do
componente
de Língua
Portuguesa.

Parabéns
pelo trabalho!

Att,
Rafael Vitoi
Como os
Analista de
relatórios de
Gestão
consulta
ProBNCC
pública
Secretaria da
possuem um
Educação do
volume de
Estado de
dados
São Paulo
extenso,
(32)99942sugerimos que 4767

Poderiam me
enviar?

Obrigado

Att,
Rafael Vitoi
Analista de
Gestão
ProBNCC
Secretaria da
Educação do
Estado de
São Paulo
(32)999424767

Rafael, Bom
dia! Tudo
bem?
Tivemos uma
instabilidade
no nosso
servidor
devido ao alto
volume de
acessos.
Porém, o
problema foi
normalizado e
já é possível
extrair a
Consulta pelo
próprio
sistema.
De qualquer
maneira, para
facilitar,
estamos
encaminhando
anexo neste
e-mail.
Lembrete:
Instabilidades
e/ou
limitações de
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Boa tarde,
Angelita.

2153

19/09/2018

23/09/2018 Encerrado

Me cadastrei, mas
não consigo entrar
com minha senha.
Solicitei uma nova
senha que foi
enviada para meu
email. Mas não
consigo acessar
com a senha que
me enviaram no
email.

angelitapedag
ogia@hotmail.
com
Bom dia,
Angelita,
Nos passe,
por gentileza,
Angelita Silva
seu e-mail
cadastrado.
Pedagoga

podem
verificar se
este e-mail
esta
cadastrado?

------------------

Centro de
Atenciosamen
Educação
Enviado de:
te
Infantil Casa
http://basenacional
Betânia comum.mec.gov.br/
3242-2436
documentocurricular/
(37)9982-5240

Bom dia, Os
municípios estão
realizando um dia
D de contribuições
hoje, e vários
estão reclamando
de 3 problemas:

2221

20/09/2018

24/09/2018 Encerrado

1- A aba de
cadastro não
aparece a lista de
municípios da
Paraíba, com isso
não conseguem
finalizar o
cadastro.
2- Em alguns
casos após
realizar o Login
aparece a
mensagem que a
página só pode ser
acessada por
coordenadores,
mesmo clicando
no link da consulta
pública que
direciona para o
site.
3- Em outros

Língua
Portuguesa:

Bom dia,
Daniel,
Por gentileza,
poderia nos
encaminhar o
link da
consulta
pública, para
que
possamos
avaliar o
problema.
Aguardamos
retorno.

O problema 1,
voltou a
funcionar
normalmente,
mas os outros
problemas
permanecem.

http://basenaci
onalcomum.m
ec.gov.br/cons
ultapublica/con
sultapublica/respon Att.,
der/397
Língua
Inglesa:
http://basenaci
onalcomum.m
ec.gov.br/cons
ultapublica/con
sultapublica/respon
der/474

Em qui, 20 de
set de 2018 às
11:44, Daniel
Saraiva
&lt;daniel.bncc
pb@gmail.com
&gt; escreveu:

Arte:

Atenciosamen
http://basenaci
te
onalcomum.m
ec.gov.br/cons
ultapublica/con
sultapublica/respon
der/548

Língua
Portuguesa:
http://basenaci
onalcomum.me
c.gov.br/consul
tapublica/cons
ultapublica/respon

Para recuperar
a senha, vá na
área
“Documento
Curricular”
http://basenacio
nalcomum.mec.
gov.br/documen
to-curricular/
E clique em
“Esqueci minha
senha”.
Favor
responder esse
e-mail caso o
problema
persista.

ITERAÇÃO 6

ITERAÇÃO 7

Boa tarde
Angelita,

Infelizmente
não consigo
acessar com a
senha que me
encaminharam.

Angelita Silva
Pedagoga

Para agilizar
seu acesso,
alteramos seu
e-mail para
letra
minúscula e
retornamos a
senha ao
padrão do
sistema.
Seguem
dados de
acesso:
Usuário:
angelitapedago
gia@hotmail.c
om
Senha: 123

Centro de
Educação
Infantil Casa
Atenciosament
Atenciosamente Betânia - 3242- e
2436
BNCC Suporte
(37)9982-5240 Técnico Nível
2
BNCC Suporte
Técnico Nível 2
BNCC Daniel, boa
Boa tarde,
tarde! Tudo
tudo bem.
bem?
Agradeço
Avaliamos
pelos
caso-a-caso e esclarecimento
faremos as
s.
considerações
por item:
Sobre os
1- A aba de
casos:
cadastro não
aparece a lista
de municípios
da Paraíba,
1- A situação
Por gentileza,
com isso não
estava
verificar este
conseguem
acontecendo
problema
finalizar o
pela manhã
cadastro.
nos
Isso acontece navegadores
somente no
Chrome e
navegador
Mozila
Internet
também,
Explorer devido porém no fim
a
da manhã
incompatibilidad voltou a
e com o
funcionar
mesmo. Por
normalmente.
isso,
recomendamos
o uso dos
2- Os
navegadores
professores

Daniel,
Agradecemos
o retorno e
ficamos
felizes em
saber que as
dificuldades
foram
superadas. =)
Para facilitar
na avaliação
dos
problemas,
caso os
usuários
reportem
novas
dificuldades,
pedimos a
gentileza de
detalharem o
máximo
possível
(prints de tela,
URLs, nome
dos usuários,
e-mail dos
usuários, etc)
no chamado,
assim
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ITERAÇÃO 10 ITERAÇÃO 11

ITERAÇÃO 12

ITERAÇÃO 13

ITERAÇÃO 14
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ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO
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ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2
Rafael, Boa
tarde! Tudo
bem?

Não estou
conseguindo fazer
o download da
planilha de
resultados do
componente de
Língua
Portuguesa.

2359

24/09/2018

01/10/2018 Encerrado

email de login:
mbertacini@gmail.
com
-----------------Enviado de:
http://basenacional
comum.mec.gov.br/
consultapublica/co
nsultapublica/minhasconsultas

2435

25/09/2018

01/10/2018 Encerrado

cadastrei um
professor na área
errada, gostaria de
saber como
cancelar este
cadastro para
cadastrá-lo na
área certa.

ITERAÇÃO 3
Boa tarde,

Não tem
problema em
enviar a
planilha em
vários
arquivos! O
que atrapalha
a
Devido a
sistematização
grande
é o arquivo
quantidade de não vir na
textos da
mesma
Consulta e o
formatação,
Por gentileza,
alto volume
por exemplo
verificar este
de
as respostas
chamado.
contribuintes, da consulta
a solução
estarem só
aplicada
com S, P ou N
anteriormente ao invés de
para permitir a Clareza [S],
geração do
Clareza [P] ou
relatório,
Clareza [N].
infelizmente,
não foi o
suficiente.
O arquivo
Nosso time
enviado esta
técnico está
incompleto,
trabalhando
faltam colunas
para tentar
no
solucionar o
organizador.
Pedimos
desculpas
pelo
inconveniente.
..

O email
cadastrado
errado é
alcimaracs965
@gmail.com
Boa tarde,
Claudiana,

Por gentileza,
nos indique o
e-mail
Em ter, 25
cadastrado.
de set de
-----------------2018 2:15
Atenciosamen PM, Suporte
Enviado de:
te.
Técnico
http://basenacional
(Ferramentas
comum.mec.gov.br/
BNCC)
consultapublica/
&lt;suporte@b
ncc.zendesk.c
om&gt;
escreveu:

poderiam
cancelar o
usuário deste
e-mail?

ITERAÇÃO 4
Rafael, bom
dia!

ITERAÇÃO 5
Olá,

ITERAÇÃO 6

ITERAÇÃO 7

ITERAÇÃO 8

Rafael, Boa
tarde!

Primeiramente
obrigado pela
Pedimos
atenção ao
desculpas
pedido!
pela demora.
O time tem se
dedicado em
Hoje a planilha solucionar o
de Matemática problema e
começou a
por isso não
ficar
conseguimos
indisponível
responder
para download, antes.
Quando
poderiam me
Estamos
receber esta
mandar
estudando
resposta, por
também?
uma solução
favor, veja se
que se o
está de acordo
resultado for
com o
Se puderem
positivo,
esperado e
colocar algum deverá
caso
grau de
resolver de
identifique
urgência neste vez essa
alguma
pedido seria
questão.
inconsistência, ótimo pois
nos avise para tenho uma
Enquanto
que possamos reunião com a isso, estamos
realizar a
Secretaria
encaminhando
adequação
Adjunta e com a extração de
necessária.
o Presidente
Matemática.
da UNDME
Att.
para mostrar
Por favor, veja
Claudiana,
Bom dia !
Bom dia!Tudo
Segue dados
bem?
da professora:
Claudiana,
agradecemos
Atualmente o
o retorno!
sistema não
Nome
conta com a
completo :
Os dados
opção de
Alcimara
foram
cancelamento Aparecida
de cadastro,
Carvalho Silva encaminhados
para o time
porém, caso
• E-mail:
queira, nos
alcimaracsilva9 técnico. Assim
envie os dados 65@gmail.com que
atualizado,
abaixo para
• Dado que
informaremos
que possamos deve ser
através deste
atualizar o
alterado - DE:
mesmo
cadastro por
Educação
chamado.
aqui:
Física
• Nome
• Dado que
Att.
completo:
deve ser
Equipe de
• E-mail:
alterado Atendimento • Dado que
PARA:
BNCC
deve ser
Educação
alterado - DE:
Infantil
• Dado que
CPF:
deve ser
958.006.466-00 BNCC Suporte
alterado Técnico Nível
PARA:
Agradeço até 2
De qualquer
o momento!
maneira, não
Claudiana
precisa se
Você tem toda
razão.
Geramos
versão
atualizada, em
anexo,
seguindo o
formato
"Clareza [ ]",
"Pertinente".

Claudiana,
boa tarde!
Tudo bem?
Conforme
solicitado,
alteramos os
dados de
cadastro do
usuário.
Print do
registro
alterado via
banco de
dados

Caso tenha
alguma outra
dúvida ou
dificuldade,
por favor,
entre em
contato
conosco.
Att.
Equipe de
Atendimento BNCC

Obrigada!

Em qui, 27
de set de
2018 às
13:19,
Suporte
Técnico
(Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@b
ncc.zendesk.c
om&gt;
escreveu:

ITERAÇÃO 9

ITERAÇÃO 10 ITERAÇÃO 11

ITERAÇÃO 12

ITERAÇÃO 13

ITERAÇÃO 14

ITERAÇÃO 15

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ITERAÇÃO 6

Olá Rute, boa
tarde.

Estou com
dificuldade em
logar, minha
senhae meu cpf
não estão
compatíveis.
2496

26/09/2018

30/09/2018 Encerrado
------------------

Bom dia,
Rute,
Nos passe,
por gentileza,
seu e-mail
cadastrado.

mariaelenades
simoni@saojo
sedoriopardo.s
p.gov.br

Por gentileza,
poderiam
verificar este
login?

Enviado de:
Atenciosamen
http://basenacional
te
comum.mec.gov.br/
consultapublica/

Verificamos na
base de dados
e não
encontramos o
seu cadastro
(crechemariahel
enadessimoni@
nosso e.mail é
saojosedoriopar
crechemariahel
do.sp.gov.br).
enadessimoni@
Favor entre em
saojosedoriopar
contato com
do.sp.gov.br
sua rede.

obrigada.

O acesso às
Consultas
Públicas está
disponível de
duas formas:

Gostaria de
me cadastrar .
Aconteceu
algum erro e
precisamos
regulamentar.

Agradecemos
Como posso
seu contato,
fazer meu
Base Nacional cadastro.?
Comum
Curricular
BNCC Suporte
Técnico Nível 2

BNCC Suporte
Técnico Nível 2

2506

26/09/2018

02/10/2018 Encerrado

Então não
aparece o
ícone para
cadastro na
Boa tarde sou
página eu
professora
utilizo o
municipal efetiva
navegador do
dou para o
Google e
segundo ano do
minhas
ensino
colegas de
fundamental e
trabalho
Boa tarde,
preciso fazer o
também não
Maria,
cadastro para a
conseguem
base nacional
fazer estou
Poderia por
comum porem o
desde sábado
gentileza, nos
site não está
tentando fazer
informar com
deixando o
mas não
mais detalhes
realização do
consigo (se
o ocorrido?
cadastro espero
você
que poção me
conseguisse
Atenciosamen
ajudar
fazer o pré
te.
cadastro
-----------------cadastrando o
e-mail e a
Enviado de:
senha eu
http://basenacional
agradeceria
comum.mec.gov.br/
do fundo do
consultapublica/
coração
porque eu não
estou
conseguindo
e o cadastro

Boa tarde,
Maria,
A ferramenta
“Consulta
Pública” é
destinada aos
profissionais
que fazem
parte do
programa
ProBNCC, que
estão
trabalhando
na
(re)elaboração
do documento
curricular.
Onde cada
Rede cria sua
própria
pesquisa e a
libera através
de um link,
através deste
link é possível
fazer o
cadastrado
para poder
responder à
pesquisa
indicada

Bom dia,
Maria,

Então eu entrei
pelo link que a
prefeitura de
Araçoiaba da
serra enviou a
nossa
coordenadora
mais não abre

Boa tarde,
Maria,
Poderia por
gentileza, nos
enviar o link
recebido? E se
conseguir um
print da tela
que aparece
quando você o
acessa.

ITERAÇÃO 7
Rute, boa
tarde! Tudo
bem?

Não
recebemos
retorno e
daremos este
chamado
como
concluído.

Caso ainda
tenha alguma
dúvida e
Em qua, 26
possamos
de set de 2018
auxiliá-la em
13:34, Suporte
algo, por
Técnico
gentileza abra
(Ferramentas
um novo
BNCC)
chamado e
&lt;suporte@bn Atenciosamente
ficaremos
cc.zendesk.com
felizes em
&gt; escreveu:
ajudá-la.

Atenciosament
e

• Como
criador de
Consulta
Pública &gt; É
necessário
que a sua
rede envie
convite para
que participe
da elaboração
do currículo.
Se você tiver
acesso ao
sistema de
Documento
Curricular,
basta acessar
o sistema de
Consulta
Pública com
os mesmos
dados

ITERAÇÃO 8

ITERAÇÃO 9

ITERAÇÃO 10 ITERAÇÃO 11

ITERAÇÃO 12

ITERAÇÃO 13

ITERAÇÃO 14

ITERAÇÃO 15

ID

2516

DATA DA
SOLICITAÇÃO

26/09/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

05/10/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

-----------------26/09/2018

06/10/2018 Encerrado

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

Fiz o cadastro
ontem e não
consegui
acessar e
foram inúmeras
Prezada,
tentativas.
E-mail
Marcia,
Assim fica
Não consigo fazer
cadastrado:
Boa tarde,
difícil acessar
o login na
ohtamarcia@i
Marcia,
Poderia por
para realizar a
Consulta Pública
g.com.br
gentileza, nos consulta
acessando com o
Nos passe,
informar se já pública, pois
e-mail e a senha
por gentileza,
possui
não há
Em
seu e-mail
cadastro ou se resolução
-----------------26/09/2018
cadastrado.
é a primeira
imediata por
15:02,
vez que
parte de V. Sª.
Enviado de:
Suporte
acessa a
http://basenacional
Técnico
Atenciosamen
plataforma.
comum.mec.gov.br/
(Ferramentas
te
consultapublica/
BNCC)
Atenciosament Em
escreveu:
e
27/09/2018
13:16, Suporte
Técnico
(Ferramentas
BNCC)
escreveu:

meu protocolo de
contribuição não
esta chegando no
meu email

2519

ITERAÇÃO 1

Enviado de:
http://basenacional
comum.mec.gov.br/
consultapublica/co
nsultapublica/responder/5
60

Boa tarde,
Cleidiane,

Prezada,
Cleidiane,

No intuito de
sanar as
dificuldades
encontradas
pelos
usuários e
proporcionar
a melhor
experiência
possível,
sempre
buscamos
simular/reprod
uzir os
passos
reportados,
testando o
sistema e
buscando por
possíveis
problemas.
Neste caso, o
analista que
respondeu ao
chamado
colocou
justamente
um print do
protocolo

Sugerimos
que entre na
plataforma, e
siga as
instruções
abaixo:
1- Entre na
consulta que
deseja o
protocolo e
O outro e-mail
clique em "Ver Eu já fiz isso
é
mais o
protocolo de
cleidiannesouz
contribuição": protocolo não
a_@hotmail.co
chega
m
2- Clique em
'Enviar
protocolo por
e-mail":

3- Clicando
neste botão,
no lado direito
superior da
tela aparecerá
a seguinte

ITERAÇÃO 5

ITERAÇÃO 6

ITERAÇÃO 7

ITERAÇÃO 8

Bom dia,
Marcia,

Bom dia,
Marcia,

Não
recebemos
retorno e
daremos este
chamado
como
concluído.

Nos passe,
por gentileza,
seu e-mail
cadastrado.

Caso ainda
tenha alguma
dúvida e
possamos
auxiliá-la em
algo, por
Atenciosamente gentileza abra
um novo
chamado e
ficaremos
felizes em
ajudá-la.
Atenciosament
e
Cleidiane, boa Boa tarde,
tarde! Tudo
Cleidiane,
bem?
Como não
recebemos
Temos muitos retorno,
usuários no
daremos este
sistema com
chamado
nome
como
"Cleidiane" e concluído.
por isso, não
Por gentileza,
conseguimos
Porém, caso
poderiam
identificar
ainda tenha
alterar o e-mail
qual é o seu
alguma
deste cadastro
cadastro.
dúvida e/ou
para que o
Meu protocolo
possamos
protocolo
não chega
Para que
auxiliá-la em
possa ser
possamos
algo, por
enviado para
Enviado do
realizar essa
gentileza,
este usuário?
Outlook
alteração, por abra um novo
O novo e-mail
favor, poderia chamado e
é:
nos informar o ficaremos
cleidiannesouza
seu nome
felizes em
_@hotmail.com
completo e/ou ajudá-la.
o e-mail que
está
Att.
cadastrado no
sistema?
Equipe de
Atendimento Ficamos no
BNCC
aguardo
dessa
informação
BNCC -

ITERAÇÃO 9

ITERAÇÃO 10 ITERAÇÃO 11

ITERAÇÃO 12

ITERAÇÃO 13

ITERAÇÃO 14

ITERAÇÃO 15

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3
Bom dia,

Olá Rafael,
boa tarde.
Não consigo fazer
o download das
planilhas de
Língua Portuguesa
e Matemática.
Poderiam me
enviar as planilhas
no formato
original?

2596

28/09/2018

06/10/2018 Encerrado

Estão em
anexo as
planilhas
solicitadas.
Qualquer
dúvida favor
nos
comunicar.

Poderiam me
enviar as
planilhas de
Língua
Portuguesa,
Matemática e
Educação
Infantil
atualizadas?

Muito
Por gentileza,
obrigado!
Email de acesso:
poderiam ver
mbertacini@gmail.
este
Agradecemos
com
chamado?
seu contato,
------------------

Base
Nacional
Comum
Curricular

Enviado de:
http://basenacional
comum.mec.gov.br/
consultapublica/co
nsultapublica/minhasconsultas

BNCC Suporte
Técnico Nível
2

Att,
Rafael Vitoi
Analista de
Gestão
ProBNCC
Secretaria da
Educação do
Estado de São
Paulo
(32)999424767

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ITERAÇÃO 6

Olá,
Retificado o
pedido anterior,
além das
planilhas de
Língua
Portuguesa,
Matemática e
Educação
Infantil, preciso
também da
planilha de
Arte.

Att,
Rafael Vitoi
Analista de
Gestão
ProBNCC
Secretaria da
Educação do
Estado de São
Paulo
(32)999424767

Olá Rafael,
bom dia. Tudo
bem?
Em anexo as
planilhas
solicitadas.
Qualquer
dúvida favor
nos comunicar.

Agradecemos
seu contato,
Equipe de
Atendimento BNCC

BNCC Suporte
Técnico Nível 2

Como solicitei
na parte da
manhã,
também
preciso da
planilha de
Arte.

Olá Rafael,
boa tarde.
Tudo bem?

Obrigado

Qualquer
dúvida favor
nos informar.

Att,
Rafael Vitoi
Analista de
Gestão
ProBNCC
Secretaria da
Educação do
Estado de São
Paulo
(32)999424767
rafael.fvitoi@g
mail.com

rafael.fvitoi@g
rafael.fvitoi@g mail.com
De: Verônica
Cavalcante
&lt;annaclara_
vera@hotmail.
com&gt;

não consigo
acessar a pagina
de cadastro para
fazer o cadastro
do professor
2738

03/10/2018

07/10/2018 Encerrado

Enviado:
quarta-feira, 3
de outubro de
2018 10:37

Bom dia,
Veronica,

É necessário
desfazer o
login após
realizar a
consulta, e
-----------------entre pelo link
da própria
Enviado de:
consulta para
http://basenacional
efetuar o
comum.mec.gov.br/
cadastro.
consultapublica/ho
me
Atenciosamen
te

qual link?
sempre e
direcionada
para a pagina
que já e
cadastrado

Prezada,
Veronica,

Vá em "Minhas
Consultas" e
depois em
"Inicio" e logo
após em "Sair",
em seguida,
manda esse
Assunto: RE:
utilize o link da
link ai
[Base
pesquisa para
Nacional
efetuar o
Comum
cadastro. O link
Curricular] Re:
é
não consigo
disponibilizado
acessar a
pelas redes de
pagina de
ensino.
cadastro para
faze...
Atenciosamente
Para:
Ferramentas
BNCC

qual link?
sempre e
direcionada

ITERAÇÃO 7

Olá
novamente,

Prezada,
Somente as
Redes de
Ensino podem
disponibilizar
o link, entre
em contato
com sua rede.
Atenciosament
e

Segue em
anexo a
planilha de
arte.

Agradecemos
seu contato,
Equipe de
Atendimento BNCC

BNCC Suporte
Técnico Nível
2

ITERAÇÃO 8

ITERAÇÃO 9

ITERAÇÃO 10 ITERAÇÃO 11

ITERAÇÃO 12

ITERAÇÃO 13

ITERAÇÃO 14

ITERAÇÃO 15

ID

2761

DATA DA
SOLICITAÇÃO

05/10/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

12/10/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ITERAÇÃO 6

Olá,

Olá Rafael,
boa tarde.
Email de acesso:
Tudo bem?
mbertacini@gmail.
com
Iremos enviar
os arquivos
A Consulta
em lotes
Pública de São
separados,
Paulo se encerra
para não
hoje as 23:50.
onerar o
Poderiam se
servidor.
programarem para
me enviarem todas Em anexo o
as planilhas na
lote 1.
segunda de
manhã.
Qualquer
problema
Agradeço
favor nos
antecipadamente. informar.

Desculpe, no
e-mail anterior
Olá Rafael,
não foi
boa tarde.
enviado o
Olá Rafael, boa
Tudo bem?
anexo.
tarde. Tudo
bem?
Em anexo o
Agora está ok.
lote 2.
Em anexo o
Em anexo o
lote 3.
Qualquer
lote 2.
problema
Qualquer
favor nos
Qualquer
problema favor
informar.
problema
nos informar.
favor nos
Atenciosament informar.
Atenciosamente
e.
.
Equipe de
Atenciosament Equipe de
Atendimento - e.
Atendimento -----------------Atenciosamen BNCC
Equipe de
BNCC
te.
Atendimento Enviado de:
Equipe de
BNCC
http://basenacional Atendimento - BNCC BNCC comum.mec.gov.br/ BNCC
Suporte
Suporte
consultapublica/co
Técnico Nível
BNCC Técnico Nível 2
nsulta2
Suporte
publica/minhasBNCC Técnico Nível
consultas
Suporte
2
Técnico Nível
2

Obrigado pelo
envio dos 3
lotes. Ainda
falta as
planilhas de
Matemática,
História e
Texto
Introdutório.

Olá Rafael.
Boa tarde.
As planilhas
citadas estão
nos próximos
dois lotes.

A planilha de
Arte veio
incompleta.
Poderiam
reenviar?

Em anexo o
lote 4.
Qualquer
problema
favor nos
informar.

ITERAÇÃO 7
Olá Rafael,
boa tarde.
Tudo bem?
Iremos enviar
os arquivos
em lotes
separados,
para não
onerar o
servidor.
Em anexo o
último lote,
lote 5.

Obrigado

Qualquer
problema
favor nos
Atenciosament
informar.
e.
Equipe de
Atenciosament
Atendimento e.
BNCC
Equipe de
Atendimento BNCC
BNCC Suporte
Técnico Nível
BNCC 2
Suporte
Técnico Nível
2

Att,
Rafael Vitoi
Analista de
Gestão
ProBNCC
Secretaria da
Educação do
Estado de São
Paulo

Olá Conceição
Ferreira Pinto.
Tudo bem?

É possível fazer a
alteração de
cadastro?

2768

08/10/2018

14/10/2018 Encerrado

A cidade com a
qual me cadastrei
não é a que eu
trabalho e sim a
que eu moro.

Meu e-mail de
cadastro:
conceyssa76
@gmail.com
Boa tarde,
Conceição

Enviado do
meu iPhone

Nos passe,
por gentileza,
seu e-mail
Em 8 de out
cadastrado.
de 2018, à(s)
13:24,
-----------------Suporte
Atenciosamen Técnico
Enviado de:
te
(Ferramentas
http://basenacional
BNCC)
comum.mec.gov.br/
&lt;suporte@b
download-da-bncc
ncc.zendesk.c
om&gt;
escreveu:

As alterações
foram feitas.
Abaixo está a
print de como
ficou seu
cadastro:

Estado: CE
Cidade:
Maranguape
Desde já
agradeço
Prezada
Conceição,
Nos informe o
nome de seu
Estado e
Cidade que
deseja realizar
a mudança.

Enviado do
meu iPhone



poderiam fazer
a alteração?
Em 9 de out de Att.
2018, à(s)
10:19, Suporte
Técnico
(Ferramentas
BNCC)
&lt;suporte@bn
cc.zendesk.com
&gt; escreveu:

Qualquer
problema
favor nos
informar.

Gratidão!
Enviado do
meu iPhone

Em 10 de out
de 2018, à(s)
11:30,
Suporte
Técnico
(Ferramentas
Atenciosament BNCC)
e.
&lt;suporte@b
Equipe de
ncc.zendesk.c
Atendimento - om&gt;
BNCC
escreveu:

BNCC Suporte
Técnico Nível
2

ITERAÇÃO 8

ITERAÇÃO 9

ITERAÇÃO 10 ITERAÇÃO 11

ITERAÇÃO 12

ITERAÇÃO 13

ITERAÇÃO 14

ITERAÇÃO 15

ID

DATA DA
SOLICITAÇÃO

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

SOLICITAÇÃO

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ITERAÇÃO 6

ITERAÇÃO 7
Olá Dayvid
Carlos
Piovezan
Tozato, bom
dia.

Bom dia,
Dayvid,

não estou
conseguindo
acessar
2793

10/10/2018

19/10/2018 Encerrado

Bom dia,
Dayvid,

Não
recebemos
retorno e
daremos este
chamado
como
concluído.

Caso ainda
tenha alguma Não estou
dúvida e
conseguindo
possamos
acessar
Enviado de:
auxiliá-la em
http://basenacional
algo, por
comum.mec.gov.br/
Atenciosamen gentileza abra
consultapublica/
te.
um novo
chamado e
ficaremos
felizes em
ajudá-lo.
------------------

Poderia por
gentileza, nos
informar com
mais detalhes
o ocorrido?

A solicitação
Prezado
#2804 "Não
Dayvid,
estou
conseguindo
Poderia nos
acessar" foi
informar se
fechada e
possui
fundida com
cadastro na
esta
plataforma? Se solicitação.
caso tenha,
Último
nos informe o e- comentário na
mail
solicitação
cadastrado.
#2804:
email
Atenciosamente dcpt25@hotmail
.com

Por gentileza,
poderiam
verificar este
login?

Para agilizar
seu acesso,
retornamos
sua senha ao
padrão do
sistema.
Seguem
dados de
acesso:

Att.

Usuário:
dcpt25@hotm
ail.com
Senha: 123
Seu acesso
está
funcionando
corretamente
(print abaixo).


Atenciosament
e

Para acessar
o sistema,
Ju

2817

17/10/2018

21/10/2018 Encerrado

Já fui cadastra no
sistema. porem
não consigo ter
acesso ou fazer
novo cadastro
para ter acesso
ao currículo de
referencia em
consulta publica.

Enviado do
meu
smartphone
Samsung
Galaxy.

Olá Judite
Rocha, bom
dia. Tudo
bem?

A solicitação
#2818 "E-mail
cadastrado" foi
Nos envie o e- fechada e
Poderia por
mail
fundida com
gentileza, nos
cadastrado na esta
Por gentileza,
informar o eferramenta,
solicitação.
-------verificar este
mail
para que
Último
Mensagem
login
cadastrado
comentário na
original -------- possamos
-----------------no sistema?
solicitação
De: "Suporte auxilia-la.
#2818:
Técnico
Enviado de:
Atenciosamen (Ferramentas Atenciosament
http://basenacional
te
e
judite.rocha1@
BNCC)"
comum.mec.gov.br/
gmail.com
&lt;suporte@b
consultapublica/us
ncc.zendesk.c
uario/cadastrar
om&gt;
Data:
17/10/18
09:29 (GMT03:00)
Para: Judite
Rocha
&lt;judite rocha
Bom dia,
Judite,

Prezada,

Para facilitar o
acesso,
retornamos
sua senha
para a padrão
do sistema.
Portanto, para
que consiga
entrar no
sistema
novamente,
seguem dados
de acesso:
Usuário:
judite.rocha1@
gmail.com
Senha: 123
Qualquer
dúvida, favor
responder
esse e-mail.
Agradecemos
seu contato,
Equipe de

ITERAÇÃO 8

ITERAÇÃO 9

ITERAÇÃO 10 ITERAÇÃO 11

ITERAÇÃO 12

ITERAÇÃO 13

ITERAÇÃO 14

ITERAÇÃO 15

ID

2969

DATA DA
SOLICITAÇÃO

09/11/2018

DATA DO
ENCERRAMENTO

SITUAÇÃO

26/11/2018 Encerrado

SOLICITAÇÃO

Meu nome é
Carmem, sou
assessora
pedagógica de
uma escola
pública no
município de
Espirito Santo do
Pinhal. Fiz a
inscrição de
alguns professores
para fazer o curso
sobre a BNCC e
somente uma
professora ainda
aguarda o e-mail
para iniciar o
mesmo. A
inscrição foi feita
com sucesso. O
que está
acontecendo?
Aguardo uma
solução para o
caso acima citado.

ITERAÇÃO 1

ITERAÇÃO 2

ITERAÇÃO 3

ITERAÇÃO 4

ITERAÇÃO 5

ITERAÇÃO 6

ITERAÇÃO 7

Boa tarde,
Carmem
Bom dia,
Carmem,

Prezada,
Carmem,

Não
recebemos
retorno e
daremos este
chamado
como
concluído.

Nos informe o
e-mail
cadastrado,
para que
possamos
auxilia-la.

Caso ainda
tenha alguma
dúvida e
possamos
auxiliá-la em
algo, por
gentileza abra
Atenciosamen
um novo
te
chamado e
ficaremos
felizes em
ajudá-la.

Bom dia!
O e-mail da
professora
cadastrada é
emiliana.carmo
@hotmail.com
Por favor, é
muito
importante
para ela fazer
este curso
junto às
demais
professoras
inscritas!

Poderiam
verificar, por
gentileza.

Obrigada pela
atenção!
Carmem

Relacionado
ao Curso,
entre em
contato
através do link
abaixo:

Atenciosament
e

Obrigada

Identificamos
que esta
pessoa possui
cadastro como
respondente no
consulta
pública, porém
o
questionamento
levantado nos
leva a entender
de que se trata
do AVA MEC.
Vocês teriam
alguma
orientação
específica para
passar?

Este suporte
é dedicado às
funcionalidade
s do site
http://basenaci
onalcomum.me
c.gov.br/, tais
como
download do
documento
BNCC,
navegação no
documento,
versão de
impressão,
materiais de
suporte e
ferramentas
de apoio à
(re)elaboração
do documento
curricular.

Carmem

Antônio
Charles
Paulino, bom
dia! Tudo
bem?

3091

19/11/2018

26/11/2018 Encerrado

Não estou
conseguindo
acessar pelo
cadastro que fiz, email e senha estão
corretos, mas
mesmo assim não
tenho conseguido
acessar.
------------------

Para facilitar o
acesso,
retornamos a
sua senha
para a padrão
do sistema.
Dados de
acesso:

Bom dia,
Antonio,
Poderia nos
informar, por
gentileza, seu
e-mail
cadastrado
na
plataforma?

O e-mail
cadastrado é:
paulino.charle
s@hotmail.co
m

O e-mail
cadastrado é:
paulino.charles
@hotmail.com

O e-mail
cadastrado é:
paulino.charles
@hotmail.com

O e-mail
poderiam
cadastrado é:
verificar, por
paulino.charles
gentileza.
@hotmail.com

Enviado de:
Atenciosamen
http://basenacional
te
comum.mec.gov.br/
consultapublica/

• Usuário &gt;
paulino.charle
s@hotmail.co
m
• Senha &gt;
123



Com isso,
conseguimos
simular seu
acesso
normalmente.
Veja print
abaixo:
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Anexo 5
Storyboards dos 13 cursos de formação EaD da BNCC – com
atualizações da Etapa do Ensino Médio

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Este relatório compila os storyboards dos 13 cursos já disponibilizados no ambiente virtual
AVAMEC, com as atualizações referentes a etapa do Ensino Médio, que foi homologada em 14
de dezembro de 2018.

Módulo 1 – A BNCC da Educação Básica
Unidade 1 – comum a todos os perfis
Unidade 2 – comum a todos os perfis
Unidade 3 – comum a todos os perfis
Unidade 4 – comum a todos os perfis
Unidade 5 – atividades de gestor
Unidade 5 – atividades de professor
Unidade 5 – atividades de conselheiro

Módulo 2 – Específico por público-alvo
Unidades 1 a 4 - Gestor
Unidades 1 a 4 - Conselheiro
Unidades 1 a 6 - Professor Educação Infantil
Unidades 1 a 7 - Professor Ensino Fundamental Anos Iniciais
Unidade 1 - Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Todos os componentes
Unidades 2 a 3 - Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Matemática
Unidades 2 a 3 - Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Língua Portuguesa
Unidades 2 a 3 - Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Arte
Unidades 2 a 3 - Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Língua Inglesa
Unidades 2 a 3 - Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Educação Física
Unidades 2 a 3 - Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Ciências
Unidades 2 a 3 - Professor Ensino Fundamental Anos Finais – História
Unidades 2 a 3 - Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Geografia
Unidades 2 a 3 - Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Ensino Religioso

Módulo 3 – A implementação da BNCC
Unidade 1 – comum a todos os perfis (exceto para conselhos)
Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Unidade 2 – comum a todos os perfis (exceto para conselhos)
Unidade 3 – atividades de gestor
Unidade 3 – atividades de professor – Educação Infantil
Unidade 3 – atividades de professor – Ensino Fundamental
Unidade 1, 2, 3 e 4 – conselhos

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Módulo 1
A BNCC da Educação Básica
Unidades 1, 2, 3 e 4
Comum a todos os perfis

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U1
[2]
>> O que é a BNCC
o A BNCC e suas premissas pedagógicas
o O processo de construção da BNCC
o Qual a diferença entre a Base e o Currículo?
>> Por que falar em competências e habilidades?
o Os fundamentos pedagógicos que orientam a Base
o As competências e as habilidades a serem desenvolvidas a partir da BNCC
o Implicações da BNCC na metodologia e no clima escolar
>> Como a base está organizada?
o Especificidades da organização da base em cada etapa da educação básica
>> Qual é o desafio posto aos educadores?
o A contribuição da base para a qualidade e equidade na educação

[2] sinais >> indicam “sanfonas”;
bullets indicam texto dentro de cada
sanfona

[2.1]
[2.1] texto 1 coluna
Ao final, você poderá realizar um conjunto de atividades que propõem a reflexão a respeito dos conteúdos deste
Módulo.
[3] título H3
[3] Objetivos do Módulo
Ao concluir este módulo, espera-se que você:


conheça a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e suas premissas pedagógicas;



entenda como esse referencial pode apoiar o desenvolvimento do currículo nas ações cotidianas da gestão
escolar e da sala de aula;



conheça as competências gerais que os alunos devem desenvolver ao longo de toda a Educação Básica.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U1

TP027
TP027

[4] O que é a BNCC
[4.1] A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto das
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da Educação Básica. E, com isso, ter
assegurados os direitos de aprendizagem e desenvolvimento conforme preconiza o Plano Nacional de Educação (PNE).
A BNCC (2018) afirma que:
[4.2] “[...] este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação
escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e está orientado pelos princípios
éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como
fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN).”
(MEC, BRASIL, 2018 [4.3])

TP026

[4] título H2
[4.1] texto 1 coluna
[4.2] citação
[4.3] Inserir link para abrir em nova
aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.
br/wpcontent/uploads/2018/06/BNCC EI
EF 110518 versaofinal site.pdf

A elaboração da BNCC não foi feita do dia para a noite! Veja como ocorreu todo o processo de construção da Base ao
longo dos últimos vinte anos!
[5]

TP026

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U1

>> 1988
Promulgada a Constituição Federal: a criação de uma Base Nacional Comum, com a fixação de conteúdos mínimos para o
Ensino Fundamental, é prevista no artigo 210 [5.1]
>> 1996
A Lei das Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Básica [5.2] é aprovada e reforça a necessidade de uma base nacional
comum.
>>1997 a 2000
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) [5.3] foram consolidados em partes: 1º ao 5º ano em 1997; 6º ao 9º ano
em 1998; e, em 2000, foram lançados os PCNs para o Ensino Médio.

>>2010 a 2012
Novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) [5.4] orientadas para o planejamento curricular das escolas e sistemas de
ensino, as resoluções valiam para a Educação Infantil e os Ensinos Fundamental e Médio.
>>2014
Plano Nacional de Educação (PNE) – A Lei n. 13.005, de 2014 [5.5], instituiu o PNE com vigência de dez anos. São vinte
metas para melhorar a qualidade da Educação Básica, sendo que quatro delas tratam da Base Nacional Comum
Curricular.

>>2015

[5] linha do tempo VERTICAL
Os sinais >> indicam as datas que
devem aparecer nas bolinhas e ao clicar
em cada uma delas aparecerá o
respectivo texto.
[5.1] inserir link para abrir em nova aba
http://www.senado.leg.br/atividade/con
st/con1988/con1988 12.07.2016/art 21
0 .asp

[5.2] inserir link para abrir em nova
aba
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03
/leis/L9394compilado.htm
[5.3] inserir link para abrir em nova
aba:
http://portal.mec.gov.br/component
/tags/tag/33038

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U1
A Portaria nº 592 de 17 de junho de 2015 [5.6] institui a Comissão de Especialistas para a Elaboração de Proposta da
BNCC. Em outubro, tem início a consulta pública para a construção da primeira versão da BNCC com contribuições da
sociedade civil, de organizações e entidades científicas.
>>2016
Em março, após 12 milhões de contribuições, a primeira versão do documento é finalizada. Em junho, seminários com
professores, gestores e especialistas abertos à participação pública são realizados por todo o Brasil para debater a
segunda versão da BNCC. Em agosto, começa a ser redigida a terceira versão, em um processo colaborativo com base na
versão 2.

>>2017
Em abril, o MEC entregou a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) [5.7] ao Conselho Nacional de
Educação (CNE). O CNE elaborou parecer e projeto de resolução sobre a BNCC e homologou as etapas da educação
infantil e do Ensino Fundamental.

:
[5.4] inserir link para abrir em nova
aba:
http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com docman&view=downloa
d&alias=6704-rceb004-101&category slug=setembro-2010pdf&Itemid=30192
[5.5] inserir link para abrir em nova aba
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL 03/
Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm

[5.6] inserir link para abrir IMAGEM em
nova aba:

portaria-mec-n-592-bnc.JPEG
>> 2018
Foi promulgada a Portaria nº 331, de 5 de abril de 2018 [6] que institui o Programa de Apoio à Implementação da Base
Nacional Comum Curricular – ProBNCC e estabelece diretrizes, parâmetros e critérios para sua implementação.

[5.7]inserir link para abrir em nova
aba
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a
-base

[6] inserir link para abrir em nova
aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
wpcontent/uploads/2018/04/PORTARIA331
DE5DEABRILDE2018.pdf

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U1

TP012

TP012

[7]
Concluído o processo, a BNCC passou a integrar a política nacional da Educação Básica como referência nacional para a
formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, do distrito federal e dos municípios e das
propostas pedagógicas das instituições escolares.
Seu conteúdo também vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e
municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios
para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação.
Assista ao vídeo a seguir e veja o que as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello têm para falar sobre a

[7] texto
[8 ] Videoaula VA1_M1U1_todos*

importância da BNCC para a educação nacional.
TP008

[8 ] VA1_M1U1_todos*

TP008

[9] Saiba mais!

[10] Conheça os dispositivos citados na videoaula:

[9] título h4
[10] texto

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U1




Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) [10.1]
Plano Nacional de Educação [10.2]

[10.1] inserir link para abrir em nova
aba:
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis
/L9394compilado.htm

TP005

[11] No vídeo, as professoras Ghisleine e Guiomar deixam claro que a BNCC, ao definir as aprendizagens essenciais,
não suprime a necessidade de os estados, os municípios e as escolas elaborarem seus próprios currículos, pelo
contrário: os currículos e as propostas pedagógicas devem ser orientados pela BNCC.

[10.2] inserir link para abrir em nova
aba:
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL 0
3/ Ato20112014/2014/Lei/L13005.htm
TP005

TP008 + TP011 + TP013

[12.1]

Base e Currículo

[11] texto
TP008

[12.2] Entenda melhor a relação entre Base e os Currículos das redes de ensino e das escolas:
[12.3]

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U1

[12] Tarja sem ícone com os textos em
HTML:
[12.1] titulo [H3];
[12.2] texto
TP011

[13]
>> BNCC
 Projeto de nação.
 Concepção de educação.
 Concepção de conteúdo.
 Decisão: o que deve ser aprendido.

[12.3] Cor de fundo grafite com
imagem do alvo e setas aplicada por
cima. Imagem:
bncc_m1_basecurriculo.jpeg

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U1
[14]
>> Currículo da rede
 Projeto de educação para estados e municípios.
 Concepção de educação.
 Concepção de conteúdo.
 Decisão: o que deve ser aprendido – contexto regional / local.

[15]
>> Currículo da escola
 Projeto de educação e de escola.
 Como se conhece e como se aprende o conteúdo.
 Como ensinar.
 Como se avalia.

TP013

Os sinais >> indicam o texto de capa
do card. Os bullets são o texto
interno.

13 [card 1] BNCC
14 [card 2]Currículo da rede
15 [card 3]Currículo da escola

[16]
Observe que as redes e as escolas têm autonomia para tomar decisões importantes em seus currículos, tendo a BNCC
como diretriz. Desta forma, pode-se dizer que a BNCC define o cidadão que se quer educar com base na política da
equidade e da educação integral, enquanto os currículos definem o aluno que se quer formar com base no contexto e
no desenvolvimento bio‐psicossocial e cultural.

[16] texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U1
TP009 [17]

TP009

[18] Muitas redes de ensino estaduais e municipais, e também
escolas, já iniciaram a elaboração de seus currículos considerando a
BNCC, seguindo as orientações disponíveis no Guia de Implementação
[19].

[17] imagem à direita: miniatura da
capa da publicação disponível no link
abaixo
bncc_stb_m1_todos_u1_v1_img02

[Avançar para a Unidade 2]

[18] Texto
[19] inserir link para abrir em nova
aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.
br/wpcontent/uploads/2018/04/guia BNC
2018 online v7.pdf

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U2

TP007

[4] No vídeo, fala-se a respeito das competências gerais da Educação Básica que devem ser asseguradas a todos os alunos.

[3]
Videoaula VA2_M1U2_todos*

TP007

Você sabe quais são elas? Essas competências servem como parâmetro para a construção de novas propostas de ensino e
asseguram aos estudantes os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, veja:

[5] As competências gerais da Educação Básica

[5.1]

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender
e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise
crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas
diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem
como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências,
ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem

[4] Texto 1 coluna
[5] título h3

[5.1] Texto lista

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U2
entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de
vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em
âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes,
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões
com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

TP006

[6.1] Olho
TP006

[6.2] Texto

[6.1]
[6.2] Ao ler o texto das dez competências da Educação Básica, você

“[...] embora a BNCC não defina
uma metodologia de ensino, a
formação do aluno caracterizado
nas dez competências só pode ser
alcançada por meio de
metodologias ativas”

pôde identificar algumas diferenças entre o aluno de hoje e o aluno
mais passivo de anos atrás? É importante entendermos que o
momento histórico atual e a perspectiva de futuro demandam alunos
com outra visão de mundo, preparados para lidar crítica e
eticamente, com um ritmo mais dinâmico e com os avanços
tecnológicos. Como escreve Lidia Goldenstein [6.3], “o telefone fixo

6.3 inserir link para abrir em nova
aba:
http://interessenacional.com.br/2
017/11/17/4a-revolucaoindustrial-impactos-no-empregoe-na-educacao/

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U2
demorou 75 anos para alcançar 50 milhões de usuários, o rádio levou 38 anos, a TV, treze anos, a internet, três anos, o
Facebook, apenas um ano, e o jogo Angry Birds, incríveis 35 dias”. O essencial é que se perceba que, embora a BNCC não

TP012
[7.1] Heading 3

defina uma metodologia de ensino, a formação desse aluno caracterizado nas dez competências só pode ser alcançada por
meio de metodologias ativas.

TP012

[7.1] Por que falar em competências e habilidades?
[7] O que significa ter um currículo orientado por competências? E qual a diferença em comparação com os currículos que
definem apenas conteúdo? Assista ao vídeo com as professoras Ghisleine e Guiomar e entenda essas e outras questões!
[8] Videoaula VA3_M1U2_todos*

[7] Texto 1 coluna
[8]
Videoaula VA3_M1U2_todos*
TP005

TP005

[9] A BNCC apresenta competências gerais que devem ser desenvolvidas por todos os alunos ao longo da Educação Básica. Ela
também define competências específicas para as áreas e os componentes curriculares do Ensino Fundamental. Além delas, há

[9] texto

habilidades descritas para os componentes ao longo dos nove anos. Você sabe qual a relação entre competências e
habilidades? Assista ao vídeo a seguir!
TP012

TP012

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U2

10] Mini vídeo MV1_M1U2_todos*

TP009

[11]
[12] Dúvidas?

[10] Mini vídeo

[13] Perguntas e respostas sempre ajudam na aprendizagem!

TP009

MV1_M1U2_todos*

Veja as respostas que as professoras Ghisleine e Guiomar deram
para perguntas frequentes sobre desenvolvimento integral do aluno
e sobre o impacto da BNCC na prática pedagógica!

TP012

[14]

[11] Imagem à esquerda 50%.
bncc_stb_m1_todos_u2_v1_img0
3_194954891

[12] Heading h3

Vídeo MV2_M1U2_todos*

[13] Texto 50%

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U2

TP012

[14] vídeo

MV2_M1U2_todos*

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U3

>> Educação Infantil
[3.1]

TP018

Os sinais >> indicam título do colapsado.
Dentro de cada colapsado, tem uma
imagem e uma tabela com os textos
indicados. A visão final deve ser conforme
aparece na imagem ao lado.
[3.1] IMAGEM:
MEC_Formacao_BNCC_M1_infantil

[3.2] Tabela com cores alternadas, dentro
[3.2]

do colapsado Educação infantil, abaixo da

Direitos de aprendizagem e de

Campos de experiência

Objetivos de aprendizagem e

desenvolvimento

São cinco campos nos quais as crianças

desenvolvimento

imagem.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U3
São seis direitos de aprendizagem e

podem aprender e se desenvolver:

Os objetivos são organizados

desenvolvimento:

O eu, o outro e o nós;

por faixa etária (bebês,

Conviver;

Corpo, gestos e movimentos; Traços,

crianças muito pequenas,

Brincar;

sons, cores e formas; Escuta, fala,

crianças pequenas) para cada

Participar;

pensamento e imaginação;

campo de experiência.

Explorar;

Espaços, tempos, quantidades,

Expressar e

relações e transformações.

Conhecer-se.

>> Ensino Fundamental (anos iniciais e finais)
[4.1]

[4.1] IMAGEM:
MEC_Formacao_BNCC_M1_ef

[4.2] Tabela com cores alternadas, dentro
do colapsado Ensino fundamental, abaixo
da imagem.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

M1U3

[4.2]
Áreas do conhecimento:
São cinco áreas do
conhecimento, que
abrigam os
componentes
curriculares:

Componentes: São
nove componentes
curriculares, abrigados
nas áreas do
conhecimento: língua
portuguesa, arte,

Unidades temáticas:
as unidades
temáticas definem
um arranjo dos
objetos de
conhecimento ao

Objetos de
conhecimento:
referem-se a
conteúdos,
conceitos e
processos

Habilidades:
expressam as
aprendizagens
essenciais
relativas aos
objetos de

☒ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U3
LINGUAGENS (língua
portuguesa, arte,
educação física, língua
inglesa), MATEMÁTICA,
CIÊNCIAS DA NATUREZA
(Ciências), CIÊNCIAS
HUMANAS (história e
geografia) e ENSINO
RELIGIOSO.

educação física e língua
inglesa (LINGUAGENS),
matemática
(MATEMATICA),
ciências (CIÊNCIAS DA
NATUREZA), história e
geografia (CIENCIAS
HUMANAS), ensino
religioso (ENSINO
RELIGIOSO).

longo do Ensino
Fundamental
adequado às
especificidades dos
diferentes
componentes
curriculares.

mobilizados em
diferentes
habilidades,
relativos a cada
unidade temática.

conhecimento
que devem
ser
asseguradas
aos alunos
nos diferentes
contextos
escolares.

TP012

[5] Navegue pela BNCC [6] e observe: para a Educação Infantil, há campos de experiências comuns a todos os

TP012

estágios do desenvolvimento, mas os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento são específicos para cada
um deles. Para o Ensino Fundamental, estão disponíveis as competências das áreas. Quando a área abriga mais de
um componente curricular (é o caso de Linguagens e Ciências Humanas), também são definidas competências
específicas de cada componente (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Geografia e História). As
habilidades, por sua vez, também são específicas para os componentes e para cada ano do Ensino Fundamental.

[5]
[Texto 1 coluna]

Na videoaula a seguir, você verá as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello comentando essa

[6] inserir link para abrir em nova aba:

diferenciação entre as etapas e outros aspectos estruturais da Base que impactam a prática de sala de aula, como a

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase

progressão das aprendizagens.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U3
[7] videoaula VA4_M1U3_todos*

TP 007
[8] A Base prevê diferentes momentos de transição – da Educação Infantil para o Ensino Fundamental; dos anos
iniciais para os anos finais do Ensino Fundamental; do Ensino Fundamental para o Ensino Médio. Esses momentos
são marcados por transformações, ocorridas na infância e na adolescência dos alunos, que impactam a

[7] vídeo

VA4_M1U3_todos*
TP 007

aprendizagem. Na videoaula, as professoras Ghisleine e Guiomar apontam para algumas dessas transformações: a
mudança de escola (podendo incluir, também, mudanças da administração municipal para a estadual), inserção de
professores especialistas, mudanças de currículos, dentre outras. Nessa direção, é fundamental que se considerem
estratégias para o acolhimento e a adaptação dos alunos que passam por essas transições. Para pensar nas
estratégias, é interessante considerar:

[8.1]

[8] Texto 1 coluna
1. Os alunos participam de atividades desenvolvidas para que conheçam ou se familiarizem com a
nova escola ou com a próxima etapa?
2. As atividades privilegiam quais aspectos da transição: familiarização com o espaço, com a rotina,
com os outros alunos, com o currículo?
3. Os professores recebem algum retorno a respeito da adaptação / transição desses alunos?

TP 023
[9] Um dos desafios importantes para a educação que a organização da BNCC traz à tona quando se preocupa com

[8.1] Lista
TP 023

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U4
referencial para assegurar a unidade da formação e a igualdade para todos os estudantes.
No entanto, isso não é suficiente para a promoção da qualidade no sistema educacional brasileiro, é preciso,
também, promover a equidade. E qual é a diferença entre igualdade e equidade?
[4]

[3] Texto 1 coluna
[4] imagem:
bncc_imagem_m1_u4_equidade
[4.1] Legenda da imagem

TP012
[4.1] Em termos da BNCC, igualdade significa definir as aprendizagens a que todos têm direito. Equidade é

oferecer condições adequadas às especificidades de cada indivíduo.

TP012

[5] De forma simplificada, podemos dizer que a igualdade visa estabelecer o mesmo ponto de chegada para
todos, já a equidade leva em consideração as especificidades de cada indivíduo, de cada contexto, de cada
região, de cada história de vida etc.

[5] Texto 1 coluna
[6] VA5_M1U4_todos*

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U4
Em outras palavras, e no contexto da BNCC, é por meio do currículo, da proposta pedagógica e das práticas em
sala de aula que se permitirá que todos os alunos alcancem as aprendizagens especificadas na Base. Dentro dessa
perspectiva chegaremos ao desenvolvimento integral de cada um e também do coletivo: igualdade e equidade
com qualidade.
Para aprofundar esse assunto tão importante, assista ao vídeo gravado pelas professoras Ghisleine Trigo e
Guiomar Namo de Melo:
[6] VA5_M1U4_todos*

TP007

TP007

[7] Resumo do Módulo
[8] Ao longo deste módulo, você teve a oportunidade de:
[9]
 conhecer a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e suas premissas pedagógicas;


entender como esse referencial pode apoiar o desenvolvimento do currículo nas ações cotidianas da
gestão escolar e da sala de aula;



conhecer as competências gerais que os alunos devem desenvolver ao longo de toda a Educação Básica.

TP011
[10] Reveja alguns dos principais conceitos abordados no diagrama a seguir. Se desejar, imprima a imagem e faça

[7] TÍTULO H2
[8] TEXTO
[9] LISTA
TP011

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U4
um mapa mental, estabelecendo as relações entre os diferentes elementos.
[11]

[10] TEXTO
[11] imagem:
bncc_imagem_m1_mapamental2
[12] TEXTO

[12] Para encerrar este módulo, faça as atividades!
[Avançar para a próxima unidade]

Módulo 1
A BNCC da Educação Básica
Unidade 5 - atividades de gestor

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

implementar adequadamente a BNCC considerando, principalmente, as especificidades locais dos alunos e da
comunidade escolar.
Alguns pontos merecem destaque. Aqui, nos deteremos apenas nos que se referem às Competências Gerais que
devem ser desenvolvidas por todos os alunos durante a Educação Básica, à transição bem-sucedida dos alunos de
uma etapa ou fase para outra e à necessidade de promover condições para que todos os alunos possam
desenvolver as aprendizagens essenciais definidas na Base. As atividades propostas têm como principal função
incentivar que você faça um diagnóstico da sua escola e promover sua reflexão sobre as implicações da BNCC no
cotidiano escolar e em sua prática como gestor. Lembre-se que o Módulo 1 é apenas o ponto de partida da
formação que pretende contribuir para que todos os alunos possam desenvolver as aprendizagens definidas na
BNCC.

Bom trabalho!

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005
TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

Atividade associação com feedback

[2] Segundo a BNCC, os alunos devem desenvolver, ao longo da Educação Básica, dez competências
gerais voltadas para uma formação humana integral que visa à construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva. É a partir dessas competências que os objetivos de aprendizagem de cada etapa são definidos.
Considerando as etapas da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental) e as especificidades de
cada uma, analise as informações a seguir e relacione-as à etapa correspondente.
I. A BNCC estabelece cinco campos de
experiências, nos quais as crianças podem
aprender e se desenvolver.
II. A área de conhecimento estabelece
competências específicas de área, cujo
desenvolvimento deve ser promovido ao
longo de nove anos.

( I ) Educação Infantil
CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
( II ) Ensino Fundamental

[3]
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta selecionada não está correta.
A BNCC estabelece cinco campos de experiências para a Educação Infantil, nos quais as crianças podem aprender
e se desenvolver.
A área de conhecimento estabelece competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve ser promovido
ao longo dos nove anos que compreendem o Ensino Fundamental.

[2] Texto 1 coluna

Curso/Perfil:
☒ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005
TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2] Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

da Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EI 02 ET 03
(X) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental
( ) Crianças bem pequenas
(X) Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: O código EI 02 ET 03
refere-se ao terceiro objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento proposto no campo de experiências
“Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações” para crianças pequenas (4 anos a 5
anos e 11 meses), da Educação Infantil.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

Curso/Perfil:
☒ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

TP005

[2] Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

da Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EF 15 LP 03

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

( ) Educação Infantil
(X) Ensino Fundamental
(X) 1º ao 5º ano
(X) Língua Portuguesa
( ) Matemática

Feedback resposta incorreta: O código EF 15 LP 03
refere-se a terceira habilidade proposta para o
componente curricular Língua Portuguesa para o bloco
de 1º a 5º anos.
CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

Curso/Perfil:
☒ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]
Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da

TP005

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EF 69 MA 06
( ) Educação Infantil
(X) Ensino Fundamental
( ) 1º ao 5º ano
(X) Matemática
( ) Língua Portuguesa

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: O código EF 69 MA 06
refere-se a sexta habilidade proposta para o componente
curricular Matemática para o bloco de 6º a 9º anos.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

Curso/Perfil:
☒ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

☐ Conselheiros.

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]
Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.

Código - EI 01 EO 01

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

(X) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental
(X) Bebês
( ) Escuta, fala, pensamento e
imaginação
(X) O eu, o outro e o nós

Feedback resposta incorreta: O código EI 01 EO 01
refere-se ao primeiro objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento proposto no campo de experiências “O
eu, o outro e o nós” para bebês (zero a 1 ano e 6 meses),
da Educação Infantil.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]

☐ Conselheiros.

TP005

Atividade Preencher lacunas (Feedback geral)

Sobre as competências específicas do componente do Ensino Fundamental, complete as lacunas:
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente
curricular apresenta um conjunto de habilidades, que estão relacionadas a
diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como conteúdos, conceitos e
processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um
conjunto de habilidades, que estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como
conteúdos, conceitos e processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]

☐ Conselheiros.

TP005

Atividade Verdadeiro ou Falso (feedback por
afirmativa)

Considerando a Estrutura da BNCC, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( V ) Na Educação Infantil devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver,
brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
Na primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem
e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver: conviver, brincar,
participar, explorar, expressar, conhecer-se.
( F ) A Educação Infantil está organizada em cinco áreas do conhecimento.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
A Educação Infantil é organizada em cinco campos de experiências. É o Ensino Fundamental que está organizado
em cinco áreas do conhecimento.
( V ) As áreas do conhecimento que fazem parte do Ensino Fundamental são: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
As áreas do conhecimento que fazem parte do Ensino Fundamental são: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso.
( F ) Língua Inglesa é um componente curricular ofertado a partir dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte: A Língua Inglesa é ofertada a partir do
6º ano do Ensino Fundamental, anos finais.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005
TP005

Atividade diagnóstica com feedback geral

[1]

Atividade – As competências na escola [H3]
As competências gerais da Educação Básica são um pilar importante da BNCC. É possível que ao menos parte
delas já esteja sendo promovida pelas escolas e redes de ensino no país. Propomos, portanto, uma reflexão.

Na escola em que você atua, os alunos desenvolvem essas competências? Selecione as respostas que refletem
sua opinião.

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas,
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística,
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade,
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

Não sei
responder

Não

Parcialmente

Sim

[2]

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna
[3] Feedback geral

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar
e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

[3]
Feedback geral:
Para as competências que você marcou “SIM”: Busque identificar como essas competências estão sendo
desenvolvidas. Quais atores estão envolvidos? Que estratégias são mobilizadas pelos professores e demais
membros da comunidade escolar?

Para as competências que você marcou “NÃO” ou “Parcialmente”: Atenção! Procure descobrir como as
competências podem ser desenvolvidas. É possível prever mudanças em sua prática cotidiana para que isso
aconteça.

Para as competências que você marcou “Não sei responder”: Reveja o texto das competências e identifique
quais ações dos seus alunos poderiam ser entendidas como demonstrações do desenvolvimento delas. Em
seguida, procure identificar se os alunos têm tido oportunidade para desenvolvê-las.

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

Compartilhe suas reflexões nos espaços de discussão da escola em que atua!

☐ Conselheiros.

TP005

Atividade diagnóstica com feedback
TP005

[1]

Atividade – As competências na escola [H3]
[2]
Vimos que a BNCC [3] define as aprendizagens essenciais para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental.
Ao atentar para as especificidades de cada etapa de ensino, a Base prevê momentos de transição [4] entre a
Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como entre os anos iniciais e finais e, ainda, a
transição para o Ensino Médio.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
Propomos agora uma reflexão sobre como esses momentos de transição acontecem na escola em que atua.
Anote suas respostas em um documento no seu computador ou em um caderno – elas serão úteis para que você
possa discutir com outros educadores de sua escola.

[2] Texto 1 coluna
[3] inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com
docman&view=download&alias=79611-anexo-

1. Indique quais etapas sua escola possui:

texto-bncc-aprovado-em-15-12-17-

( ) Educação Infantil – Pré-escola

pdf&category slug=dezembro-2017-

( ) Ensino Fundamental – anos iniciais

pdf&Itemid=30192

( ) Ensino Fundamental – anos finais
( ) Ensino Médio

[4] inserir link para abrir em nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#in

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

2. Caso a escola em que você atua tenha apenas Educação Infantil:
Quais atividades são realizadas pensando na transição dos alunos da Educação Infantil para os anos

☐ Conselheiros.

fantil/a-transicao-da-educacao-infantil-para-oensino-fundamental

iniciais do Ensino Fundamental em uma nova escola? Os alunos têm a oportunidade de visitar
previamente as escolas onde cursarão os anos iniciais? De alguma forma, a sua escola oferece

TP005

informações para essas escolas sobre a natureza do trabalho pedagógico desenvolvido e as aprendizagens Atividade de múltipla escolha com
desenvolvidas pelos alunos? Há acompanhamento dos resultados dessa transição (ou seja, sua escola

alternativa correta e feedback individual por

recebe algum retorno a respeito da adaptação / transição dos alunos)?

alternativa

Caso a escola em que você atua tenha Educação Infantil-Pré-escola e Ensino Fundamental – anos
iniciais:
Quais atividades são realizadas pensando na transição dos alunos da Educação Infantil para os anos
iniciais do Ensino Fundamental? Quais atividades são realizadas? Há acompanhamento dos resultados
dessa transição (ou seja, você recebe algum retorno a respeito da adaptação / transição dos alunos)?
Caso a escola em que você atua tenha apenas Ensino Fundamental – anos iniciais:
Como os alunos chegam da Educação Infantil-Pré-escola? Como esses alunos são acolhidos? Que
atividades são desenvolvidas para que eles possam se entrosar na nova escola?
Como os alunos chegam dos anos iniciais do Ensino Fundamental? Quais atividades são realizadas? São
realizadas visitas prévias para as escolas da região que receberão esses alunos? Há acompanhamento dos
resultados dessa transição (ou seja, a escola recebe algum retorno a respeito da adaptação / transição
dos alunos)?
Caso a escola em que você atua tenha Ensino Fundamental – anos iniciais e finais:
Como os alunos chegam da Educação Infantil-Pré-escola? Como esses alunos são acolhidos? Que

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

atividades são desenvolvidas para que eles possam se entrosar na nova escola?
Quais são as atividades realizadas pensando na transição dos alunos dos anos iniciais para os anos finais?
Quais atividades são realizadas para promover a transição entre os anos finais e o Ensino Médio em uma
nova escola?
Há acompanhamento dos resultados dessa transição (ou seja, você recebe algum retorno a respeito da

TP005

Atividade diagnóstica com feedback

adaptação / transição dos alunos)?

Caso a escola em que você atua tenha apenas Ensino Fundamental – anos finais:
Quais atividades são realizadas para receber os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental?
Quais atividades são realizadas para promover a transição entre os anos finais e o Ensino Médio em uma
nova escola?
Há acompanhamento dos resultados dessa transição (ou seja, você recebe algum retorno a respeito da
adaptação / transição dos alunos)?
CONTEÚDO DIAGRAMADO

3. Considerando as orientações da BNCC para as transições entre as diferentes etapas da Educação Básica
que são pertinentes à escola em que você atua, avalie quais alterações podem ser feitas nas atividades
já realizadas.

Feedback
Compartilhe suas reflexões nos espaços de discussão da escola e veja como a proposta pedagógica pode

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

incorporar essas novas práticas!

TP005

Atividade diagnóstica com feedback

TP005

[1]

Atividade – Promovendo a equidade [H3]
[2]
No Módulo 1 vimos que a Base é um referencial que indica as aprendizagens essenciais para os alunos da
Educação Básica e, nesse sentido, aponta para a melhoria da qualidade da educação nacional. A promoção da
equidade, por sua vez, depende de um esforço na ponta para, antes de mais nada, reconhecer a individualidade
de cada aluno e, então, fornecer as condições necessárias às aprendizagens considerando essas demandas
diferenciadas do público atendido em cada rede de ensino, escola e sala de aula. Agora responda:

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
Há como promover qualidade SEM promover a equidade?
( ) Sim
Feedback: Fique atento! A qualidade não se concretiza sem equidade. Equidade implica concentrar
esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo patamar de qualidade já
estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.

[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

( ) Não
Feedback: Exatamente! A qualidade não se concretiza sem equidade. Equidade implica concentrar
esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo patamar de qualidade já
estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.

TP008

( ) Não sei responder
Feedback: Reveja os conceitos. Sem a garantia da qualidade não faz sentido falar em equidade. Equidade
implica concentrar esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo
patamar de qualidade já estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
TP005
[1]

Atividade – Promovendo a equidade [H3]
[2] Considerando que a equidade implica esforços para que, com suas diferenças individuais, todos cheguem ao
mesmo patamar de qualidade previamente estabelecido, responda à seguinte indagação:
CONTEÚDO DIAGRAMADO

Nas escolas em que você atua, há práticas que contribuem para a promoção da equidade?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei responder

Se você escolheu “SIM”, propomos que você convide os professores de sua escola para compartilhar suas
percepções sobre essa experiência.
Se escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você proponha uma discussão sobre essa temática na

[1] título H3
[2] Texto + Tarja com ícone e texto [3]

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

escola em que você atua. Ações de correção de fluxo, como reforço e recuperação, são consideradas ações para
promoção da equidade, bem como intervenções visando a acessibilidade e o atendimento às necessidades
especiais. Veja se sua opinião se assemelha à dos outros membros da equipe gestora e pedagógica. Aproveite o
momento também para debater como novas iniciativas de promoção da equidade podem ser adotadas.

Bom trabalho!

TP008
[1]

Atividade – Fórum: convite para o debate [H3]
[2]
Para finalizar este Módulo 1, convidamos você a participar do Fórum de discussão para trocar experiências com
outros gestores. As temáticas propostas para discussão são:


A promoção das competências gerais da Educação Básica: Quais atores devem ser envolvidos? Que
estratégias podem ser mobilizadas? Como superar os desafios?



As transições entre as etapas: Quais as principais necessidades dos alunos da escola em que você atua
em relação às transições? Como você identificou essas necessidades? Como tem solucionado?



Promoção da equidade: Quais iniciativas de promoção da equidade têm sido adotadas? Que resultados
têm sido obtidos? Há aspectos a melhorar?

Na sua postagem, procure enfatizar sua experiência pessoal. Descreva as estratégias que foram bem-sucedidas e

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

quais desafios precisaram ser superados.

Bom trabalho!
[3]
Importante!
O Fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas mensagens não
tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou inadequadas. Lembre-se
também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o mesmo oralmente.

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

Módulo 1
A BNCC da Educação Básica
Unidade 5 - atividades de professor

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

práticas pedagógicas considerando, principalmente, as especificidades locais dos alunos e da comunidade escolar.
Alguns pontos merecem destaque. Aqui, nos deteremos apenas nos que se referem às Competências Gerais que
devem ser desenvolvidas por todos os alunos durante a Educação Básica, à transição bem-sucedida dos alunos de
uma etapa ou fase para outra e à necessidade de promover condições para que todos os alunos possam
desenvolver as aprendizagens essenciais definidas na Base. As atividades propostas têm como principal função
incentivar que você faça um diagnóstico da sua escola e promover sua reflexão sobre as implicações da BNCC no
cotidiano escolar e em sua prática como professor. Lembre-se que o Módulo 1 é apenas o ponto de partida da
formação que pretende contribuir para que todos os alunos possam desenvolver as aprendizagens definidas na
BNCC.

Bom trabalho!

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

[2] Segundo a BNCC, os alunos devem desenvolver, ao longo da Educação Básica, dez competências
gerais voltadas para uma formação humana integral que visa à construção de uma sociedade justa, democrática e TP005
inclusiva. É a partir dessas competências que os objetivos de aprendizagem de cada etapa são definidos.

Atividade associação com feedback

Considerando as etapas da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental) e as especificidades de
cada uma, analise as informações a seguir e relacione-as à etapa correspondente.
I. A BNCC estabelece cinco campos de
experiências, nos quais as crianças podem
aprender e se desenvolver.
II. A área de conhecimento estabelece
competências específicas de área, cujo
desenvolvimento deve ser promovido ao
longo de nove anos.

( I ) Educação Infantil

( II ) Ensino Fundamental

[3]
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta selecionada não está correta.
A BNCC estabelece cinco campos de experiências para a Educação Infantil, nos quais as crianças podem aprender
e se desenvolver.
A área de conhecimento estabelece competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve ser promovido
ao longo dos nove anos que compreendem o Ensino Fundamental.
TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

[2] Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
da Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EI 02 ET 03
(X) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental
( ) Crianças bem pequenas
(X) Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações

TP005

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: O código EI 02 ET 03
refere-se ao terceiro objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento proposto no campo de experiências
“Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações” para crianças pequenas (4 anos a 5
anos e 11 meses), da Educação Infantil.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

[2] Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
da Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EF 15 LP 03

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

( ) Educação Infantil
(X) Ensino Fundamental
(X) 1º ao 5º ano
(X) Língua Portuguesa
( ) Matemática

Feedback resposta incorreta: O código EF 15 LP 03
refere-se a terceira habilidade proposta para o
componente curricular Língua Portuguesa para o bloco
de 1º a 5º anos.

TP005

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da
Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EF 69 MA 06
( ) Educação Infantil
(X) Ensino Fundamental
( ) 1º ao 5º ano
(X) Matemática
( ) Língua Portuguesa

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

TP005

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

Feedback resposta incorreta: O código EF 69 MA 06
refere-se a sexta habilidade proposta para o componente
curricular Matemática para o bloco de 6º a 9º anos.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da
Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma

TP005

alternativa.
Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback
Código - EI 01 EO 01

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

(X) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental
(X) Bebês
( ) Escuta, fala, pensamento e
imaginação
(X) O eu, o outro e o nós

Feedback resposta incorreta: O código EI 01 EO 01
refere-se ao primeiro objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento proposto no campo de experiências “O
eu, o outro e o nós” para bebês (zero a 1 ano e 6 meses),
da Educação Infantil.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

Sobre as competências específicas do componente do Ensino Fundamental, complete as lacunas:
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente
curricular apresenta um conjunto de habilidades, que estão relacionadas a
diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como conteúdos, conceitos e
processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.

TP005

Atividade Preencher lacunas (Feedback geral)

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um
conjunto de habilidades, que estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como
conteúdos, conceitos e processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

Considerando a Estrutura da BNCC, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( V ) Na Educação Infantil devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver,
brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
Na primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem
e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver: conviver, brincar,
participar, explorar, expressar, conhecer-se.

TP005

Atividade Verdadeiro ou Falso (feedback por
afirmativa)

( F ) A Educação Infantil está organizada em cinco áreas do conhecimento.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
A Educação Infantil é organizada em cinco campos de experiências. É o Ensino Fundamental que está organizado
em cinco áreas do conhecimento.
( V ) As áreas do conhecimento que fazem parte do Ensino Fundamental são: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso.
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
[1] título H3
As áreas do conhecimento que fazem parte do Ensino Fundamental são: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso.
[2] Texto 1 coluna
( F ) Língua Inglesa é um componente curricular ofertado a partir dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte: A Língua Inglesa é ofertada a partir do
6º ano do Ensino Fundamental, anos finais.

TP005

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

[1]

Atividade – As competências na escola [H3]
As competências gerais da Educação Básica são um pilar importante da BNCC. É possível que ao menos parte
delas já esteja sendo promovida pelas escolas e redes de ensino no país. Propomos, portanto, uma reflexão.
TP005

Na escola em que você atua, os alunos desenvolvem essas competências? Selecione as respostas que refletem
sua opinião.

Atividade diagnóstica com feedback

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas,
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística,
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade,
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos

Não sei
responder

Não

Parcialmente

Sim

[2]

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna
[3] inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com
docman&view=download&alias=79611-anexotexto-bncc-aprovado-em-15-12-17-

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar
e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

☐ Conselheiros.

pdf&category slug=dezembro-2017pdf&Itemid=30192

[4] inserir link para abrir em nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#in
fantil/a-transicao-da-educacao-infantil-para-oensino-fundamental

[3]
Feedback geral:
Para as competências que você marcou “SIM”: Busque identificar como essas competências estão sendo
desenvolvidas. Quais atores estão envolvidos? Como você, em suas aulas, tem contribuído para que os alunos
desenvolvam essa competência?

Para as competências que você marcou “NÃO” ou “Parcialmente”: Atenção! Procure descobrir como as
competências podem ser desenvolvidas. É possível prever mudanças em sua prática cotidiana para que isso
aconteça?

Para as competências que você marcou “Não sei responder”: Reveja o texto das competências e identifique
quais ações dos seus alunos poderiam ser entendidas como demonstrações do desenvolvimento delas. Em
seguida, procure identificar se os alunos têm tido oportunidade para desenvolvê-las.

Compartilhe suas reflexões nos espaços de discussão da escola em que atua!

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005

[1]

Atividade – As competências na escola [H3]
[2]

TP005

Vimos que a BNCC [3] define as aprendizagens essenciais para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental.
Ao atentar para as especificidades de cada etapa de ensino, a Base prevê momentos de transição [4] entre a
Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como entre os anos iniciais e finais e, ainda, a
transição para o Ensino Médio.

Atividade de múltipla escolha com
alternativa correta e feedback individual por
alternativa

Propomos agora uma reflexão sobre como esses momentos de transição acontecem na escola em que atua.
Anote suas respostas em um documento no seu computador ou em um caderno – elas serão úteis para que você
possa discutir com outros educadores de sua escola.

1. Indique quais etapas sua escola possui:
( ) Educação Infantil – Pré-escola
( ) Ensino Fundamental – anos iniciais

CONTEÚDO DIAGRAMADO

( ) Ensino Fundamental – anos finais
( ) Ensino Médio

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

2. Caso a escola em que você atua tenha apenas Educação Infantil:

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

Quais atividades são realizadas pensando na transição dos alunos da Educação Infantil para os anos
iniciais do Ensino Fundamental em uma nova escola? Os alunos têm a oportunidade de visitar
previamente as escolas onde cursarão os anos iniciais? De alguma forma, a sua escola oferece
informações para essas escolas sobre a natureza do trabalho pedagógico desenvolvido e as aprendizagens
desenvolvidas pelos alunos? Há acompanhamento dos resultados dessa transição (ou seja, sua escola
recebe algum retorno a respeito da adaptação / transição dos alunos)?
Caso a escola em que você atua tenha Educação Infantil-Pré-escola e Ensino Fundamental – anos

TP005

Atividade diagnóstica com feedback

iniciais:
Quais atividades são realizadas pensando na transição dos alunos da Educação Infantil para os anos
iniciais do Ensino Fundamental? Quais atividades são realizadas? Há acompanhamento dos resultados
dessa transição (ou seja, você recebe algum retorno a respeito da adaptação / transição dos alunos)?
Caso a escola em que você atua tenha apenas Ensino Fundamental – anos iniciais:
Como os alunos chegam da Educação Infantil-Pré-escola? Como esses alunos são acolhidos? Que
atividades são desenvolvidas para que eles possam se entrosar na nova escola?
Como os alunos chegam dos anos iniciais do Ensino Fundamental? Quais atividades são realizadas? São
realizadas visitas prévias para as escolas da região que receberão esses alunos? Há acompanhamento dos
resultados dessa transição (ou seja, a escola recebe algum retorno a respeito da adaptação / transição
dos alunos)?
Caso a escola em que você atua tenha Ensino Fundamental – anos iniciais e finais:
Como os alunos chegam da Educação Infantil-Pré-escola? Como esses alunos são acolhidos? Que
atividades são desenvolvidas para que eles possam se entrosar na nova escola?

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

Quais são as atividades realizadas pensando na transição dos alunos dos anos iniciais para os anos finais?
Quais atividades são realizadas para promover a transição entre os anos finais e o Ensino Médio em uma
nova escola?
Há acompanhamento dos resultados dessa transição (ou seja, você recebe algum retorno a respeito da
adaptação / transição dos alunos)?
TP005

Caso a escola em que você atua tenha apenas Ensino Fundamental – anos finais:
Quais atividades são realizadas para receber os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental?

Atividade diagnóstica com feedback

Quais atividades são realizadas para promover a transição entre os anos finais e o Ensino Médio em uma
nova escola?
Há acompanhamento dos resultados dessa transição (ou seja, você recebe algum retorno a respeito da
adaptação / transição dos alunos)?

3. Considerando as orientações da BNCC para as transições entre as diferentes etapas da Educação Básica
que são pertinentes à escola em que você atua, avalie quais alterações podem ser feitas nas atividades
já realizadas.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
Feedback
Compartilhe suas reflexões nos espaços de discussão da escola e veja como a proposta pedagógica pode
incorporar essas novas práticas!

[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP008
TP005

[1]

Atividade – Promovendo a equidade [H3]
[2]
No Módulo 1 vimos que a Base é um referencial que indica as aprendizagens essenciais para os alunos da
Educação Básica e, nesse sentido, aponta para a melhoria da qualidade da educação nacional.
A promoção da equidade, por sua vez, depende de um esforço na ponta para, antes de mais nada, reconhecer a
individualidade de cada aluno e, então, fornecer as condições necessárias às aprendizagens considerando essas
demandas diferenciadas do público atendido em cada rede de ensino, escola e sala de aula. Agora responda:
Há como promover qualidade SEM promover a equidade?

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
( ) Sim

[2] Texto + Tarja com ícone e texto [3]
Feedback: Fique atento! A qualidade não se concretiza sem equidade. Equidade implica concentrar
esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo patamar de qualidade já
estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.

( ) Não

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

Feedback: Exatamente! A qualidade não se concretiza sem equidade. Equidade implica concentrar
esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo patamar de qualidade já
estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
( ) Não sei responder
Feedback: Reveja os conceitos. Sem a garantia da qualidade não faz sentido falar em equidade. Equidade
implica concentrar esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo
patamar de qualidade já estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
TP005
[1]

Atividade – Promovendo a equidade [H3]
[2] Considerando que a equidade implica esforços para que, com suas diferenças individuais, todos possam ter as
condições necessárias para chegar ao mesmo patamar de qualidade previamente estabelecido, responda à
seguinte indagação:

Nas escolas em que você atua, há práticas que contribuem para a promoção da equidade?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei responder

Se você escolheu “SIM”, propomos que você compartilhe sua experiência com outros professores!
Se escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você proponha uma discussão sobre essa temática na

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

escola em que você atua. Ações de correção de fluxo, como reforço e recuperação são consideradas ações para
promoção da equidade, bem como intervenções visando a acessibilidade e atendimento às necessidades
especiais. Veja se sua opinião se assemelha à dos outros membros da equipe gestora e pedagógica. Aproveite o
momento também para debater como novas iniciativas de promoção da equidade podem ser adotadas.

Bom trabalho!

TP008
[1]

Atividade – Fórum: convite para o debate [H3]
[2]
Para finalizar este Módulo 1, convidamos você a participar do Fórum de discussão para trocar experiências com
outros gestores. As temáticas propostas para discussão são:


A promoção das competências gerais da Educação Básica: Quais atores devem ser envolvidos? Que
estratégias têm se mostrado mais eficientes? Como superar os desafios?



As transições entre as etapas: Quais são as principais necessidades dos alunos da escola em que você
atua em relação às transições? Como você identificou essas necessidades? Como tem solucionado?



Promoção da equidade: Quais iniciativas de promoção da equidade têm sido adotadas? Que resultados
têm sido obtidos? Há aspectos a melhorar?

Na sua postagem, procure enfatizar sua experiência pessoal. Descreva as estratégias que foram bem-sucedidas e

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

quais desafios precisaram ser superados.

Bom trabalho!
[3]
Importante!
O Fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas mensagens não
tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou inadequadas. Lembre-se
também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o mesmo oralmente.

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

Módulo 1
A BNCC da Educação Básica
Unidade 5 - atividades de conselheiro

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

a(s) rede(s) escolar(es) integrantes do seu Sistema de Ensino a implementarem adequadamente a BNCC.
[1] Inserir link para abrir em outra aba:
A BNCC da Educação Infantil e a do Ensino Fundamental já foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação
Resolução CNE/CP nº 02/2017
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com
docman&view=download&alias=79631-rcp002Ensino Médio encontra-se em apreciação pelo CNE.
17-pdf&category slug=dezembro-2017Alguns pontos merecem destaque. Aqui, nos deteremos apenas nos que se referem às Competências Gerais que pdf&Itemid=30192

(CNE) pela Resolução CNE/CP nº 02/2017 [1], fundamentada pelo Parecer CNE/CP nº 15/2017 [2]. A BNCC do

devem ser desenvolvidas por todos os alunos durante a Educação Básica, à transição bem-sucedida dos alunos de
uma etapa ou fase para outra e à necessidade de promover condições para que todos os alunos possam
desenvolver as aprendizagens essenciais definidas na Base, além de sua reflexão sobre as implicações da BNCC no

[2] Inserir link para abrir em outra aba:

cotidiano escolar e em sua prática como conselheiro. Lembre-se que o Módulo 1 é apenas o ponto de partida da Parecer CNE/CP nº 15/2017

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com

formação que pretende contribuir para que todos os alunos possam desenvolver as aprendizagens definidas na docman&view=download&alias=78631-pcp015BNCC.
Bom trabalho!

17-pdf&category slug=dezembro-2017pdf&Itemid=30192

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

TP005

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

Atividade associação com feedback

[2] Segundo a BNCC, os alunos devem desenvolver, ao longo da Educação Básica, dez competências
gerais voltadas para uma formação humana integral que visa à construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva. É a partir dessas competências que os objetivos de aprendizagem de cada etapa são definidos.
Considerando as etapas da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental) e as especificidades de
cada uma, analise as informações a seguir e relacione-as à etapa correspondente.
I. A BNCC estabelece cinco campos de
experiências, nos quais as crianças podem
aprender e se desenvolver.
II. A área de conhecimento estabelece
competências específicas de área, cujo
desenvolvimento deve ser promovido ao
longo de nove anos.

( I ) Educação Infantil

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna
( II ) Ensino Fundamental

[3]
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta selecionada não está correta.
A BNCC estabelece cinco campos de experiências para a Educação Infantil, nos quais as crianças podem aprender
e se desenvolver.
A área de conhecimento estabelece competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve ser promovido
ao longo dos nove anos que compreendem o Ensino Fundamental.

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

TP005

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

[2] Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
da Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EI 02 ET 03
(X) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental
( ) Crianças bem pequenas
(X) Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: O código EI 02 ET 03
refere-se ao terceiro objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento proposto no campo de experiências
“Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações” para crianças pequenas (4 anos a 5
anos e 11 meses), da Educação Infantil.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

☒ Conselheiros

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2] Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

da Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EF 15 LP 03

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

( ) Educação Infantil
(X) Ensino Fundamental
(X) 1º ao 5º ano
(X) Língua Portuguesa
( ) Matemática

Feedback resposta incorreta: O código EF 15 LP 03
refere-se a terceira habilidade proposta para o
componente curricular Língua Portuguesa para o bloco
de 1º a 5º anos.
CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

☒ Conselheiros

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]
Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EF 69 MA 06
( ) Educação Infantil
(X) Ensino Fundamental
( ) 1º ao 5º ano
(X) Matemática
( ) Língua Portuguesa

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: O código EF 69 MA 06
refere-se a sexta habilidade proposta para o componente
curricular Matemática para o bloco de 6º a 9º anos.
CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

☒ Conselheiros

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]
Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.

Código - EI 01 EO 01

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

(X) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental
(X) Bebês
( ) Escuta, fala, pensamento e
imaginação
(X) O eu, o outro e o nós

Feedback resposta incorreta: O código EI 01 EO 01
refere-se ao primeiro objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento proposto no campo de experiências “O
eu, o outro e o nós” para bebês (zero a 1 ano e 6 meses),
da Educação Infantil.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]

☒ Conselheiros

TP005

Atividade Preencher lacunas (Feedback geral)

Sobre as competências específicas do componente do Ensino Fundamental, complete as lacunas:
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente
curricular apresenta um conjunto de habilidades, que estão relacionadas a
diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como conteúdos, conceitos e
processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um
conjunto de habilidades, que estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como
conteúdos, conceitos e processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]

☒ Conselheiros

TP005

Atividade Verdadeiro ou Falso (feedback por
afirmativa)

Considerando a Estrutura da BNCC, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( V ) Na Educação Infantil devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver,
brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
Na primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem
e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver: conviver, brincar,
participar, explorar, expressar, conhecer-se.
( F ) A Educação Infantil está organizada em cinco áreas do conhecimento.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
A Educação Infantil é organizada em cinco campos de experiências. É o Ensino Fundamental que está organizado
em cinco áreas do conhecimento.
( V ) As áreas do conhecimento que fazem parte do Ensino Fundamental são: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
As áreas do conhecimento que fazem parte do Ensino Fundamental são: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso.
( F ) Língua Inglesa é um componente curricular ofertado a partir dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte: A Língua Inglesa é ofertada a partir do
6º ano do Ensino Fundamental, anos finais.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

☒ Conselheiros

TP005

[1]
Atividade diagnóstica com feedback geral

Atividade – As competências na escola [H3]
As competências gerais da Educação Básica são um pilar importante da BNCC. É possível que ao menos parte
delas já esteja sendo promovida pelas escolas e redes de ensino no país. Propomos, portanto, uma reflexão.
Nas escolas de sua rede de ensino, essas competências são promovidas? Selecione as respostas que refletem sua
opinião.

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas,
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística,
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade,
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e

Não sei
responder

Em nenhuma
escola

Em algumas
escolas

Sim, em todas
as escolas

[2]

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna
[3] Feedback geral

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar
e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

[3]
Feedback geral:
Para as competências que você marcou “SIM”:
Lembre-se que o Conselho de Educação deve acompanhar e incentivar o aprimoramento da atuação das escolas
que já desenvolvem as Competências Gerais indicadas pela BNCC.

Para as competências que você marcou “NÃO” ou “Parcialmente”:
Atenção! Cabe ao Conselho desenvolver orientações para efetivação dessas competências pelas escolas. Promova
oportunidades de trocas de experiências entre as escolas cujos alunos já estão desenvolvendo essas
competências e aquelas em que eles estão tendo dificuldades.

Para as competências que você marcou “Não sei responder”:
Atenção! Será necessário que o Conselho realize o monitoramento da implementação da Base pelas escolas
integrantes do sistema e a partir daí apoiem essas escolas para o desenvolvimento dessas competências. Para
isso, pode ser necessário rever o texto das competências e identificar quais ações dos alunos poderiam ser
entendidas como demonstrações do desenvolvimento delas.

TP005

☒ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

Atividade diagnóstica com feedback

TP005

[1]

Atividade – As competências na escola [H3]
[2]
Vimos que a BNCC [3] define as aprendizagens essenciais para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental.
Ao atentar para as especificidades de cada etapa de ensino, a Base prevê momentos de transição [4] entre a
Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como entre os anos iniciais e finais e, ainda, a
transição para o Ensino Médio.
Propomos agora uma reflexão sobre como esses momentos de transição acontecem nas escolas que integram
seu Sistema de Ensino. Anote suas respostas em um documento no seu computador ou em um caderno – elas
serão úteis para que você possa discutir com outros conselheiros.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna
[3] inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com
docman&view=download&alias=79611-anexo-

1. Indique quais etapas são oferecidas pelas escolas que integram seu Sistema de Ensino:
( ) Educação Infantil – Pré-escola
( ) Ensino Fundamental – anos iniciais
( ) Ensino Fundamental – anos finais
( ) Ensino Médio

texto-bncc-aprovado-em-15-12-17pdf&category slug=dezembro-2017pdf&Itemid=30192

[4] inserir link para abrir em nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#in
fantil/a-transicao-da-educacao-infantil-para-o-

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

2. Como o Conselho orienta os Sistemas de Ensino para que as escolas que oferecem Educação Infantil – ensino-fundamental
Pré-escola consolidem aprendizagens adequadas e necessárias para o ingresso com sucesso nos anos
iniciais do Ensino Fundamental?

3. Como o Conselho orienta os Sistemas de Ensino para as Escolas que têm Ensino Fundamental – anos
iniciais:
Que tipo de orientação o Conselho oferece às escolas para que recebam as crianças provenientes da
Educação Infantil?
Que tipo de orientação o Conselho oferece às escolas sobre a transição para os anos finais?

4. No caso das escolas que têm Ensino Fundamental – anos finais:
Que tipo de orientação o Conselho oferece às escolas para que receber as crianças provenientes dos
anos iniciais?
Que tipo de orientação o Conselho oferece às escolas sobre a transição para o Ensino Médio?

Feedback
No Conselho, você pode propor a adoção de mecanismos de acompanhamento e de normas complementares,
visando orientar as escolas na garantia de transição que favoreça a progressão regular e bem-sucedida dos alunos

TP005

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

de uma etapa ou fase para outra, considerando as orientações da BNCC.
Compartilhe suas reflexões com os demais conselheiros e com outros educadores, e veja como o seu Conselho
pode atuar na orientação às escolas integrantes de seu Sistema de Ensino.

Atividade de múltipla escolha com
alternativa correta e feedback individual por
alternativa

TP005

[1]

Atividade – Promovendo a equidade [H3]
[2]
No Módulo 1 vimos que a Base é um referencial que indica as aprendizagens essenciais para os alunos da
Educação Básica e, nesse sentido, aponta para a melhoria da qualidade da educação nacional.
A promoção da equidade, por sua vez, depende de um esforço na ponta para, antes de mais nada, reconhecer a
individualidade de cada aluno e, então, fornecer as condições necessárias às aprendizagens considerando essas
demandas diferenciadas do público atendido em cada rede de ensino, escola e sala de aula. Agora responda:
Há como promover qualidade SEM promover a equidade?

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

( ) Sim
Feedback: Fique atento! A qualidade não se concretiza sem equidade. Equidade implica concentrar
esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo patamar de qualidade já
estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
( ) Não
Feedback: Exatamente! A qualidade não se concretiza sem equidade. Equidade implica concentrar

TP005

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo patamar de qualidade já
estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
( ) Não sei responder

Atividade diagnóstica com feedback

Feedback: Reveja os conceitos. Sem a garantia da qualidade não faz sentido falar em equidade. Equidade
implica concentrar esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo
patamar de qualidade já estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
TP005

[1]

Atividade – Promovendo a equidade [H3]
[2]
Considerando que a equidade implica esforços para que, com suas diferenças individuais, todos cheguem ao
mesmo patamar de qualidade previamente estabelecido, responda à seguinte indagação:

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Nas escolas do seu Sistema de Ensino, há práticas que contribuem para a promoção da equidade?

[1] título H3

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei responder

Se você escolheu “SIM”, propomos que você convide uma dessas escolas para debater e compartilhar essas
práticas.

Se escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você proponha uma discussão sobre essa temática no

[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

seu Conselho. Ações de correção de fluxo, como reforço e recuperação são consideradas ações para promoção da TP008
equidade, bem como intervenções visando a acessibilidade e atendimento às necessidades especiais. Veja se sua
opinião se assemelha à dos outros membros do Colegiado ou diverge dela.

Aproveite o momento para debater como o Conselho poderá emitir normas e orientações para a promoção da
equidade nas escolas do seu Sistema de Ensino.
TP008
[1]

Atividade – Fórum: convite para o debate [H3]
[2]
Para finalizar este Módulo 1, convidamos você a participar do Fórum de discussão para trocar experiências com
outros gestores. As temáticas propostas para discussão são:


A promoção das competências gerais da Educação Básica: Como o Conselho pode atuar para que elas
sejam desenvolvidas? Quais atores devem ser envolvidos? Como superar os desafios?



As transições entre as etapas: Quais são as principais necessidades dos alunos do seu Sistema de Ensino?
Como você identificou essas necessidades? Como pode orientar as escolas?



Promoção da equidade: Quais iniciativas de promoção da equidade têm sido adotadas pelas escolas do
seu Sistema de Ensino? Que resultados têm sido obtidos? Como o Conselho pode atuar para melhorar os
resultados?

Na sua postagem, procure enfatizar sua experiência pessoal. Descreva as estratégias que foram bem-sucedidas e
quais desafios precisaram ser superados.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto + Tarja com ícone e texto [3]

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

Bom trabalho!
[3]
Importante!
O Fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas mensagens não
tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou inadequadas. Lembre-se
também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o mesmo oralmente.

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

Módulo 2
Unidades 1 a 4
Gestor

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1

Ao final, você poderá realizar um conjunto de atividades que propõem a reflexão a respeito dos conteúdos deste
Módulo.
[3] Objetivos do Módulo
[3.1]
Ao concluir este módulo, espera-se que você, gestor:


identifique os aspectos críticos de sua atuação que podem contribuir para o desenvolvimento das
aprendizagens declaradas na BNCC;



conheça as características essenciais das diferentes etapas da Educação Básica.

[2] sinais >> indicam “sanfonas”;
bullets indicam texto dentro de cada
sanfona
[2.1] texto 1 coluna

TP012

[3] título H3
[3.1] texto 1 coluna

[4] O papel dos gestores
[4.1] Os gestores das unidades escolares têm, sob sua responsabilidade, um grande conjunto de atividades, que podem

TP012

ser organizadas nas seguintes dimensões: gestão administrativo-financeira, gestão de pessoas, gestão de materiais e
infraestrutura e gestão pedagógica.
Mas e em relação à BNCC? Espera-se que os gestores ofereçam condições favoráveis ao desenvolvimento das
aprendizagens indicadas na Base. Quais são essas condições?

[4] título H2

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1
[4.1] texto 1 coluna

Assista ao vídeo a seguir, em que as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello abordam a organização do

[5] VA1_M2U1_gestores

tempo, do espaço escolar e, ainda, dos materiais de apoio às aprendizagens.
[5] videoaula
TP009
TP009

[6] Cabe retomar alguns aspectos tratados na videoaula para aprofundar as reflexões. A metáfora do gestor escolar
como maestro de uma orquestra se alinha totalmente à compreensão de que a escola é uma organização complexa,
com diferentes atores e papéis, na qual todos têm um objetivo comum: a aprendizagem dos alunos.
[7.1]

[6] texto 1 coluna
[7] texto 50%
[7.1] imagem 50%, alinhada à direita.
bncc_m2u1_gestor_img01_206150962

[7] Nesse sentido, cabe o alerta para que as decisões (em relação aos tempos, espaços, materiais e outros) sejam
tomadas de acordo com as necessidades de aprendizagem dos alunos. Trata-se de uma diretriz que deve conduzir não

TP023

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1

[10] Após assistir à videoaula, é esperado que, como gestor, você tenha compreendido sua posição privilegiada para o
acompanhamento da progressão das aprendizagens ao longo da educação básica. Enquanto os professores tendem a
se concentrar na compreensão do currículo em sua série ou ano, o gestor tem a visão de toda a educação básica – e
tem como responsabilidade promover a articulação e a progressão horizontal e vertical (entre séries, etapas e
componentes), favorecendo, até mesmo, a interdisciplinaridade.
TP009

[9] VA3_M2U1_gestores

[10] texto 1 coluna

[11] Cuidado com o desenvolvimento integral dos alunos

TP009

[12] No Módulo 1, o desenvolvimento integral dos alunos foi
apresentado como um dos aspectos centrais da BNCC, ao lado
do desenvolvimento de competências. Agora, cabe destacar
como suas ações, como gestor, podem contribuir para esse
desenvolvimento integral. Na videoaula a seguir, as professoras
Ghisleine e Guiomar tratam de três aspectos:
[12.1]

[11] Título H3

a promoção de uma postura investigativa;

[12] texto 50%
[12.1] IMAGEM 50%, alinhada à squerda.
bncc_m2u1_gestor_img02_210165823

o investimento na criatividade com vistas à resolução

TP012

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1
de problemas;
o fomento ao protagonismo do aluno.

TP012
[13] VA2_M2U1_gestores
[13] VA2_M2U1_gestores

[14] texto 1 coluna

[14] Cabe ressaltar que alunos protagonistas só podem ser desenvolvidos mediante a criação intencional de espaços de
participação: dentro de sala de aula (por meio de metodologias ativas de ensino) e em instâncias de participação e
deliberação coletivas (conselhos de série e classe, grêmio estudantil etc.). Você, como gestor, tem se preocupado com
essas questões?
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[2] A Educação Infantil é uma etapa da escolarização na qual são atendidas as crianças em um estágio crucial do seu
desenvolvimento. Por esse motivo, uma das metas do Plano Nacional de Educação (2014-2024) refere-se a essa etapa:
[3] Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma
a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da
vigência deste PNE. (MEC/Sase, 2014 [3.1])

TP 024

[2] TEXTO 1 COLUNA
[3] CITAÇÃO
[3.1] inserir link para abrir em nova
aba:
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/p
ne conhecendo 20 metas.pdf
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[4] Veja, nos gráficos a seguir, qual o status de acesso e cobertura da Educação Infantil no Brasil.

[4] texto 1 coluna
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[4.1] Gráfico 1

[4.1] >> Gráfico 1 – Percentual da população de 0 a 3 anos de idade que frequentava a escola ou creche – Brasil – 20042016.

[4.2] Gráfico 2

[4.3] Gráfico 3

[4.2] >> Gráfico 2 – Percentual da população de 0 a 3 anos de idade que frequentava a escola ou a creche, por região –
2016.
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[4.4] Gráfico 4

[5] Legenda do slider (fixa para todas
as imagens)
[4.3] >> Gráfico 3 – Percentual da população de 4 a 5 anos de idade que frequentava a escola ou a creche – Brasil –
2004-2016.

[5.1] inserir link para abrir em nova
aba:
http://portal.inep.gov.br/informacaoda-publicacao//asset publisher/6JYIsGMAMkW1/do
cument/id/1476034

[4.4] >> Gráfico 4 – Percentual da população de 4 a 5 anos de idade que frequentava a escola ou a creche, por região –
2016.
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[5] Fonte: adaptado do Relatório do 2º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação – 2018 [5.1]
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[6] Agora, assista à videoaula gravada com as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello, para ver a análise
que elas fazem desses dados e comentários a respeito da BNCC da Educação Infantil.
[6] texto 1 coluna

[7] videoaula

[7] VA1_M2U2_gestores
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[8] No vídeo, as professoras enfatizam o esforço que o Brasil vem fazendo, ao longo dos anos, para alcançar as metas
estabelecidas no PNE, de 50% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches e 100% das crianças de 4 e 5 anos
matriculadas na pré-escola. Dados de pesquisas indicam que esse esforço é recompensado no futuro, pois a educação
de qualidade para essa faixa etária tem impactos positivos no desenvolvimento posterior das crianças e no sucesso
escolar.
[9] Saiba mais!
[8] texto 1 coluna
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[9] texto na tarja + ícone Saiba Mais

Leia as pesquisas de Maria Malta Campos, de 1997[9.1], e de Sharon Lynn Kagan, publicada em 2011[9.2], sobre o
impacto da Educação Infantil no desenvolvimento das crianças.

9.1 inserir link para abrir em nova aba
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.p
hp/cp/article/view/754/766

9.2 inserir link para abrir em nova aba
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.p
hp/cp/article/view/117/122

[Avançar para a Unidade 3]

pedagógicos
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[2] O Ensino Fundamental é a etapa mais longa da Educação Básica: são nove anos, quando
considerados os anos iniciais e finais. Por esse motivo, são muitas as habilidades elencadas na BNCC
como aprendizagens essenciais, mas é importante destacar que nos primeiros dois anos a atenção da

[2] TEXTO 1 COLUNA

BNCC recai principalmente sobre a alfabetização e o letramento matemático. Veja o que aparece no
texto da Base em relação a alfabetização:
[3] Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve
ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para
que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo
articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e
ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. (BNCC, p. 57)

[4] Já o letramento matemático é um conjunto de competências e habilidades relacionadas à aplicação
da matemática em situações contextualizadas. Esse constructo, presente na BNCC, também orienta a
matriz de avaliação de matemática do Pisa [4.1] (sigla para Programme for International Student
Assessment – Programa Internacional de Avaliação de Estudantes). Na BNCC, letramento matemático

é definido como:

[3] CITAÇÃO
[4] texto 1 coluna
[4.1] inserir link para abrir em nova aba:
http://download.inep.gov.br/acoes internacionai
s/pisa/marcos referenciais/2013/matriz avaliaca
o matematica.pdf
[

5] citação
[5] [...] as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar
e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de
conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de
contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas
matemáticas. (BNCC, p. 264)

[6] Assim como ocorre para a Educação Infantil, a BNCC alinha-se às metas do PNE para o Ensino
Fundamental. No que se refere à alfabetização, a 5ª meta do Plano Nacional de Educação (2014-2024)
[6.1] preconiza que todas as crianças sejam alfabetizadas, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino
Fundamental.

[6] texto 1 coluna
[6.1] inserir link para abrir em nova aba:
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne conhece
ndo 20 metas.pdf
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[7] Assista ao vídeo a seguir, em que as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello discutem
sobre a alfabetização e o letramento matemático como direitos de aprendizagem declarados na BNCC

TP012

para os anos iniciais do Ensino Fundamental e os esforços necessários para garanti-los.
[8] videoaula

[7] texto 1 coluna

TP 024
[8] VA1_M2U3_gestores PARTE 1
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SEM cor de fundo no slider.
[9] No vídeo são retomados alguns dados dos resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA)
de 2016 [9.1]. Veja, a seguir, esses e outros dados relacionados às aprendizagens dos alunos do Ensino
Fundamental.

[4.1] >> Gráfico 1 – Distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em leitura, no
Brasil e por região geográfica

[4.2] >> Gráfico 2 – Distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em escrita, no
Brasil e por região geográfica

[4.3] >> Gráfico 3 – Distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em Matemática, no
Brasil e por região geográfica

[9] texto 1 coluna
[9.1] inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/48
4421/RELAT%C3%93RIO+SAEBANA+2016+PANORAMA+DO+BRASIL+E+DOS+EST
ADOS/41592fab-6fd6-4c21-9fbbd686f6b05abe?version=1.0
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[5] Fonte: adaptado do Relatório Saeb/ANA 2016 – Panorama do Brasil e dos Estados [5.1]
[4.1] Gráfico 1

[4.2] Gráfico 2

[4.3] Gráfico 3
[4.4] Gráfico 4

[5] Legenda do slider (fixa para todas as imagens)
[5.1] inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/48
4421/RELAT%C3%93RIO+SAEBANA+2016+PANORAMA+DO+BRASIL+E+DOS+EST
ADOS/41592fab-6fd6-4c21-9fbbd686f6b05abe?version=1.0

TP019

TP019
[6] Entenda os níveis de proficiência da ANA:

>> [7] Leitura
[7.1]

No nível 1, os estudantes provavelmente são capazes de ler palavras com estrutura silábica
canônica e não canônica, ainda que alternem sílabas canônicas e não canônicas.

[6] texto 1 coluna, centralizado.

No nível 2, além das habilidades descritas no nível anterior, os estudantes provavelmente são

Os sinais >> indicam o título da aba;

capazes de: localizar informações explícitas em textos curtos, como piada, parlenda, poema,
quadrinho, fragmentos de narrativas e de curiosidade científica, e em textos de maior extensão,

[7] Aba

quando a informação está localizada na primeira linha do texto; reconhecer a finalidade de texto
como convite, campanha publicitária, infográfico, receita, bilhete, anúncio, com ou sem apoio de
imagem; identificar assunto em textos como campanha publicitária, curiosidade científica ou
histórica, fragmento de reportagem e poema cujo assunto está no título ou na primeira linha;
inferir relação de causa e consequência em tirinha.

[7.1] texto da aba

No nível 3, além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são
capazes de: localizar informação explícita em textos de maior extensão, como fragmento de
literatura infantil, curiosidade científica, sinopse, lenda, cantiga folclórica e poema, quando a
informação está localizada no meio ou ao final do texto; identificar o referente de um pronome
pessoal do caso reto em textos como tirinha e poema narrativo; inferir relação de causa e
consequência em textos verbais, como piada, fábula, fragmentos de textos de literatura infantil e
texto de curiosidade científica, com base na progressão textual; informação em textos como
história em quadrinhos, tirinha, piada, poema e cordel; assunto em textos de divulgação
científica e fragmento de literatura infantil; e sentido de expressão de uso cotidiano em textos
como poema narrativo, fragmentos de literatura infantil, de curiosidade científica e tirinha.
No nível 4, além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são
capazes de: identificar o referente de pronome possessivo em poema e cantiga, advérbio de lugar
em reportagem, pronome demonstrativo em fragmento de texto de divulgação científica para o
público infantil, pronome indefinido em fragmento de narrativa infantil e pronome pessoal do
caso oblíquo em fragmento de narrativa infantil; identificar relação de tempo entre ações em
fábula e os interlocutores de um diálogo em uma entrevista ficcional; inferir sentido de expressão
não usual em fragmento de texto de narrativa infantil.

>> [8] Escrita
[8.1] Os estudantes que se encontram no nível 1 provavelmente não escrevem as palavras ou

estabelecem algumas correspondências entre as letras grafadas e a pauta sonora, porém ainda não
escrevem palavras alfabeticamente. Nesse nível, em relação à produção de textos, os estudantes
provavelmente não escrevem textos ou produzem textos ilegíveis.
Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram no nível 2 provavelmente
escrevem alfabeticamente palavras com trocas ou omissão de letras, alterações na ordem das
letras e outros desvios ortográficos. Em relação à produção de textos, os estudantes
provavelmente não escrevem textos ou produzem textos ilegíveis.
Os estudantes que se encontram no nível 3 provavelmente escrevem ortograficamente palavras
com estrutura silábica consoante-vogal, apresentando alguns desvios ortográficos em palavras
com estruturas silábicas mais complexas. Em relação à produção de textos, provavelmente
escrevem de forma incipiente ou inadequada em relação ao que foi proposto, sem as partes da
história a ser contada, ou produzem fragmentos sem conectivos e/ou recursos de substituição
lexical e/ou pontuação para estabelecer articulações entre partes do texto. Apresentam ainda
grande quantidade de desvios ortográficos e de segmentação ao longo do texto.

[8] Aba
[8.1] texto da aba

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram no nível 4 provavelmente
escrevem ortograficamente palavras com diferentes estruturas silábicas. Em relação à produção
de textos, provavelmente atendem à proposta de dar continuidade a uma narrativa, embora
possam não contemplar todos os elementos dela e/ou partes da história a ser contada. Articulam
as partes do texto com a utilização de conectivos, recursos de substituição lexical e outros
articuladores, mas ainda cometem desvios que comprometem parcialmente o sentido da
narrativa, inclusive por não utilizar a pontuação ou utilizar os sinais de modo inadequado. Além
disso, o texto pode apresentar poucos desvios de segmentação e alguns desvios ortográficos que
não comprometem a compreensão.
Os estudantes que se encontram no nível 5 provavelmente escrevem ortograficamente palavras
com diferentes estruturas silábicas. Em relação à produção de textos, provavelmente atendem à
proposta de dar continuidade a uma narrativa, evidenciando uma situação inicial, central e final,
com narrador, espaço, tempo e personagens. Articulam as partes do texto com conectivos,
recursos de substituição lexical e outros articuladores textuais. Segmentam e escrevem as
palavras corretamente, embora o texto possa apresentar poucos desvios ortográficos e de
pontuação que não comprometem a compreensão.

>> [9] Matemática
[9.1] No nível 1, os estudantes provavelmente são capazes de: ler horas e minutos em relógio

digital e medida em instrumento (termômetro, régua) com valor procurado explícito; associar
figura geométrica espacial ou plana à imagem de um objeto; contar até 20 objetos dispostos em
forma organizada ou desorganizada à sua representação por algarismos; reconhecer planificação
de figura geométrica espacial (paralelepípedo); identificar maior frequência em gráfico de
colunas, com quatro categorias, ordenadas da maior para a menor; comparar espessura de
imagens de objetos; comparar quantidades pela contagem, identificando a maior quantidade, em
grupos de até 20 objetos organizados.
No nível 2, além das habilidades descritas no nível anterior, os estudantes provavelmente são
capazes de: associar a escrita por extenso de números naturais com até três ordens à sua
representação por algarismos; reconhecer figura geométrica plana (triângulo, retângulo,
quadrado e círculo) com base em sua nomenclatura; identificar o intervalo em que se encontra
uma medida apresentada em um instrumento (balança analógica); identificar registro de tempo
em calendário; identificar frequência associada a uma categoria em gráfico de colunas ou de
barras, com quatro categorias; identificar informação ou frequência associada a uma categoria
em tabela simples ou de dupla entrada (com o máximo de 3 linhas e 4 colunas ou 4 linhas e 3

[9] Aba
[9.1] texto da aba

colunas); identificar a composição de um número natural de dois algarismos, dada sua
decomposição em ordens; comparar comprimento de imagens de objetos; comparar quantidades
pela contagem, identificando a maior quantidade, em grupos de até 20 objetos desorganizados;
comparar quantidades pela contagem, identificando quantidades iguais; comparar números
naturais não ordenados com até três algarismos; completar sequências numéricas crescentes de
números naturais, de dois em dois, de quatro em quatro, de cinco em cinco ou de dez em dez;
calcular adição envolvendo dois números naturais de até três algarismos sem reagrupamento;
calcular subtração envolvendo dois números naturais de até dois algarismos sem reagrupamento;
determinar valor monetário de cédulas ou de agrupamento de cédulas e moedas, sem envolver
reagrupamento de centavos em reais; resolver problema de adição ou subtração envolvendo
números naturais de até dois algarismos, sem reagrupamento nos cálculos, com o significado de
acrescentar ou retirar e em que o estado final é desconhecido; resolver problema de
multiplicação ou divisão envolvendo números naturais de até dois algarismos, sem
reagrupamento nos cálculos, com o significado de metade e em que o tamanho do grupo é
desconhecido.
No nível 3, além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são

capazes de: associar um agrupamento de cédulas e/ou moedas, com apoio de imagem ou dado
por meio de um texto, a outro com mesmo valor monetário; identificar frequências iguais em
gráfico de colunas, com quatro categorias; identificar gráfico de colunas que representa um

conjunto de informações dadas em um texto; identificar frequência associada a uma categoria em
tabela de dupla entrada (com mais de quatro colunas ou mais de quatro linhas); completar
sequência numérica decrescente de números naturais não consecutivos; calcular adição
envolvendo dois números naturais de até três algarismos e apenas um reagrupamento (na ordem
das unidades ou das dezenas); completar subtração envolvendo dois números naturais, em que
pelo menos um deles tem três algarismos, sem reagrupamento; resolver problema de adição ou
subtração envolvendo números naturais de 1 ou 2 algarismos, com ou sem reagrupamento nos
cálculos, com o significado de retirar e em que o estado inicial ou o estado final é desconhecido.
No nível 4, além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são

capazes de: inferir medida em instrumento (termômetro) com valor procurado não explícito; ler
horas e minutos em relógios analógicos, identificando marcações de 10, 30 e 45 minutos, além
de horas exatas; identificar composição ou decomposição aditiva de números naturais com até
três algarismos, canônica (mais usual, ex.: 123 = 100 + 20 + 3) ou não canônica (ex.: 123 = 100
+ 23); identificar composição de um número natural de três algarismos, dada sua decomposição
em ordens; identificar uma categoria associada a uma frequência específica em gráfico de barra,
com quatro categorias; calcular adição envolvendo dois números naturais de até três algarismos e
mais de um reagrupamento (na ordem das unidades e das dezenas); calcular subtração
envolvendo dois números naturais com até três algarismos, com reagrupamento; resolver
problema de adição ou subtração, envolvendo números naturais de até três algarismos, com ou

sem reagrupamento nos cálculos, com o significado de comparar e em que a diferença, a menor
ou a maior quantidade seja desconhecida; calcular problema de adição ou subtração, envolvendo
números naturais de até três algarismos, com reagrupamento nos cálculos, com o significado de
acrescentar e em que o estado inicial é desconhecido; calcular problema de multiplicação ou
divisão envolvendo números naturais de até dois algarismos, com ou sem reagrupamento nos
cálculos, com o significado de formação de grupos iguais e em que o produto é desconhecido;
calcular problema de multiplicação ou divisão envolvendo números naturais de até dois
algarismos, com apoio de imagem ou não, com o significado de formação de grupos iguais e em
que o tamanho do grupo ou o número de grupos é desconhecido; calcular problema de
multiplicação ou divisão envolvendo números naturais de até dois algarismos, sem

[10] Legenda da aba. Aplicar fonte menor.
[10.1] inserir link para abrir em nova aba:

reagrupamento nos cálculos, com o significado de comparar, incluindo dobro ou triplo, em que a
maior quantidade é desconhecida; calcular problema de multiplicação ou divisão envolvendo

http://portal.inep.gov.br/documents/186968/48

números naturais de dois algarismos, com o significado de comparar, incluindo terça ou quarta

4421/RELAT%C3%93RIO+SAEB-

parte, em que a menor quantidade é desconhecida.

ANA+2016+PANORAMA+DO+BRASIL+E+DOS+EST
ADOS/41592fab-6fd6-4c21-9fbb-

[10] Fonte: adaptado do Relatório Saeb/ANA 2016 – Panorama do Brasil e dos Estados [10.1]

d686f6b05abe?version=1.0
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[11] A ênfase na alfabetização e no letramento matemático nos primeiros anos do Ensino Fundamental,
entretanto, não pode ser utilizada como desculpa para que sejam negligenciadas as outras

[11] Texto 1 coluna

aprendizagens – de outras áreas e componentes – às quais os estudantes têm direito. Uma questão que
a equipe escolar pode sugerir durante o estudo aprofundado da BNCC ou mesmo da elaboração dos

[12] VA1_M2U3_gestores Parte 2

currículos é: qual deve ser o foco do professor? Assista à videoaula a seguir, com as professoras
Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello, para ver como elas abordam esse assunto.
[12] VA1_M2U3_gestores Parte 2
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[13.1]
[13] A fala das professoras traz dois aspectos que se relacionam: o primeiro, de que a ênfase no
letramento matemático e na alfabetização não exclui o trabalho pedagógico com as habilidades de
outras áreas e componentes. Nesse sentido, o que a BNCC promove é que as aprendizagens sejam
contextualizadas e que os componentes sejam trabalhados, inclusive, como meios para engajar e

[13] texto 50%

motivar os alunos.
[13.1] imagem 50%. Representando alfabetização
O segundo aspecto diz respeito à organização dos anos iniciais que frequentemente se observa no

e letramento. Referência shutter: 554914549

Brasil, mais especificamente a “unidocência” nas turmas de 1º a 5º ano. Esse aspecto, se bem arranjado
no dia a dia escolar, favorece a interdisciplinaridade e aumenta as chances de as aprendizagens serem
contextualizadas.
Como gestor, cabe a reflexão: você tem atuado para promover as melhores condições de trabalho

TP 024
SEM cor de fundo no slider.

possíveis aos professores dos anos iniciais?
TP024
[14] Essa é uma questão fundamental, pois os resultados das avaliações padronizadas têm explicitado
dificuldades marcantes dos alunos. É o caso, por exemplo, da Prova Brasil, respondida por alunos do 5º
ano, cujos resultados são consolidados no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica [14.1]) e no
Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica [14.2]). Veja os gráficos a seguir, com esses
resultados.

[14] texto 1 coluna
14.1 inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacaobasica/saeb
14.2 inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/ideb

[15.1] >> Gráfico 1 – Ideb (2005-2017) – anos iniciais do Ensino Fundamental
Produzir gráficos de acordo com arquivo

bncc_xls_m2u3_gestor_graficos

[15.2] >> Gráfico 2 – Ideb (2005-2017) – anos finais do Ensino Fundamental

[15.3] >> Gráfico 3 – Distribuição percentual dos estudantes de acordo com a interpretação dos níveis
de proficiência em Língua Portuguesa (Saeb – 2017)

[15.1] Gráfico 1

[15.4] >> Gráfico 4 – Distribuição percentual dos estudantes de acordo com a interpretação dos níveis

[15.2] Gráfico 2

de proficiência em Matemática (Saeb – 2017)

[15.3] Gráfico 3

[15.5] >> Gráfico 5 – Taxa de distorção idade-série do Brasil nos níveis fundamental (anos iniciais e
finais) e médio – 2017.

[15.4] Gráfico 4

[15.5] Gráfico 5

[15.6] Gráfico 6

[16] Legenda do slider, FONTE MENOR – fixo o
tempo todo.
16.1 inserir link para abrir em nova aba:

[17] texto 1 coluna
[18] texto ao lado do olho
[18.1] texto para olho: “apesar de o país ter
melhorado o índice tanto nos anos iniciais quanto
nos anos finais, o esforço empenhado não foi
suficiente para a redução das desigualdades
entre as regiões”

TP012

TP006
[17] Observando os gráficos, o que se pode dizer em relação às aprendizagens de Língua Portuguesa e
Matemática no Ensino Fundamental?
[19] Texto 1 coluna

[20] VA1_M2U3_gestores

“apesar de o país ter
melhorado o índice tanto nos
anos iniciais quanto nos anos
finais, o esforço empenhado
não foi suficiente para a
redução das desigualdades
entre as regiões”

[18.1][18] Em relação ao Ideb, os resultados mostram que,
apesar de o país ter melhorado o índice tanto nos anos
iniciais quanto nos anos finais, o esforço empenhado não
foi suficiente para a redução das desigualdades entre as
regiões. No caso dos anos finais do Ensino Fundamental, o
esforço sequer foi suficiente para que o país alcançasse a
meta estabelecida para 2017 (Ideb = 5,0).

O Ideb é calculado com base no fluxo e no desempenho. Por esse motivo, os dados do Saeb
complementam a análise e fornecem informações específicas sobre a aprendizagem, ao passo que os
dados de distorção idade-série e de rendimento complementam a análise de fluxo.

TP012
[19] No vídeo a seguir, as professoras Ghisleine e Guiomar discutem esses dados. Assista e veja o que

elas têm a dizer a respeito das dificuldades que os alunos vêm enfrentando no Ensino Fundamental e o
impacto disso para o Ensino Médio.
[20] videoaula

Com essa videoaula, espera-se que você tenha compreendido a importância do seu papel como gestor
em relação ao Ensino Fundamental: prever e promover articulação entre os diferentes componentes e
condições para assegurar as aprendizagens, considerando as especificidades da sua comunidade
escolar.

[Avançar]

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

As atividades propostas têm como principal função consolidar a compreensão das temáticas abordadas no
módulo e propor reflexões para sua prática.
Bom trabalho!

TP005

Atividade verdadeiro ou falso
TP005

[3] Papel do gestor escolar
[4]
Os gestores escolares são responsáveis por um conjunto de atividades que envolvem a gestão administrativofinanceira, a gestão de pessoas, a gestão de materiais e infraestrutura, e a gestão pedagógica. Em relação à
BNCC, espera-se que os gestores ofereçam condições favoráveis ao desenvolvimento das aprendizagens dos
alunos. Considerando os papéis atribuídos aos gestores escolares, marque V para as afirmativas verdadeiras e F
para as falsas.
( V ) A maneira de dispor os estudantes em sala de aula é um aspecto da organização do tempo e dos espaços
da escola que pode favorecer a cooperação, a colaboração e as aprendizagens.

[3]Título H3

[4]Texto 1 coluna
Feedback para resposta correta: Parabéns, você acertou! A maneira de dispor os estudantes em sala de aula é
um dos aspectos da organização do tempo e dos espaços da escola que pode favorecer a cooperação, a
colaboração e as aprendizagens. Para que seja efetiva, entretanto, é importante que as decisões sejam tomadas
de acordo com as necessidades de aprendizagem dos alunos. Por exemplo, como a aprendizagem entre pares
pode ser bastante efetiva, é necessário criar condições para que os pares ou grupos cooperativos possam ser

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

formados, segundo o diagnóstico das aprendizagens consolidadas (ou não) pelos alunos, e, ainda, propiciar que
o arranjo da sala de aula (a disposição das carteiras) possa favorecer essa interação. No entanto, lembre-se: o
desenvolvimento e as aprendizagens dos estudantes não ocorrem apenas dentro da sala de aula. Os demais
espaços da escola – o pátio, o refeitório ou o portão – também devem ser organizados de modo a possibilitar
essas atividades em grupo e as aprendizagens desejadas.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! Esta não é a resposta correta. A maneira de dispor os estudantes
em sala de aula é um dos aspectos da organização do tempo e dos espaços da escola que pode favorecer a
cooperação, a colaboração e as aprendizagens. Para que seja efetiva, entretanto, é importante que as decisões
sejam tomadas de acordo com as necessidades de aprendizagem dos alunos. Por exemplo, como a
aprendizagem entre pares pode ser bastante efetiva, é necessário criar condições para que os pares ou grupos
cooperativos possam ser formados, segundo o diagnóstico das aprendizagens consolidadas (ou não) pelos
alunos, e, ainda, propiciar que o arranjo da sala de aula (a disposição das carteiras) possa favorecer essa
interação. No entanto, lembre-se: o desenvolvimento e as aprendizagens dos estudantes não ocorrem apenas
dentro da sala de aula. Os demais espaços da escola – o pátio, o refeitório ou o portão – também devem ser
organizados de modo a possibilitar essas atividades em grupo e as aprendizagens desejadas.
( V ) Sobre a progressão das aprendizagens, o gestor deve estar atento à progressão horizontal e à vertical (nas
séries e entre as séries, as etapas e os componentes), estimulando e criando condições para que os professores
promovam a interdisciplinaridade.
Feedback para resposta correta: Parabéns, você acertou! É necessário acompanhar o desempenho das turmas
de cada ano ao longo de todo o período letivo, mas também estar atento ao desempenho ao longo de todos os
anos ou séries. Enquanto os professores tendem a se concentrar na compreensão do currículo desenvolvido em
sua série ou ano, o gestor deve ter a visão do conjunto das séries ou anos para que, dessa forma, possa
acompanhar e apoiar os professores para que, ao longo dos anos, os alunos possam ter oportunidades efetivas
quanto à progressão das aprendizagens definida no currículo inspirado pelas determinações da BNCC.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! Esta não é a resposta correta. É necessário acompanhar o
desempenho das turmas de cada ano ao longo de todo o período letivo, mas também estar atento ao
desempenho ao longo de todos os anos ou séries. Enquanto os professores tendem a se concentrar na
compreensão do currículo desenvolvido em sua série ou ano, o gestor deve ter a visão do conjunto das séries

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

ou anos para que, dessa forma, possa acompanhar e apoiar os professores para que, ao longo dos anos, os
alunos possam ter oportunidades efetivas quanto à progressão das aprendizagens definida no currículo
inspirado pelas determinações da BNCC.

( V ) Para promover o desenvolvimento de alunos protagonistas é necessária a criação intencional de espaços e
de estratégias que estimulem a participação.
Feedback para resposta correta: Parabéns, você acertou! Apenas é possível promover o desenvolvimento de
alunos protagonistas mediante a criação intencional de espaços de participação dentro de sala de aula, por
meio de metodologias ativas de ensino, e em instâncias de participação e deliberação coletivas por meio de
conselhos de série e classe, grêmio estudantil etc. Assim, os alunos vão desenvolvendo a sua autonomia, vão
ganhando autoconfiança e aprendendo – e tomando gosto – a participar de maneira significativa e positiva para
o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem.
TP005
Feedback para resposta incorreta: Atenção! Esta não é a resposta correta. Apenas é possível promover o
desenvolvimento de alunos protagonistas mediante a criação intencional de espaços de participação dentro de
sala de aula, por meio de metodologias ativas de ensino, e em instâncias de participação e deliberação coletivas Atividade diagnóstica com feedback geral
por meio de conselhos de série e classe, grêmio estudantil etc. Assim, os alunos vão desenvolvendo a sua
autonomia, vão ganhando autoconfiança e aprendendo – e tomando gosto – a participar de maneira
significativa e positiva para o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem.

TP005

[5]
Educação Infantil
[5]Título H3
[6]

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

A etapa da Educação Infantil na BNCC reúne os aspectos do cuidado com as crianças ao mesmo tempo em que
[6] Texto 1 coluna
se preocupa com os aspectos de suas aprendizagens e de seu desenvolvimento. Dessa forma, a BNCC explicita a
necessidade de que o brincar seja proporcionado com intencionalidade para promover o desenvolvimento
integral das crianças.
Segundo essa perspectiva, você acredita que a garantia dos direitos de desenvolvimento e aprendizagem é de
responsabilidade exclusiva dos professores?

( ) Sim.
( ) Não.
( ) Não tenho certeza.
Feedback geral: Todo gestor tem um papel fundamental na garantia dos direitos de aprendizagem e
desenvolvimento dos estudantes da Educação Infantil. É a equipe gestora que viabiliza e cria condições
favoráveis ao trabalho da equipe pedagógica, desde o planejamento até o acompanhamento das
atividades desenvolvidas nas diferentes turmas passando pelas aprendizagens e pelo desenvolvimento TP005
dos alunos.
Atividade de relacionar
Situações de aprendizagem na Educação Infantil

Leia a seguir alguns excertos sobre situações do cotidiano escolar e identifique quais delas deveriam ser
resolvidas pela equipe gestora ou em parceria da equipe gestora com a equipe pedagógica.

( 1 ) O pátio da escola é uma área aberta às crianças, mas no momento elas não fazem uso desse espaço porque
ele está com problemas na manutenção. Se forem providenciadas a limpeza da areia e a poda das árvores, as
[5]Título H3
crianças poderão brincar nessa área.
[6] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

Feedback para resposta correta Parabéns! Você acertou! Se a equipe gestora providenciar a manutenção da área
externa, as crianças poderão usufruir desse ambiente e, assim, terão condições melhores para brincar, explorar
e conviver.
Feedback para resposta incorreta Atenção! Esta não é a resposta correta. É a equipe gestora que vai providenciar
a manutenção da área externa. Assim, as crianças poderão usufruir desse ambiente e terão condições melhores
para brincar, explorar e conviver.
( 1 ) Jogos e livros que fazem parte do material didático para as crianças estão guardados há três meses
esperando que sejam cadastrados como patrimônio.
Feedback para resposta correta – Parabéns, resposta correta. Para que os jogos e livros, que fazem parte do
material didático, sejam utilizados pelos professores é necessário que a equipe gestora providencie seu
cadastramento como patrimônio da unidade escolar.
Feedback para resposta incorreta – Atenção! Esta não é a resposta correta. Para que os jogos e livros, que fazem
parte do material didático, sejam utilizados pelos professores é necessário que a equipe gestora providencie seu
cadastramento como patrimônio da unidade escolar.

( 1 ) Os brinquedos da creche não estão expostos de modo que permita que as crianças fiquem estimuladas a
manuseá-los e a brincar por iniciativa própria.
Feedback para resposta correta – Parabéns, resposta correta. Para que os bebês possam também brincar com
autonomia é preciso que os brinquedos estejam expostos de modo seguro e ao alcance de suas mãos. Desse
modo, cabe à equipe gestora providenciar a aquisição e a instalação de prateleiras e suportes adequados.
Feedback para resposta incorreta – Atenção! Essa não é a resposta correta. Para que os bebês possam também
brincar com autonomia é preciso que os brinquedos estejam expostos de modo seguro e ao alcance de suas
mãos. Desse modo, cabe à equipe gestora providenciar a aquisição e a instalação de prateleiras e suportes
adequados.
( 2 ) Quando uma criança vai para a creche, ela e toda a sua família são acolhidas, o que torna os momentos de

convivência tão importantes. Elaborar um projeto na creche para trazer, semanalmente, alguém da família para

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

participar de uma roda com as crianças do berçário pode proporcionar essa convivência de fundamental
importância entre a família, a comunidade e a escola.
Feedback para resposta correta – Parabéns, resposta correta! Essa importante aproximação entre a família, a TP005
escola e a comunidade é uma ação que pode (e deve) ser planejada juntamente pelas equipes gestora e
Atividade de múltipla escolha
pedagógica.
Feedback para resposta incorreta – Atenção! Essa não é a resposta correta. Promover a aproximação entre a
família, a escola e a comunidade é uma ação que não precisa ser, necessariamente, possibilitada apenas pela
equipe pedagógica ou apenas pela equipe gestora. É possível que ambas trabalhem em parceria a fim de viabilizála.
TP005

[7] Ensino Fundamental
[8]
O Ensino Fundamental é a etapa mais longa da Educação Básica: são nove anos quando considerados os anos
iniciais e finais. Por esse motivo, são muitas as habilidades elencadas na BNCC como aprendizagens essenciais.
Porém, é importante destacar que, nos primeiros dois anos, a atenção da BNCC recai principalmente sobre a
alfabetização e o letramento matemático. Analise as seguintes afirmativas e marque a resposta correta.

[7]Título H3
[8] Texto 1 coluna
8.1 inserir tooltip:

I – Embora o Plano Nacional de Educação preconize que todas as crianças sejam alfabetizadas até o final do 3º
ano do Ensino Fundamental, a BNCC sugere que esse processo seja finalizado até o 2º ano.
II – O nível 2 de proficiência em leitura prevê que os estudantes sejam capazes de ler palavras com estrutura
silábica canônica e não canônica [], ainda que alternem sílabas canônicas e não canônicas.
III – Os primeiros anos do Ensino Fundamental tratam apenas da alfabetização e do letramento matemático.
IV – Na unidocência, os professores podem utilizar-se de um mesmo contexto ou situação para o desenvolvimento de
habilidades que estão previstas em diferentes componentes.

( ) Estão corretas as afirmativas II e IV.
( ) Estão corretas as afirmativas I e III.
( X ) Estão corretas as afirmativas I e IV.
( ) Todas as afirmativas estão corretas.

Sílaba canônica é a sílaba constituída por
uma consoante (C) e por uma vogal (V), nesta
ordem. Outras organizações são entendidas
como padrões silábicos não canônicos, como
sílabas compostas somente por vogal (V), por
vogal e consoante (VC) e, ainda, por
consoante, vogal e consoante (CVC) ou
consoante, consoante e vogal (CCV).

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Feedback para resposta correta: Parabéns, você acertou!
I – Afirmativa correta. Embora o Plano Nacional de Educação preconize que todas as crianças sejam
alfabetizadas até o final do 3º ano do Ensino Fundamental, a BNCC sugere que esse processo seja finalizado até
o 2º ano.
II – Afirmativa incorreta. Os estudantes capazes de ler palavras com estrutura silábica canônica e não canônica,
ainda que alternem sílabas canônicas e não canônicas, estão enquadrados no nível 1 de proficiência de leitura.
III – Afirmativa incorreta. A ênfase dos anos iniciais do Ensino Fundamental no letramento matemático e na
alfabetização não exclui o trabalho pedagógico com as habilidades de outras áreas e componentes. A BNCC
propõe que as aprendizagens sejam contextualizadas e que os componentes sejam trabalhados, inclusive, como
meios para engajar e motivar os alunos.
IV – Afirmativa correta. Isso significa que a abordagem interdisciplinar fica mais facilmente garantida. Porém, é
papel do gestor promover as melhores condições de trabalho possíveis aos professores dos anos iniciais.
Feedback para resposta incorreta: Fique atento!
TP005
I – Afirmativa correta. Embora o Plano Nacional de Educação preconize que todas as crianças sejam
alfabetizadas até o final do 3º ano do Ensino Fundamental, a BNCC sugere que esse processo seja finalizado até
Atividade diagnóstica com feedback geral
o 2º ano.
II – Afirmativa incorreta. Os estudantes capazes de ler palavras com estrutura silábica canônica e não canônica,
ainda que alternem sílabas canônicas e não canônicas, estão enquadrados no nível 1 de proficiência de leitura.
III – Afirmativa incorreta. A ênfase dos anos iniciais do Ensino Fundamental no letramento matemático e na
alfabetização não exclui o trabalho pedagógico com as habilidades de outras áreas e componentes. A BNCC
propõe que as aprendizagens sejam contextualizadas e que os componentes sejam trabalhados, inclusive, como
meios para engajar e motivar os alunos.
IV – Afirmativa correta. A unidocência favorece a interdisciplinaridade e aumenta as chances de as
aprendizagens serem contextualizadas. Porém, é papel do gestor promover as melhores condições de trabalho
possíveis aos professores dos anos iniciais.
TP005

[9]Título H3
[9] Papel do gestor nos anos finais do Ensino Fundamental
[10]

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

A transição dos anos iniciais para os anos finais é um desafio para gestores, professores e, principalmente, para
os alunos. Além da transição propriamente dita e da entrada da figura do professor especialista, esse momento
abrange questões do desenvolvimento humano, neste caso a puberdade.

☐ Conselheiros

[10]Texto 1 coluna

[11] título H3
Como você tem atuado para que essa transição não seja traumática para os alunos? Selecione as alternativas
que mais se aproximam de sua prática.

[12]Texto 1 coluna

( ) Há um evento de recepção dos alunos novos para que eles conheçam os espaços da nova escola.
( ) Há uma reunião de pais dos alunos novos para que eles conheçam a equipe pedagógica e os espaços da
nova escola.
( ) Há atividades de socialização programadas para que os alunos antigos interajam com os alunos novos.
( ) Os alunos novos participam de atividades pedagógicas direcionadas para o balizamento do currículo.
( ) A equipe gestora e pedagógica permanece disponível para atender às demandas dos alunos novos em
relação à adaptação escolar, desde os aspectos socioemocionais até os aspectos cognitivos e de
acompanhamento do currículo da escola.

[12.1]inserir no Tooltip:
O Fórum fica disponível no canto superior
direito da tela, com as outras ferramentas do
AVA MEC.

Feedback geral: Todas essas atitudes são possíveis para a equipe gestora e adequadas para lidar com a
transição do Ensino Fundamental. Um olhar atento a essas questões pode, inclusive, impactar positivamente os
resultados das aprendizagens aferidos pelas avaliações externas.

TP008

[12.2] MSTECH - publicar o tópico na
ferramenta fórum do AVA MEC

[11] Convite para o debate
[12] Para finalizar este Módulo 2, convidamos você a participar do [12.1] Fórum de discussão para trocar
impressões e experiências com outros gestores.
[13] Texto 1 coluna
[12.2] O tópico proposto para a discussão é:
 Você acredita que necessitará fazer grandes adequações nas suas ações enquanto gestor(a) para que a
unidade escolar na qual você atua se aproprie dos fundamentos pedagógicos que permeiam a BNCC?
 Se sim, quais? Como você pretende fazer isso?

[14] Texto H4
[15] Texto 1 coluna dentro da tarja de
destaque

Módulo 2
Unidades 1 a 4
Conselheiro

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U1

[9.1] inserir link para abrir em nova
aba:
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/LEIS/L
9394.htm

[9.2] inserir link para abrir em nova
aba:
http://portal.mec.gov.br/conselhonacional-deeducacao/apresentacao
[9.3] inserir link para abrir em nova
aba:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=
com content&view=article&id=12992

[9.4] inserir link para abrir em nova
aba:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=
com docman&view=download&alias=1554
8-d-c-n-educacao-basica-novapdf&category slug=abril-2014pdf&Itemid=30192

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U2
[Avançar para a Unidade 3]

[5] SAIBA MAIS
[5.1] inserir link para abrir em
nova aba:
http://portal.mec.gov.br/index.ph
p?Itemid=&gid=5367&option=co
m docman&task=doc download
[5.2] inserir link para abrir em
nova aba:
http://portal.mec.gov.br/dmdocu
ments/rceb004 10.pdf
[5.3] inserir link para abrir em
nova aba:
http://portal.mec.gov.br/dmdocu
ments/pceb020 09.pdf
[5.4] inserir link para abrir em
nova aba:
http://portal.mec.gov.br/index.ph
p?option=com docman&view=do
wnload&alias=2298-rceb00509&category slug=dezembro2009-pdf&Itemid=30192

[5.5] inserir link para abrir em
nova aba:
http://portal.mec.gov.br/index.ph
p?option=com docman&view=do
wnload&alias=6324-pceb01110&Itemid=30192

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U2

[5.6] inserir link para abrir em
nova aba:
http://portal.mec.gov.br/dmdocu
ments/rceb007 10.pdf
[5.7] inserir link para abrir em
nova aba:
http://portal.mec.gov.br/index.ph
p?option=com docman&view=do
wnload&alias=8016-pceb00511&Itemid=30192
[5.8] inserir link para abrir em
nova aba:
http://portal.mec.gov.br/index.ph
p?option=com docman&view=do
wnload&alias=9864-rceb00212&category slug=janeiro-2012pdf&Itemid=30192
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Curso/Perfil:
☐ Gestor
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☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] Normas da LDB

[1] título H3
[2]

[2] Texto 1 coluna

A construção dos Currículos e das Propostas Pedagógicas será um grande desafio para as redes e as escolas. Por
isso, é fundamental o apoio e a colaboração dos Conselhos de Educação tendo como base a BNCC, para que esse
processo seja realizado de forma a atender aos direitos e objetivos de aprendizagem, considerando as diretrizes
gerais definidas pela LDB. A seguir, temos algumas normas estabelecidas pela LDB e suas definições. Relacioneas.
Assim que finalizar a atividade, pare e reflita sobre os aspectos apresentados considerando o seu Conselho de
Educação.
[3]
Para associar as colunas, você deve selecionar a norma (coluna da esquerda) e depois selecionar a definição
correspondente (coluna da direita).
Norma

1.

Lei específica de
criação

Definição
( 4 ) Pode orientar a adoção de formas
de organização e propostas de
progressão próprias, para a concepção
da Parte Diversificada, para orientar a
abordagem transversal e integradora de
temas.
( 3 ) Favorece a autonomia da escola.

2.

Composição
paritária

3.

Proposta
Pedagógica livre

( 2 ) Com representação de diferentes
segmentos da área educacional favorece
a gestão democrática.

Feedback Acerto/Erro[4]
Acerto: Parabéns! A resposta está correta.
Erro: Atenção! Possuir Lei de criação
garante maior segurança para o Conselho,
pois sua origem em Decreto ou outro ato
do Executivo o torna suscetível de
alterações pelos governantes de cada
mandato.
Acerto: Parabéns! A resposta está correta.
Erro: Atenção! A composição paritária, com
representação de diferentes segmentos da
área educacional, o torna mais
democrático.
Acerto: Parabéns! A resposta está correta.
Erro: Atenção! Estimular que a Proposta
Pedagógica de cada escola seja de livre
construção e adoção, sem submissão ao

[3] Atividade associação com feedback
[4] Feedback por alternativa
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4.

Normas
complementares

Curso/Perfil:
☐ Gestor

( 1 ) Garante maior segurança para o
Conselho, pois sua origem em Decreto
ou outro ato do Executivo o torna
suscetível de alterações.

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

Conselho ou à Secretaria de Educação, é
condição para sua autonomia. (da escola)
Acerto: Parabéns! A resposta está correta.
Erro: Atenção! A edição de normas
complementares às Diretrizes Nacionais,
inclusive à BNCC, pode ser necessária,
como para orientar a adoção de formas de
organização e propostas de progressão
próprias, ou para a concepção da Parte
Diversificada, ou para orientar a
abordagem transversal e integradora de
temas exigidos por leis e normas
específicas.

☒ Conselheiros.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Atividade Verdadeiro ou Falso
[3] [5] [7] [9] Afirmações
[4] [6] [8] [10] Feedback por alternativa

[1] Desafios
[2] Sobre os desafios que se colocam para os Conselhos de Educação, marque V para as afirmativas verdadeiras e
F para as falsas.
[3]
( V ) O Conselho age corretamente se preserva a autonomia da escola na concepção, no desenvolvimento e na
avaliação da respectiva Proposta Pedagógica.
[4]
CONTEÚDO DIAGRAMADO

Feedback de Acerto: Parabéns! A resposta está correta.
Feedback de Erro: Atenção! Cabe aos Conselhos de Educação orientar as Escolas quanto à concepção, ao
desenvolvimento e à avaliação das Propostas Pedagógicas sob sua jurisdição.

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
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[3] inserir link para abrir em nova aba:
[5]
( V ) O Conselho deve aguardar as deliberações do Governo.

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/04/RESOLUCAOCNE

[6]
Feedback de Acerto: Parabéns! A resposta está correta.
Feedback de Erro: Atenção! O Conselho, por ser órgão de Estado, deve manter suas prerrogativas, não
subordinando suas deliberações ao Governo.
[7]

CP222DEDEZEMBRODE2017.pdf
[4] inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro2017-pdf/78631-pcp015-17-pdf/file

( F ) O Conselho deve desenvolver a cultura de compromisso com resultados, no cumprimento dos currículos
escolares, objetivando a efetiva e permanente aprendizagem dos estudantes e zelando por ela.
[8]
Feedback de Acerto: Parabéns! A resposta está correta.
Feedback de Erro: Atenção! O Conselho age bem se não se burocratiza, se concentra seus esforços no apoio às
escolas e se tem compromisso com resultados.
[9]
( F ) É papel da escola, atribuído por lei, monitorar e avaliar a execução do Plano Decenal de Educação.
[10]
Feedback de Acerto: Parabéns! A resposta está correta.
Feedback de Erro: Atenção! Cabe ao Conselho, por determinação da lei, monitorar e avaliar a execução do Plano
Decenal de Educação.
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[1] Proposição de Normas
[2]
Agora, propomos a você o seguinte exercício:

Faça um levantamento dos atos normativos do seu Conselho, referentes à Educação Básica e suas etapas e fases,
que necessitarão de atualização ou substituição diante na Resolução CNECP nº 02/2007, que instituiu e orientou a
implantação da BNCC, a qual é o seu Anexo. Caso necessário, você deve propor ao seu Conselho atualização ou
substituição dessas normas para adequação à BNCC.

Conheça documentos importantes do CNE:


[3]Resolução CNE/CP nº 02/2017



[4]Parecer CNE/CP nº 15/2017

☒ Conselheiros.

Módulo 2
Unidades 1 a 6
Professor Educação Infantil
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M2U1
deste módulo.

[3] título H3

[3.1] texto 1 coluna
[3] Objetivos do módulo

[3.1] Ao concluir este módulo, espera-se que você:



conheça a BNCC da Educação Infantil, suas características, seus princípios e seus fundamentos
pedagógicos;
entenda como esse referencial pode apoiar o desenvolvimento do currículo nas ações cotidianas em
decorrências e possibilidades concretas para a prática pedagógica e em possibilidades de trabalho que
possam promover as aprendizagens propostas.

TP009

[4]
A BNCC é o documento que define os direitos de aprendizagem das crianças na Educação Infantil. Ela tem impacto direto
na elaboração de currículos; na formação inicial e continuada de professores; na produção e seleção de material didático;
e nas práticas de avaliação e apoio pedagógicos. Conforme a LDB no 9.394/1996 [4.1], a BNCC estabelece conhecimentos,
competências e habilidades que se espera que as crianças desenvolvam durante o tempo de permanência na Educação
Infantil, contemplando desde a etapa da creche até a pré-escola.
[4.2]
[4] Texto 50%
4.1 inserir link para abrir em nova aba:
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/LEIS/L9394.
htm
[4.2] IMAGEM 50% ALINHADA À DIREITA
Inserir imagem:
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M2U1
Imagem: bncc_m2u1_educacao
infantil_img01_618236609.jpg

TP012
TP012
[5.1] A BNCC na etapa da Educação Infantil explicita alguns princípios e pressupostos pedagógicos, expandindo, sobretudo,
um modo especial de ver as crianças e seus direitos de aprender e de se desenvolver em ambientes saudáveis, acolhedores
e desafiadores, que promovam importantes avanços nas suas trajetórias de vida. Assim o faz por meio de um conjunto de
características distintas, garantindo a especificidade necessária ao cuidado da primeira infância, até os 5 anos e 11 meses.
Na videoaula a seguir, as professoras Ghisleine e Guiomar apresentam dados de cobertura para as crianças da Educação
Infantil.
[5.2] Videoaula 1 - VA1_M2U2_gestores

TP005

[5.1] texto 1 coluna

[6]
[5.2] Vídeo retranca?
A BNCC para a etapa da Educação Infantil tem origem numa história de lutas pela qualidade da educação oferecida às
crianças em todo o país. O marco mais explícito é a DCNEI (2009) [6.1], de onde derivam todos os principais conceitos e TP005
alinhamentos da BNCC. Há também os marcos históricos que contribuíram para consolidar as ideias fundamentais:
qualidade na Educação Infantil e direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Vale a pena recuperar essa história para
que possamos compreender de onde viemos, para onde vamos e de que modo o conceito de direito de aprendizagem e
desenvolvimento chega até a BNCC e a organiza.

TP026

6.1 INSERIR LINK PARA ABRIR EM NOVA ABA:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com
docman&view=download&alias=13448-diretrizescuriculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192
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[7]
>> 1980
[7.1]
[6] Texto 1 coluna
A Educação Infantil tem sua origem associada às demandas emergenciais de assistência a crianças carentes. A creche, por
exemplo, era concebida como um direito das mães trabalhadoras, mas não um direito da criança. A construção da
identidade da creche como um lugar de acolhimento e de educação de qualidade como direito das crianças é fruto de uma TP026
longa história. Nos anos de 1980, a pré-escola era um segmento informal e optativo para as famílias.
[8]
>>1988
[8.1]
A Constituição Federal [8.2] estabelece que o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 6 anos de idade é
dever do Estado.
[9]
>>1996
[9.1]
Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) [9.2], a Educação Infantil passa a ser parte
integrante da Educação Básica, situando-se no mesmo patamar do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Mas, o que
fazer nessa etapa? O que define um currículo de Educação Infantil e o que caracteriza a especificidade desse trabalho?
[10]
>> 1998
[10.1]
Para responder a essas perguntas, foi produzido um conjunto de Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (RCNEI) [10.2]. Tratava-se de um documento orientador, mas não tinha poder de lei; portanto, seu uso não era
obrigatório. Nesse documento constavam os objetivos, os conteúdos e as orientações didáticas por áreas de conhecimento
que deveriam ser apropriadas pelas propostas pedagógicas nos diferentes municípios. O RCNEI teve um papel fundamental
na construção da Educação Infantil como espaço de aprendizagem e de ampliação do mundo, libertando as crianças do
confinamento a que eram submetidas por propostas estritamente assistencialistas. Por outro lado, a falta de formação
profissional ou de um programa de implementação dos RCNEI facilitou leituras indevidas, permitindo o crescimento de
uma visão escolarizante, que via na Educação Infantil um momento de preparação para o Ensino Fundamental. Ainda
assim, o RCNEI foi utilizado na fundamentação de propostas pedagógicas em todo o país.

linha do tempo VERTICAL
Os sinais >> indicam as datas que devem aparecer
nas bolinhas e ao clicar em cada uma delas
aparecerá o respectivo texto.
Timeline com interação
Com cor de fundo
[7] Ano1
[7.1] Heading 1
[8] Ano 2
[8.1] Heading 2
[8.2]
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/198
8/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142publicacaooriginal-1-pl.html
[9] Ano 3
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[11]
[9.1] Heading 3
>> 2006
[11.1]
A Educação Infantil sofreu uma importante mudança com uma alteração no texto da LDB, ampliando os anos da
escolaridade básica: o acesso ao Ensino Fundamental passa a ser obrigatório aos 6 anos de idade e a Educação Infantil [9.2]
passa a atender a faixa etária de zero a 5 anos e 11 meses.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei
-9394-20-dezembro-1996-362578[12]
publicacaooriginal-1-pl.html
>>2009
[12.1]
[10] Ano 4
A Emenda Constitucional no 59/2009 [12.2] define a Educação Infantil como etapa obrigatória para as crianças de 4 e 5 [10.1] Heading 4
anos nos sistemas de ensino em todo o Brasil. Em 2009, o Conselho Nacional de Educação aprovou a Resolução no 5 de 17 [10.2]
de dezembro de 2009 [12.3], fixando assim as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). No mesmo ano, o Ministério da http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei
Educação, por meio do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica, emite o Parecer no 20 de 17 de vol1.pdf
dezembro de 2009 [12.4], em que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) passam a ser um
documento de caráter mandatório, que define o que é currículo e o que é instituição de Educação Infantil, considerando a [11] Ano 5
diversidade de modos de educar crianças indígenas, do campo, quilombolas etc. De acordo com as DCNEI, em seu Art. 4º, a [11.1] Heading 5
criança é definida como “sujeito histórico e de direitos, que interage, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL, 2009, p. 2), [12] Ano 6
seres que, em suas ações e interações com os outros e com o mundo físico, constroem e se apropriam de conhecimentos.
[12.1]Heading 6
[12.2]
Essa foi uma conquista muito importante para a área porque assegurou uma concepção de criança que deveria, a http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituica
partir de então, ser preservada em todas as construções curriculares no país.
o/emendas/emc/emc59.htm
[13]
>> 2013
[13.1]
Em consonância com a Constituição Federal, a LDB afirma a obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças de 4 e 5
anos em instituições de Educação Infantil.

[12.3]
http://www.seduc.ro.gov.br/portal/legislacao/RE
SCNE005 2009.pdf
[12.4]
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pceb020
09.pdf

[14]
>>2016
[14.1]
A etapa da Educação Infantil é incluída no processo de construção da BNCC, devendo responder às especificidades das [13] Ano 7
crianças nos diferentes momentos da vida, de bebê até 5 anos e 11 meses.
[13.1] Heading 7
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[15]
>>2017
[15.1]
Todos esses passos jurídicos e históricos criaram as condições históricas para que, em 2017, o Conselho Nacional de
Educação emitisse o Parecer CNE/CP nº 15/17 [15.2] que define a Base Nacional Comum Curricular, um documento que dá
as bases para as novas organizações curriculares em todo o Brasil.

[14] Ano 8
[14.1] Heading 8
[15] Ano 9
[15.1] Heading 9
[15.2]
http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro2017-pdf/78631-pcp015-17-pdf/file

[16]
>> Hoje
[16.1]
[16] Ano 10
Hoje, o Brasil luta pelo acesso de todas as crianças a uma instituição de Educação Infantil. Contudo, não basta o acesso a [16.1] Heading 10
qualquer instituição, mas a uma que efetivamente tenha impactos no seu desenvolvimento e na sua aprendizagem, que
ofereça educação de qualidade e que garanta os direitos básicos de toda criança brasileira.

TP018
[17]
Na base também estão presentes quatro fundamentos pedagógicos da Educação Infantil:
[18]
>> 1. A intrínseca relação entre educar e cuidar
[18.1]
Embora o cuidado humano seja central na constituição da criança, sobretudo das menores porque são mais dependentes,
não existe na BNCC uma definição de conteúdos ligados ao cuidado; isso porque se assumiu que cuidar e educar são ações
conjuntas, em consonância, inclusive, com documentos anteriores, tal como os RCNEI, os Parâmetros Nacionais de
Qualidade para a Educação Infantil e os Critérios para o Atendimento em Creches que Respeite os Direitos das Crianças.
Não se pode pensar em ações do âmbito pedagógico que não envolvam o cuidado; da mesma forma, as maneiras sociais
de cuidar de si, do outro e do ambiente se constituem em ações pedagógicas no cotidiano da instituição de Educação
Infantil. Não deve haver separações ou discriminação entre as duas esferas: ler uma história é tão importante quanto
trocar fraldas; acompanhar o momento da alimentação é tão importante quanto avaliar os processos de apropriação das
diferentes linguagens, por exemplo. Essa concepção visa também posicionar-se criticamente em relação à tradição
assistencialista da Educação Infantil ao recolocar o cuidado no campo da educação e dos valores, e não do

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1
assistencialismo.
Portanto, educar e cuidar são indissociáveis no processo educativo. A Educação Infantil tem como obrigação acolher as
vivências extraescolares das crianças, articulando-as com as propostas pedagógicas, e as atividades de cuidado fazem
parte dessas experiências. Cabe, porém, a qualificação dessas práticas como processos pensados e articulados a princípios
pedagógicos.
[19]
>>2. A crença no papel das interações e da brincadeira
[19.1]
Existe hoje um consenso na área em relação ao papel da interação nas aprendizagens das crianças. Sabe-se que elas não
aprendem somente com o professor, mas também na observação e na ação conjunta com seus pares. Do mesmo modo, se
reconhece que a brincadeira é a principal atividade da criança, promotora de importantes aprendizagens no campo social,
da linguagem, da sensibilidade etc. Por esse motivo, a BNCC determina que as interações e brincadeiras sejam eixos das TP018
propostas curriculares. Isso significa afirmar que todas as propostas pedagógicas precisam constituir um olhar especial
para essas duas formas, evitando, assim, que se pense em currículos demasiadamente centralizados em situações formais
de apresentação de conteúdos, como imitações de aulas para crianças.
O acompanhamento da aprendizagem e do desenvolvimento se dá pela observação da trajetória de cada criança e de todo
o grupo, levando em consideração suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. Ao compreender a
importância do brincar para as crianças, o professor de Educação Infantil tem o importante papel de favorecer que ele
aconteça, de forma bastante rica, no cotidiano de sua prática pedagógica.
[20]
>>3. A centralidade da experiência da criança
[20.1]
A experiência é um dos conceitos mais complexos e pode ter sentidos diferentes dependendo do referencial teórico
empregado. Utilizada no plural, a palavra experiências pode se referir ao conjunto das vivências das crianças, incluindo as
cotidianas, tanto na escola quanto em casa. Também pode ser usada para se referir ao domínio de certo processo
apropriado pelo sujeito. Utilizada no singular, ela pode fazer referência a algo mais profundo que se interpõe na trajetória
do sujeito que foi tocado, sensibilizado e transformado pelo acontecimento vivido. Essa experiência é constituída a partir
do conjunto das vivências das crianças, tanto as cotidianas quanto as excepcionais, eventuais e programadas pelo projeto

[17] Texto 1 coluna
[18] Sanfona 1
[18.1] Bullets sanfona 1
[19] Sanfona 2
[19.1]Bullets Sanfona 2

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1
educativo da instituição de Educação Infantil.
Para Vygotsky (1994), a experiência tem, antes de tudo, uma dimensão social e dela depende o desenvolvimento das
funções psíquicas superiores como, por exemplo, a memória e a imaginação. Tais funções não são herdadas
biologicamente, mas sim constituídas pelas gerações anteriores, nas diferentes formas sociais de uso da linguagem, e são
acessíveis às crianças por meio da sua interação com o outro. Num primeiro momento, esse acesso é externo, apoiado na
ação do outro, até que se torne interno: é na experiência que os recursos se tornam próprios do sujeito, isto é,
apropriados por ele.
A experiência exige tempo; por isso, é preciso planejar levando em conta a flexibilidade, o vagar das horas. É importante
que os planejamentos considerem o tempo necessário à continuidade das iniciativas e das novas tentativas das crianças,
condição para que passem das primeiras experimentações à constituição de uma experiência singular.
Essa experiência, que pode ser vivida pela criança na Educação Infantil, pressupõe tempo para o desenvolvimento de
percursos; para que se realize o fluxo das experiências passadas; para a construção da conclusão, da solução, do término,
da consumação. Esse tempo é o elemento mais complexo não apenas na organização da escola, mas, sobretudo, no
mundo contemporâneo, que consome o cotidiano dos adultos e que, sem que se perceba, também está determinando o
ritmo das crianças e tornando mais distante a possibilidade de que algo nos aconteça, nos passe, nos toque.
A experiência é vivida não apenas no contato material com os objetos, com o fazer prático, mas também no âmbito da
sensibilidade. A experiência estética pode ser compreendida como certa vivência atravessada pelas percepções do corpo e
elaborada pelas diferentes formas humanas de reagir, como a linguagem, a emoção e o pensamento. Tem a potência de
sensibilização, de tocar o sujeito, de promover alterações em seus modos de sentir, de ver e de compreender a realidade.
Essa experiência, como se refere a uma relação do sujeito com o mundo, pode ocorrer na sua relação com o trabalho
artístico ou na fruição da arte, nas manifestações mais simples do dia a dia ou nos fazeres cotidianos que convocam a
sensibilidade.
Uma criança muito pequena pode ter uma experiência estética quando transforma a configuração do chão em que pisa
tracejando-o com giz. Ou, ainda, quando sente, no colo da professora, a atmosfera alterada pela presença de uma música
suave, vinda de algum canto da sala ainda inacessível para ela. Na experiência da criança está a sua possibilidade
expressiva. A experiência envolve conhecer e produzir, duas posições diante da arte que, do ponto de vista do aprendiz,
devem se complementar. Tão importante quanto fazer, é ver e fruir. Essa experiência deve ser vivida a partir de
proposições, tanto as colocadas pela professora, como forma de provocar as crianças para observar o mundo e criar,
quanto por suas próprias ideias e projetos pessoais de produzir, conhecer e criar.
[21]
>>4. O papel da avaliação
[21.1]
Na Educação Infantil, a avaliação não tem caráter classificatório nem discriminatório. Não tem como objetivo formalizar a
progressão das crianças de um ano a outro. Ela é vista como o conjunto de ações, procedimentos e instrumentos utilizados

[20] Sanfona 3
[20.1] Bullets Sanfona 3
[21] sanfona 4
[21.1] Bullets Sanfona 4
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pelo professor para acompanhar o processo de desenvolvimento da criança. A base de sua avaliação pode ser a
documentação organizada durante um período: os portifólios de projetos, as séries de desenho ou pintura de um
determinado período, os registros de observação, os relatórios etc.
Também é, do ponto de vista institucional, um processo compartilhado com educadores e comunidade visando examinar
os critérios de qualidade da educação oferecida pela instituição, assumindo, assim, um papel regulador da gestão
institucional.
Portanto, no processo de avaliação das crianças da Educação Infantil, o que se avalia é o trajeto percorrido em
determinado objetivo de aprendizagem. Não há necessidade de críticas, rótulos ou notas, mas de, frequentemente,
alimentar com informações os desenhos e redesenhos das práticas pedagógicas. Os instrumentos utilizados devem
permitir um acompanhamento particularizado da aprendizagem do aluno, descrevendo seu desenvolvimento e ampliando TP012
a visão do professor para as mudanças necessárias em suas práticas pedagógicas.
TP012
[22]
A centralidade dos direitos das crianças na BNCC da etapa da Educação Infantil e a garantia das experiências das crianças,
como afirmam as DCNEI, não ignoram o papel fundamental do professor nos processos de desenvolvimento e de
aprendizagem da criança. Desse modo, qual é a importância do professor na Educação Infantil? Assista ao vídeo a seguir
para saber.
[22] Texto 1 coluna
[23]
Videoaula 2 -VA2_M2U2_finais_ei
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democrática.
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas
4.1 inserir link para abrir em nova aba
diferentes manifestações artísticas e culturais”.
(BRASIL, 2009 [4.1]) http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=13448-diretrizescuriculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192
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[5] Direitos de aprendizagem e desenvolvimento

[6] A BNCC está organizada, primeiramente, em seis grandes direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Clique em cada
um deles:
[7]
>> Conviver
[7.1] com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o
conhecimento de si e do outro, e o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.
[8]
>> Brincar
[8.1] cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos),
ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade e suas
experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.
[9]
>> Participar
[9.1]
ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo
educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos
ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.
TP014
[10]
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[6] Texto 1 coluna
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>> Explorar
[10.1]
movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos
e elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades: as
artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.

[7] Card 1
[7.1] Bullets card1

[11]
>>Expressar
[11.1]
como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas,
opiniões e questionamentos por meio de diferentes linguagens.

[9] Card 3
[9.1] Bullets card 3

[8] Card 2
[8.1] Bullets card2

TP014

[12]
>>Conhecer-se
[12.1]
e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de
pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição
escolar e em seu contexto familiar e comunitário.
TP012
[11]
Por que são esses os direitos que aparecem na BNCC?
Para saber, assista ao vídeo a seguir!
[12]
Videoaula 3

Cards sem cor de fundo
[10] Card 4
[10.1] Bullets card4
[11] Card 5
[11.1] Bullets card5
[12] Card 6
[12.1] Bullets card 6
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[2]
Organização curricular: os campos de experiência

[3] Texto 1 coluna

[3]
Você viu que a BNCC organiza as aprendizagens em torno de campos de experiência. Mas você sabe porquê?
Os campos de experiência compõem-se como um arranjo ou organização curricular interdisciplinar por natureza. Têm
como objetivo principal oportunizar às crianças a significação dos saberes e conhecimentos propostos na Educação
Infantil, garantindo os direitos de aprendizagem e a vivência plena da infância. Essa proposta curricular permite o
protagonismo da criança na construção do conhecimento ao orientar experimentações e experiências, habilidades e
competências, e não conteúdos e informações.
Há quem compreenda que o campo de experiência é uma metodologia que implica criar determinados espaços com
materiais específicos para as experiências que as crianças poderão viver. No entanto, essa é, ainda, uma ideia muito geral
que pode ser referenciada em inúmeras outras metodologias já consagradas pelos estudos na área da Pedagogia. Seria
muito estranho se assim fosse, pois requereria considerar a imposição de uma metodologia para todas as crianças, nos
mais diferentes contextos da Educação Infantil no Brasil, o que seria, de fato, uma tarefa impossível e pouco efetiva. O
outro erro que essa ideia evoca é a crença de que seria possível e desejável determinar a experiência dos sujeitos: as
experiências são sempre elaborações complexas e singulares de sujeitos.
O campo de experiência não se resume a uma metodologia; trata-se, antes, de um conceito articulador de conteúdos
em uma proposta curricular que leva em conta a centralidade do sujeito e a sua experiência.
TP017

[4]
Como são organizados os campos de experiência?
[5]
A BNCC define cinco campos de experiência:
[6]
>> O eu, o outro, o nós
[6.1]
O processo de construção da identidade da criança é central para o seu desenvolvimento. Acontece ao longo de toda a
vida, mas é particularmente intenso durante a Educação Infantil.
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Esse campo destaca experiências que possibilitem às crianças, na interação com outras crianças e adultos, viverem
situações de atenção pessoal e outras práticas sociais, nas quais aprendem a se perceber como um eu, alguém que tem
suas características, desejos, motivos e concepções; a considerar seus parceiros como um outro, com seus desejos e
interesses próprios; e a tomar consciência da existência de um nós, um grupo humano cada vez mais ampliado e diverso.
Nesse processo, vão se constituindo como alguém com um modo próprio de agir, sentir e pensar. A ênfase neste campo
de experiências está ligada à constituição de atitudes nas relações vividas ao longo de toda a permanência da criança na
unidade de Educação Infantil, abrindo caminho para outras aprendizagens.
[7]
>>Corpo, gestos e movimentos
[7.1]
Na primeira infância, o corpo é o instrumento expressivo e comunicativo por excelência, que serve de suporte para o
desenvolvimento emocional e mental, sendo essencial na construção de afetos e conhecimentos.
Esse campo destaca experiências nas quais o corpo, os gestos e os movimentos constituem linguagens das quais as
crianças, desde cedo, fazem uso e que as orientam em relação ao mundo. O referido campo destaca experiências ricas e
diversificadas, em que gestos, mímicas, posturas e movimentos expressivos constituem uma linguagem vital com a qual
as crianças percebem e expressam emoções, reconhecem sensações, interagem, brincam, ocupam espaços e neles se
localizam, construindo o conhecimento de si e do mundo. Destaca-se também que a capacidade de nomear, identificar
e ter consciência do próprio corpo (assim como a construção de uma autoimagem positiva) está associada às
oportunidades oferecidas às crianças para a expressão e o conhecimento da cultura corporal da sociedade em que vivem.
[8]
>>Traços, sons, cores e formas
[8.1]
As crianças vivem em ambientes onde, a cada momento, ocorrem situações envolvendo pessoas, atividades, espaços,
objetos e materiais que elas buscam perceber, reconhecer, significar e representar. Essa busca é feita pela apropriação
de diferentes linguagens e recursos, como suas sensações, afetos e desejos, sua corporeidade, sua linguagem verbal, sua
percepção das ações de seus parceiros e sua atenção voltada para os aspectos materiais do ambiente.
Este campo destaca experiências nas quais as crianças tenham a oportunidade de perceber o ambiente como composto
de traços, sons, cores e formas. Para isso, oferece condições para as crianças sentirem a consistência da terra ou da
areia; criarem misturas; colecionarem coisas; modelarem com argila; criarem tintas; e explorarem formas coloridas,
texturas, sabores, sons e também silêncios, em um espaço acolhedor, cheio de visualidades e sonoridades. Essas
experiências promovem o desenvolvimento da expressividade e da criatividade infantil e abrem caminhos para a
elaboração de sua afetividade.
[9]
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>>Fala, escuta, pensamento e imaginação
[9.1]
A aproximação entre diferentes linguagens traz para o cotidiano das unidades de Educação Infantil momentos de escuta
– no sentido de produzir ou acolher mensagens orais, gestuais, corporais, musicais e plásticas, além das mensagens
trazidas por textos escritos – e de fala – entendida como expressar ou interpretar não apenas pela oralidade, mas
também pela linguagem de sinais, pela escrita convencional, pela escrita não convencional, pela escrita braile e também
pela dança, pelo desenho e por outras manifestações expressivas.
Este campo ressalta experiências que evidenciam a estreita relação entre os atos de fala e escuta e a constituição da
linguagem e do pensamento humanos desde a infância. Destaca a experiência da criança com a linguagem verbal em
diálogo com outras linguagens desde o nascimento, de modo a ampliar não apenas essa linguagem, mas também o
pensamento (sobre si, sobre o mundo e sobre a língua) e a imaginação.
[10]
>>Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
[10.1]
Temas como animais, plantas, sustentabilidade do ambiente, vida cotidiana, produção de bens e economia, nossa cidade,
organizações sociais etc. e atividades que lidam com números têm orientado o trabalho na Educação Infantil. Esses e
outros temas, no entanto, precisam ser tratados por meio da discussão de noções de espaço, de tempo, de quantidade,
de relações e de transformações de elementos quando se pretende motivar a criança a ter um olhar mais crítico e criativo
sobre o mundo, propiciando a ela aprendizagens mais significativas.
Neste campo, destacam-se experiências nas quais as crianças falam, descrevem, narram, explicam e fazem relações,
requisitos fundamentais para a construção e a ampliação de saberes. As vivências cotidianas delas na unidade —
construir um castelo como cenário de um faz de conta; procurar um tatu-bola no jardim; cuidar de plantas e de
animais; colecionar objetos; movimentar-se por diferentes espaços com diversos desafios; pensar sobre perguntas
como: "Quanto tempo falta para o meu aniversário?", "Por que quando minha avó era criança não havia televisão?",
"Por que alguns objetos afundam e outros não?", "Por que existem alguns animais com penas e outros com pelos?",
"Quantas vezes um elefante é maior do que um cavalo?" —, além de fortalecerem sua autonomia, podem ser ricas
oportunidades para a construção do raciocínio lógico, de noções de espaço e tempo, de quantidade, de classificação,
de seriação etc., para a percepção de relações e de transformações nas situações, objetos e materiais observados ou
manuseados, e para o desenvolvimento da sua imaginação.
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[15] Como se dá a aprendizagem no campo de experiência?
[16] [16.1]
Na trajetória de vida das crianças na Educação Infantil, os conhecimentos por vezes se atraem, por vezes se repetem,
provocando saudáveis tensões entre as expressões espontâneas das crianças, o modo próprio como elas entendem o
mundo e os conhecimentos já sistematizados pela cultura.

[15] Título [H3]
[16] texto 50%
16.1

Inserir imagem:
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Para pensar a Educação Infantil não se pode opor experiência e sentido, nem teoria e prática. Devemos privilegiar e
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fomentar o saber da experiência: o experimentar, o ensaiar, o tentar e o transformar, entre outras ações relacionadas
ao fazer. O conhecimento tido como teórico deve ser aliado à experiência, e as crianças devem ser formadas para dar
significado a essas ações, refletindo de maneira crítica sobre elas. Um bom exemplo dessa introdução é imaginar a
presença de uma formiga no chão do pátio: as crianças vão mexer, apertar, pisar e interagir, mas a educação só se efetiva
quando elas são chamadas a refletir sobre suas ações pela mediação do professor, o qual as instrui a respeitar o animal
que ali está.

TP 024
[17]
Assim ocorre, por exemplo, com a criança que observa os fenômenos da natureza e procura compreendê-los.

[19] slider 2 – texto
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árvores não se deve à própria árvore, mas sim ao vento.
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[18.1]

[19]
E se aventura a brincar com ele, conduzindo seu aviãozinho, sua capuxeta ou outro brinquedo voador. Ela sabe que o
vento está no ar e que, se lançar seu avião para cima, o vento o conduzirá. Esse brincar funciona, algumas vezes, com
sucesso. E a criança se realiza em seu intento.
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[20] Mas isso não ocorre sempre assim: nem sempre ela consegue conduzi-lo exatamente para onde deseja e, então,
vive, com emoção de criança, a tensão entre o que ela já sabe sobre o mundo e os mistérios que ele guarda: mas para
onde o vento leva?, se pergunta a criança.
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[20.1]

[22] slider 5 – texto
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[21]
Ela não sabe que existem leis da física e condições climáticas que regem o movimento das massas de ar e a propagação
do vento. Que linguagens poderá utilizar, então, para resolver seus desafios autoimpostos?
[21.1]
TP011
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[22]
A tensão entre esses mundos impulsiona a criança a seguir explorando, perguntando, criando e brincando.
Entre seu saber espontâneo, sua curiosidade e suas ideias e o saber organizado da física, há um campo de experiência
que a criança vive na tentativa de aproximar o que ela sabe aos mistérios do mundo que os adultos parecem dominar.
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[26] Texto 1 coluna
[23]
[27] Vídeoaula
Um outro exemplo seria o da criança que aprende a escrever: o contato da criança com a escrita nas práticas sociais que
ela observa em seu entorno, entre adultos que escrevem na sua presença ou nos livros e demais materiais portadores
de escrita, é uma condição para que ela pense sobre como se escreve. Logo, ela passa a diferenciar letras de outros sinais
gráficos e aprende que, para escrever, é preciso usar certos sinais, diferentes dos utilizados, por exemplo, para desenhar.

[24]
Veja dois exemplos de como os campos de experiência se manifestam no processo de aprendizagem da escrita.
[24.1]
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[24.2]
Há aqui um saber válido: de fato, a escrita exige outros sinais, mas esses são insuficientes. Embora a criança tenha uma
sensação de realização, essa experiência é tensionada no contato com a leitura do adulto. Essa tensão entre o que a
criança sabe e o saber convencional, isto é, o que ela precisa dominar para se fazer entender, é o que a provoca a
seguir observando esse estranho objeto nas práticas sociais da sua cultura. Logo, ela descobre as letras e passa a
combiná-las, agregando-as numa série não determinada previamente, revelando novos saberes.

TP011
[25]

[25.1]
Mais uma vez, o sentimento de realização toma a criança. E, mais uma vez, esse conhecimento é tensionado pelo saber
convencional: não são essas as letras necessárias, nem nessa ordem, nem nessa quantidade. Mas, então, qual será o
segredo?, se pergunta a criança. Essa tensão entre o saber da criança e o conhecimento formalizado, novamente cria
condições subjetivas para que ela possa seguir investigando, aproximando-se do conhecimento convencional, até que
possa dominá-lo por inteiro. Daí em diante, ao longo da vida, novas tensões vão se impondo na trajetória escritora de
cada um: ser claro na exposição sem, contudo, desprezar os conhecimentos prévios de seu interlocutor; escolher as
melhores palavras para dizer o que, muitas vezes, não sabe as palavras, entre tantas outras situações que se impõe nos
fazeres da vida.
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[26]
Diante da diversidade e das particularidades das crianças na Educação Infantil, como trabalhar as práticas pedagógicas
favorecendo os campos de experiência e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento?
Assista ao vídeo a seguir com alguns exemplos de práticas pedagógicas.
[27]
Videoaula 5
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Imersas nos campos de experiência, as crianças podem desenvolver-se a partir de progressivas
aprendizagens. Um planejamento comprometido com esse desafio pode tomar como ponto de partida
os objetivos da BNCC, procurando construir as condições para a experiência das crianças de
determinado grupo etário ao longo do tempo e promovendo as progressões das aprendizagens das
crianças.
TP027
3.1 TEXTO 1 COLUNA

[3.1] Em outras palavras, a BNCC traz este mesmo conceito:
3.2 TEXTO CITAÇÃO
[3.2] “Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto
comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem
aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as
interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto,
constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento” (BNCC, p. 42).

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf
3.4 TEXTO 1 COLUNA

[3.4] Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento devem refletir diferentes momentos
dessa construção passando pela exploração, pela experimentação, pela apropriação e pela recriação dos
objetos culturais, conhecimentos e ações.

[4]Progressão das aprendizagens ao longo das faixas etárias

[4] titulo h3

[4.1] No campo “O eu, o outro, o nós”, vemos uma progressiva construção da criança a respeito da sua 4.1 texto 1 coluna
própria identidade e das relações sociais, que se inicia pela consciência de si e da exploração de suas
ações sobre os outros. Mais adiante, a criança experimenta procedimentos e atitudes de cuidado
aprendidos pelo modelo dos adultos, tanto dos pais, em casa, quanto das professoras, na creche. Essa
observação e essa experimentação das crianças levam-nas a demonstrar igualmente atitudes de TP028
cuidado e solidariedade nas suas interações com os outros. Apropriando-se desses saberes, ela é capaz
de construir o sentimento e as atitudes de empatia, respeitando as diferenças entre as pessoas. Essa
progressão é assim expressa, por exemplo, nos seguintes objetivos:
TP028
[5]
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[4]
A continuidade da Educação Infantil para o Ensino Fundamental não se dá do ponto de vista do conteúdo, mas sim da
experiência subjetiva. Espera-se que as crianças ampliem suas experiências para que, no Ensino Fundamental, possam
aprofundar suas ideias, hipóteses e explicações sobre o mundo e seus
fenômenos, se aproximando, progressivamente, dos procedimentos,
[5] “Da experiência da Educação
conceitos e instrumentos já formalizados culturalmente.
Infantil à etapa do Ensino
A passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental marca uma
Fundamental, espera que a criança
etapa importante do desenvolvimento da criança. Essa passagem
representa a conquista de outro lugar social: a criança deixa de ser vista
possa realizar a síntese das
apenas como criança e passa a ser tratada também e, sobretudo, como
aprendizagens, que será sua
estudante. A construção simbólica desse lugar depende em grande
bagagem para prosseguir no
parte da diferenciação que será capaz de estabelecer no ritmo da vida
percurso do primeiro ano.”
escolar, nos diferentes momentos da rotina e nas expectativas que
passam a ser esperadas.
TP027
[6] Da experiência da Educação Infantil à etapa do Ensino Fundamental, espera que a criança possa realizar a síntese
das aprendizagens, que será sua bagagem para prosseguir no percurso do primeiro ano.

TP006

O que é essa síntese? Segundo a BNCC,
[7] “Essa síntese deve ser compreendida como elemento balizador e indicativo de objetivos a
ser explorados em todo o segmento da Educação Infantil, e que serão ampliados e
aprofundados no Ensino Fundamental, e não como condição ou pré-requisito para o acesso
ao Ensino Fundamental.” (BNCC, p. 51 )

[8] Fica claro nessa proposição que a síntese é o conjunto das elaborações das crianças em toda a passagem pela
Educação Infantil, desde bebê até os 5 anos e 11 meses, o que, de certa forma, contradiz, por princípio, a ideia
tradicional do pré-primário, que se resumia a um ano preparatório para o primeiro ano. A síntese não é feita apenas
aos 5 anos, tampouco é proposta como currículo pelo professor ou pela instituição educativa. Trata-se, antes, de
assegurar em toda a passagem pela Educação Infantil as condições para que as próprias crianças organizem suas
sínteses na própria experiência. Quanto mais experientes forem as crianças, mais oportunidades terão de refletir, de
fazer entrelaçamentos, de organizar suas explicações sobre o mundo, sobre si mesmas e sobre os outros, e sobre o
conhecimento.

[4] Texto 1 coluna
[5] Texto olho: “Da experiência da Educação Infantil à
etapa do Ensino Fundamental, espera que a criança
possa realizar a síntese das aprendizagens, que será
sua bagagem para prosseguir o percurso no primeiro
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TP005
Os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento [1]

[2]
A educação de crianças é uma tarefa coletiva, resultado da parceria entre a instituição educativa e família; logo, é importante
que ambas conheçam e assegurem às crianças os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são garantidos na
prática, em ações cotidianas que ocorrem de forma regular e constante. Por isso, é tão necessária a comunicação por meio
de reuniões de pais e responsáveis e de relatórios.

TP005

A seguir, você encontrará excertos de relatórios de diferentes instituições de Educação Infantil enviados às famílias. Leia,
reflita e assinale para cada situação a seguir quais são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento que são garantidos
às crianças.

[3]
O parque externo é uma área aberta às crianças, mas, na antiga rotina, elas somente saiam para brincar ao ar livre uma
vez por semana. Agora, com a limpeza da areia, a poda das árvores e toda a manutenção realizada, elas podem brincar
diariamente. Para isso, organizou-se uma bancada de madeira com prateleiras embaixo das árvores, com potinhos de
diversos tamanhos para as brincadeiras de cientista e as explorações. Quais são os direitos de aprendizagem que
predominam nesta situação?
( ) Conviver e brincar
( ) Brincar e participar
( X ) Brincar e explorar
( ) Expressar e conhecer-se
( ) Não garante direitos

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título [H3]
[2] Texto 1 coluna
[3] Atividades de múltipla escolha com múltiplas
respostas

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! Este trecho de relatório deixa claro que toda a
instituição deve assegurar o direito de toda criança de aprender a brincar, mas, principalmente, de aprender a
explorar. Por isso, são assegurados não apenas o acesso ao ambiente externo para o contato direto com a
natureza, mas, também, os materiais necessários para a sua exploração.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! Este trecho de relatório deixa claro que toda
a instituição deve assegurar o direito de toda criança de aprender a brincar, mas, principalmente, de aprender a
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explorar. Por isso, são assegurados não apenas o acesso ao ambiente externo para o contato direto com a
natureza, mas, também, os materiais necessários para a sua exploração.

Os bebês da creche passeiam todos os dias pelo jardim e pelo parque, depois brincam com as crianças de até dois anos,
partilhando brinquedos e observando umas às outras. Com o tempo, notou-se que esse convívio gerou uma relação
muito especial entre elas. As crianças maiores brincam com os bebês que engatinham e os observam, como se também
acompanhassem o seu desenvolvimento. Jéssica, por exemplo, da turma de dois anos, passa diariamente no berçário
antes de ir para a sua sala para dar um beijo em Pedro, o bebê novo em adaptação e que chorava no início. Na hora do
parque, Jéssica também o elegeu como melhor amigo e pegava brinquedos de areia para ele também. Caso semelhante
aconteceu com Karine, que ajudava Talita a dar seus primeiros passos. Isso somente aconteceu porque existia uma
rotina, um tempo de brincar e de encontro no parque todos os dias. Qual é o direito de aprendizagem que predomina
nesta situação?
(X ) Conviver
( ) Brincar
( ) Participar
( ) Explorar
( ) Expressar
( ) Conhecer-se

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! Este trecho demonstra a intenção de garantir as
condições para o direito de convívio das crianças entre elas e com crianças de diferentes idades. Com isso, elas
podem exercer com muita qualidade e afeto o direito de aprender a conviver conhecendo melhor seus parceiros,
percebendo suas necessidades e exercitando o cuidado e a solidariedade, valores fundamentais para a vida
democrática.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! Considerando o que as crianças aprendem e
desenvolvem devido à ação intencional da instituição educativa, esta situação demonstra a intenção de garantir
as condições para o direito de convívio das crianças entre elas e com crianças de diferentes idades. Com isso, elas
podem exercer com muita qualidade e afeto o direito de aprender a conviver conhecendo melhor seus parceiros,
percebendo suas necessidades e exercitando o cuidado e a solidariedade, valores fundamentais para a vida
democrática.
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Na Emei, as crianças fazem assembleia com representantes de cada turma. Foi assim que decidiram que o dinheiro
obtido na festa junina deveria ser destinado a comprar mais carriolas de areia, e não bonecas. As crianças da turma de
cinco anos argumentaram que, para brincar com bonecas, cada uma poderia cuidar das bonecas que já existem na
escola, dar banho e arrumá-las com roupas novas. Mas, para carregar areia, precisariam dos carrinhos. Com esse
argumento, elas venceram a votação. No dia da estreia das carriolas no parque, foi necessário até agendar uma
inscrição para que todas pudessem brincar ao mesmo tempo. Quais são os direitos de aprendizagem que predominam
nesta situação?
( ) Conviver e brincar
( X ) Participar e brincar
( ) Brincar e explorar
( ) Expressar e conhecer-se
( ) Não garante direitos

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! A assembleia é um recurso poderoso para
garantir o direito de toda criança de aprender a participar com protagonismo nas ações que interessam ao
coletivo. Ao priorizar os investimentos para a aquisição de brinquedos criteriosamente selecionados, em função
das necessidades das crianças, também asseguram o direito de toda criança de aprender a brincar.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! Considerando o que as crianças
aprendem e desenvolvem devido à ação intencional da instituição educativa, esta situação mostra a assembleia
como um recurso poderoso para garantir o direito de toda criança de aprender a participar com protagonismo
nas ações que interessam ao coletivo. Ao priorizar os investimentos para a aquisição de brinquedos
criteriosamente selecionados, em função das necessidades das crianças, também asseguram o direito de toda
criança de aprender a brincar.

Faz parte do mobiliário das turmas de berçários os “cestos dos tesouros”. Eles ficam em um canto da sala com materiais
selecionados. Há uma coleção de objetos de cozinha, como colheres, coadores, peneiras, amassadores etc em inox,
alumínio e também madeira. Há um outro cesto com objetos de decoração com cores e texturas diferentes. A oferta
dos materiais era reorganizada a cada semana dependendo do que as crianças achavam mais desafiador. Como os
cestos estavam sempre ao alcance, virou uma atividade permanente acessada de modo autônomo por elas. Qual é o
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direito de aprendizagem que predomina nesta situação?
( ) Conviver
( ) Brincar
( ) Participar
( X ) Explorar
( ) Expressar
( ) Conhecer-se
( ) Não garante direitos

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! Neste trecho, nota-se a preocupação com a garantia do
direito de explorar mesmo para os bebês menores, que são mais dependentes das ações dos adultos. Como os
professores observam e renovam o acervo dos cestos, é possível garantir este direito de formas cada vez mais
sofisticadas.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! Considerando o que as crianças aprendem e
desenvolvem devido à ação intencional da instituição educativa, esta situação mostra a preocupação com a
garantia do direito de explorar mesmo para os bebês menores, que são mais dependentes das ações dos adultos.
Como os professores observam e renovam o acervo dos cestos, é possível garantir este direito de formas cada vez
mais sofisticadas.
1- Para a conclusão do projeto de construção do espaço das artes no parque com a criação de um ateliê, a decisão dos
pais e responsáveis presentes na reunião do Conselho de Escola foi fundamental. Como a escola é pequena, usavase o espaço do refeitório nos momentos de criação plástica, mas as crianças de cada turma podiam pintar apenas
uma vez por semana. Com o espaço das artes no parque, isso será possível todos os dias, em diferentes horários.
Essa conquista será comemorada com a exposição “Os olhares das crianças” para que todos apreciem pinturas e
gravuras das crianças de toda a escola. Qual é o direito de aprendizagem que predomina nesta situação?
( ) Conviver
( ) Brincar
( ) Participar
( ) Explorar
( X ) Expressar
( ) Conhecer-se
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( ) Não garante direitos

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! Neste trecho, destaca-se a preocupação com a garantia
do direito de aprender a se expressar, neste caso de forma artística, explorando diferentes linguagens.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! Considerando o que as crianças aprendem e
desenvolvem devido à ação intencional da instituição educativa, esta situação mostra a preocupação com a
garantia do direito de aprender a se expressar, neste caso de forma artística, explorando diferentes linguagens.
Como medida de proteção e cuidado com as crianças, não se permite o acesso à área externa, pois elas corriam, subiam
nas árvores, escalavam os degraus mais altos do trepa-trepa e frequentemente se machucavam. Além disso, também
corriam ao muro vazado, chamando as pessoas que passavam na rua, fazendo barulho e atrapalhando a vizinhança.
Com o fechamento do parque, reduziu-se em 50% o número de acidentes diários. A área externa foi usada para
aumentar a lavanderia e facilitar o acesso dos funcionários às tarefas de limpeza. Qual é o direito de aprendizagem que
predomina nesta situação?
( ) Conviver
( ) Brincar
( ) Participar
( ) Explorar
( ) Expressar
( ) Conhecer-se
( X ) Não garante direitos

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! Neste trecho de relatório, infelizmente, não
vemos nenhum direito ser preservado. A menção ao cuidado é duvidosa, pois é bastante restritiva e descuida de
aspectos fundamentais do desenvolvimento infantil como, por exemplo, o de brincar, correr, saltar e tomar sol
diariamente. É um claro exemplo de não cuidado da criança pequena e de prioridade das condições de trabalho
dos adultos em detrimento das crianças. Seria, certamente, trabalhoso melhorar as condições de brincar na área
externa, mas esse seria o trabalho de profissionais especializados, que é o que se espera em qualquer instituição
de Educação Infantil. O fechamento do parque restringe as experiências das crianças e as confina a um ambiente.
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Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! Considerando o que as crianças
aprendem e desenvolvem devido à ação intencional da instituição educativa, esta situação mostra que,
infelizmente, não vemos nenhum direito ser preservado. A menção ao cuidado é duvidosa, pois é bastante
restritiva e descuida de aspectos fundamentais do desenvolvimento infantil como, por exemplo, o de brincar,
correr, saltar e tomar sol diariamente. É um claro exemplo de não cuidado da criança pequena e de prioridade
das condições de trabalho dos adultos em detrimento das crianças. Seria, certamente, trabalhoso melhorar as
condições de brincar na área externa, mas esse seria o trabalho de profissionais especializados, que é o que se
espera em qualquer instituição de Educação Infantil. O fechamento do parque restringe as experiências das
crianças e as confina a um ambiente.
Quando uma criança vai para a creche, ela e toda a sua família são acolhidas, o que torna os momentos de convivência
tão importantes. O projeto “Creche em Família”, desenvolvido na nossa creche, traz, semanalmente, alguém da família
para participar de uma roda com as crianças do berçário até o minigrupo. Quando os bebês deixam de estranhar as
pessoas de fora de seu círculo, são, pouco a pouco, inseridos nessa conversa. Nesse mês, recebemos o pai do Alan, que
mostrou o pandeiro que ele toca na escola de samba. Também recebemos a avó da Taliandra, que é o arrimo da família
e cria todos os netos. Ela mostrou o álbum da família com fotos de todos os parentes. A agenda do próximo mês já está
completa, mas serão abertas novas inscrições. Qual é o direito de aprendizagem que predomina nesta situação?
( ) Conviver
( ) Brincar
( ) Participar
( ) Explorar
( ) Expressar
( X ) Conhecer-se
( ) Não garante direitos

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! Este trecho de relatório ilustra de forma clara como é
possível criar, na rotina da instituição, uma maneira de incluir as famílias e garantir a oportunidade do sentimento
de pertencimento à comunidade, do conhecerem-se a si mesmos e uns aos outros.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! Considerando o que as crianças aprendem e
desenvolvem devido à ação intencional da instituição educativa, esta situação ilustra de forma clara como é
possível criar, na rotina da instituição, uma maneira de incluir as famílias e garantir a oportunidade do sentimento
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de pertencimento à comunidade, do conhecerem-se a si mesmos e uns aos outros.
TP005

Cuidar e educar, ações indissociáveis [4]
[5]
A indissociabilidade entre cuidar e educar é um valor defendido na área da Educação Infantil desde os RCNEI. Na BNCC, essa
ideia é um dos princípios básicos e deve ser preservada no planejamento e na proposição das situações cotidianas e dos
momentos especialmente planejados pelo professor. Levando isso em conta, avalie as afirmações a seguir indicando (V) para
verdadeiro ou (F) para falso.
( V ) A roda de histórias é feita sobre um tapete macio, higienizado todas as semanas, para assegurar que nenhuma
criança seja exposta ao chão frio e, ao mesmo tempo, se sinta confortável para ouvir uma longa história.

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! A roda de histórias, embora seja uma atividade
reconhecida por seu caráter pedagógico, é também um importante espaço de cuidado das crianças, sobretudo
dos aspectos emocionais e da imaginação. O cuidado de forrar o chão com um tapete, que isola a friagem e cria a
sensação de acolhimento, é mais um cuidado que melhora significativamente a condição de escuta das histórias
pelas crianças, de maneira a garantir adequadamente o direito de participar e sua relação com o campo de
experiência “Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação”.

Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! A roda de histórias, embora seja uma
atividade reconhecida por seu caráter pedagógico, é um espaço de cuidado das crianças, sobretudo dos aspectos
emocionais e da imaginação. Desse modo, o trabalho pedagógico precisa considerar a organização de situações
que contemplem experiências com a linguagem oral, com a leitura e com a linguagem escrita ao promover um
ambiente adequado e que garanta o direito de aprendizagem e o de participar e sua relação com o campo de
experiência “Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação”.

( V ) No ateliê, as crianças maiores são estimuladas a ensinar às menores o procedimento correto de lavar os pincéis,
limpar as mesas e deixar o ambiente habitável para as demais crianças.

TP005
Atividades de verdadeiro (V) ou falso (F) com
feedback por sentença

[4] título H3
[5] Texto 1 coluna
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Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! Cuidar do ambiente é uma forma de cuidar de todas as
crianças, algo que se aprende desde pequeno. Nesse caso, ainda há o cuidado adicional de reconhecer as
experiências das crianças maiores, responsáveis pelo cuidado das menores, um ato que cuida e educa ao mesmo
tempo. Assim, o processo pedagógico desenvolvido no ateliê possibilita às crianças o entendimento da
importância de cuidar do bem-estar ligado a hábitos de limpeza e preservação do ambiente no decorrer das
atividades, processo esse possível por meio do direito de aprendizagem e do desenvolvimento de participar e sua
relação com o campo de experiência “O Eu, o Outro e o Nós”.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada. Cuidar do ambiente é uma forma de cuidar de
todas as crianças, algo que se aprende desde pequeno. Nesse caso, ainda há o cuidado adicional de reconhecer as
experiências das crianças maiores, responsáveis pelo cuidado das menores, um ato que cuida e educa ao mesmo
tempo. Assim, o trabalho pedagógico desenvolvido no ateliê possibilita às crianças o entendimento da
importância de cuidar do bem-estar ligado a hábitos de limpeza e preservação do ambiente no decorrer das
atividades, processo esse possível por meio do direito de aprendizagem e do desenvolvimento de participar e sua
relação com o campo de experiência “O eu, o Outro e o Nós”.

( F ) Na hora do desenho, a professora do minigrupo aproveita para ensinar as crianças sobre os hábitos
alimentares, num projeto que envolve a criação de personagens a partir dos desenhos de frutas, verduras, legumes e
demais alimentos saudáveis.

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! Esta afirmativa é falsa porque didatiza um conteúdo de
cuidado humano que se desenvolve no hábito e nas atitudes de alimentação. Pintar ou desenhar personagens animados não
necessariamente desenvolve melhores hábitos nas crianças. O desenvolvimento de hábitos alimentares é resultado do
trabalho contínuo e prático de observar as crianças e planejar formas de apresentação dos alimentos e modos de estimular a
exploração de novos sabores. Um trabalho adequado sobre hábitos alimentares poderia contemplar atividades nas quais o
processo pedagógico esteja relacionado ao direito de conviver e sua relação com o campo de experiência “Espaços, Tempos,
Quantidades, Relações e Transformações”.

Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! Esta afirmativa é falsa porque didatiza um
conteúdo de cuidado humano que se desenvolve no hábito e nas atitudes de alimentação. Pintar ou desenhar personagens
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animados não necessariamente desenvolve melhores hábitos nas crianças. O desenvolvimento de hábitos alimentares é
resultado do trabalho contínuo e prático de observar as crianças e planejar formas de apresentação dos alimentos e modos
de estimular a exploração de novos sabores. Um trabalho adequado sobre hábitos alimentares poderia contemplar
atividades nas quais o processo pedagógico esteja relacionado ao direito de conviver e sua relação com o campo de
experiência “Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações”.

( V ) Na semana anterior ao início do ano letivo, como parte do programa de acolhimento das crianças, os
professores conversam com os responsáveis, em reuniões de pequenos grupos, para conhecerem os hábitos e as
preferências de cada bebê.

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! Acolher as famílias no ingresso do bebê à creche é um
ato fundamental de cuidado não somente do bebê, mas também da família, pois é por meio dessa atenção que se
estabelece a primeira relação com os pais ou responsáveis, fortalecendo a segurança necessária para a partilha
dos cuidados do bebê. Por isso, os momentos de acolhimento no período de adaptação ou após um período de
férias ou de adoecimento são importantes, visto que favorecem uma boa transição casa – escola e contribuem
para a criação de vínculos entre as crianças de maneira a assegurar a garantia aos direitos de conviver e de
conhecer-se e sua relação com o campo de experiência ”O Eu, o Outro e o Nós”.

Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! Acolher as famílias no ingresso do bebê à
creche é um ato fundamental de cuidado não somente do bebê, mas também da família, pois é por meio dessa
atenção que se estabelece a primeira relação com os pais ou responsáveis, fortalecendo a segurança necessária
para a partilha dos cuidados do bebê. Por isso, os momentos de acolhimento no período de adaptação ou após
um período de férias ou de adoecimento são importantes, visto que favorecem uma boa transição casa – escola e
contribuem para a criação de vínculos entre as crianças de maneira a assegurar a garantia aos direitos de
conviver e conhecer-se e sua relação com o campo de experiência “o Eu, o Outro e o Nós”.
TP005
TP005

A BNCC na prática [6]
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[7]
Para implementar as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil [8], o MEC, em parceria com a Unicef e o
Instituto Avisa Lá, desenvolveu um material de apoio com orientações para os professores e gestores de instituições de
Educação Infantil, visando avançar na qualidade do trabalho pedagógico. As DCNEI são a base para a elaboração da BNCC na
etapa da Educação Infantil. Os princípios das Diretrizes se expressam na BNCC na forma de direitos de aprendizagem e de
desenvolvimento assegurados em campos de experiências, por meio de objetivos de aprendizagem. O material Diretrizes em
Ação [9] é público e pode ser acessado no site do MEC. Antes de realizar a atividade, assista ao vídeo 3 da série Diretrizes em
Ação: experiências para ampliar o conhecimento de si, do outro e do mundo [10] e analise o projeto desenvolvido pelas
crianças de Arari, no Maranhão, a partir do livro produzido pelas crianças do Vale do Ribeira, levando em conta as principais
ideias da BNCC para essa etapa.
[6] título [H3]

Veja a seguir alguns aspectos importantes que você pode identificar no vídeo.







As crianças exercem, principalmente, os direitos de aprender a se expressar, explorar, brincar e conviver.
O direito de explorar se estendeu para um mundo mais amplo, para além dos muros da instituição, permitindo às
crianças conhecerem sua comunidade, seu entorno e o mundo do lado de fora da escola.
A professora organiza situações de aprendizagem sempre centradas nas experiências das crianças, e não nas suas
exposições orais.
A qualidade do material e , a organização dos tempos e dos espaços para a aprendizagem são condições
fundamentais para o sucesso do planejamento.
Os dois campos de experiência, “O Eu, o Outro e o Nós” e “Fala, Escuta, Pensamento e Imaginação”, podem ser
inter-relacionados, permitindo aprendizagens mais dialéticas e menos fechadas em áreas restritas de conhecimento.
As crianças são valorizadas como sujeitos criativos e capazes de aprender.

Esses são apenas alguns pontos em destaque, mas uma análise atenta pode trazer ainda mais descobertas. Assista
novamente ao vídeo, se desejar, e continue sua investigação sobre as apropriações das ideias da BNCC na etapa da Educação
Infantil.

[7] Texto 1 coluna
Atividades reflexiva com feedback

[8] inserir link para abrir em nova aba
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=c
om docman&view=download&alias=9769diretrizescurriculares2012&category slug=janeiro-2012pdf&Itemid=30192
[9] inserir link em nova aba
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=c
om docman&view=download&alias=32941educ-infantil-diretrizes-em-acaopdf&category slug=janeiro-2016pdf&Itemid=30192
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[14] Texto H4
[15] Texto 1 coluna dentro da tarja de destaque
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[3] Objetivos do módulo

[3] título H3

[3.1] Ao concluir este módulo, espera-se que você:
[3.1] Texto 1 coluna


compreenda a natureza da BNCC e os princípios de organização dos anos iniciais do Ensino Fundamental;



entenda as decorrências e as possibilidades concretas para a prática pedagógica e as possibilidades de
trabalho que podem promover as aprendizagens propostas para essa etapa.

TP 027
[4] título H2

TP 027
[4] Características, princípios e fundamentos pedagógicos

[5] O Ensino Fundamental é a etapa mais longa da educação básica: são nove anos, quando considerados os anos
iniciais e finais. Por esse motivo, são muitas as habilidades elencadas na BNCC como aprendizagens essenciais, mas
é importante destacar que, nos primeiros dois anos, a atenção recai principalmente sobre a alfabetização e o
letramento matemático. Veja o que aparece no texto da Base em relação à alfabetização:
[6] Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a
alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema

[5] TEXTO 1 COLUNA
[6] CITAÇÃO
[7] texto 1 coluna
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matemática em situações contextualizadas. Esse constructo, presente na BNCC, também orienta a matriz de

[7.1] inserir link para abrir em nova
aba:
http://download.inep.gov.br/acoes
internacionais/pisa/marcos referen
ciais/2013/matriz avaliacao matem
atica.pdf

avaliação de matemática do Pisa [7.1] (sigla para Programme for International Student Assessment – Programa

[8] citação

de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de
escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. (BNCC, 2017, p. 57)

[7] Já o letramento matemático é um conjunto de competências e habilidades relacionadas à aplicação da

Internacional de Avaliação de Estudantes). Na BNCC, letramento matemático é definido como:
[8] [...] as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar
matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a
resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos,

[9] texto 1 coluna

fatos e ferramentas matemáticas.” (BNCC, 2017, p. 264)

[9] A BNCC alinha-se às metas do PNE para o Ensino Fundamental. No que se refere à alfabetização, a 5ª meta do
Plano Nacional de Educação (2014-2024) [9.1] preconiza que todas as crianças sejam alfabetizadas, no máximo, até

[9.1] inserir link para abrir em nova
aba:
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/
pne conhecendo 20 metas.pdf

o final do 3º ano do Ensino Fundamental.
TP012
TP012
[10] Assista ao vídeo a seguir, em que as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello discutem sobre a
alfabetização e o letramento matemático como direitos de aprendizagem declarados na BNCC para os anos iniciais
do Ensino Fundamental, e os esforços necessários para garanti-los.
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[11] videoaula

TP 024
[10] texto 1 coluna
[11] VA1_M2U3_gestores PARTE 1

[12] No vídeo, são retomados alguns dados dos resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) de 2016
[9.1]. Veja, a seguir, esses e outros dados relacionados às aprendizagens dos alunos do Ensino Fundamental.

TP 024
SEM cor de fundo no slider.

[12.1] >> Distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em leitura no Brasil e por região
geográfica

[12.2] >> Distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em escrita no Brasil e por região
geográfica

[12] texto 1 coluna
[12.1] inserir link para abrir em nova
aba:
http://portal.inep.gov.br/document
s/186968/484421/RELAT%C3%93RI
O+SAEBANA+2016+PANORAMA+DO+BRASIL
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+E+DOS+ESTADOS/41592fab-6fd64c21-9fbbd686f6b05abe?version=1.0

[12.3] >> Distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em Matemática no Brasil e por região

Produzir gráficos de acordo com
arquivo
bncc_xls_m2u3_gestor_graficos

geográfica
[12.1] Gráfico 1
Inserir imagem:
bncc_stb_m2u1_professor_iniciais_
grafico_01.jpg

[13] Fonte: adaptado do Relatório Saeb/ANA 2016 – Panorama do Brasil e dos Estados [5.1]

[12.2] Gráfico 2
Inserir imagem:
bncc_stb_m2u1_professor_iniciais_
grafico_02.jpg
[12.3] Gráfico 3
Inserir imagem:
bncc_stb_m2u1_professor_iniciais_
grafico_03.jpg
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[13] Legenda do slider (fixa para
todas as imagens)
[13.1] inserir link para abrir em nova
aba:
TP019

http://portal.inep.gov.br/document
s/186968/484421/RELAT%C3%93RI
[14] Entenda os níveis de proficiência da ANA:

>> [7] Leitura
[14.1]

O+SAEBANA+2016+PANORAMA+DO+BRASIL
+E+DOS+ESTADOS/41592fab-6fd64c21-9fbbd686f6b05abe?version=1.0

No nível 1, os estudantes provavelmente são capazes de ler palavras com estrutura silábica canônica e não
canônica, ainda que alternem sílabas canônicas e não canônicas.
No nível 2, além das habilidades descritas no nível anterior, os estudantes provavelmente são capazes de:
localizar informações explícitas em textos curtos, como piada, parlenda, poema, quadrinho, fragmentos de
narrativas e de curiosidade científica, e em textos de maior extensão, quando a informação está localizada
na primeira linha do texto; reconhecer a finalidade de texto como convite, campanha publicitária,

TP019
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infográfico, receita, bilhete, anúncio, com ou sem apoio de imagem; identificar assunto em textos como
campanha publicitária, curiosidade científica ou histórica, fragmento de reportagem e poema cujo assunto
está no título ou na primeira linha; inferir relação de causa e consequência em tirinha.
No nível 3, além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes
de: localizar informação explícita em textos de maior extensão, como fragmento de literatura infantil,
curiosidade científica, sinopse, lenda, cantiga folclórica e poema, quando a informação está localizada no
meio ou ao final do texto; identificar o referente de um pronome pessoal do caso reto em textos como
tirinha e poema narrativo; inferir relação de causa e consequência em textos verbais, como piada, fábula,
fragmentos de textos de literatura infantil e texto de curiosidade científica, com base na progressão textual;

[13] texto 1 coluna, centralizado.
Os sinais >> indicam o título da aba;

inferir informação em textos como história em quadrinhos, tirinha, piada, poema e cordel; inferir assunto
em textos de divulgação científica e fragmento de literatura infantil; inferir sentido de expressão de uso

[14] Aba

cotidiano em textos como poema narrativo, fragmentos de literatura infantil, de curiosidade científica e
tirinha.
No nível 4, além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes
de: identificar o referente de pronome possessivo em poema e cantiga, advérbio de lugar em reportagem,
pronome demonstrativo em fragmento de texto de divulgação científica para o público infantil, pronome
indefinido em fragmento de narrativa infantil e pronome pessoal do caso oblíquo em fragmento de narrativa

[14.1] texto da aba
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infantil; identificar relação de tempo entre ações em fábula e os interlocutores de um diálogo em uma
entrevista ficcional; inferir sentido de expressão não usual em fragmento de texto de narrativa infantil.
>> [15] Escrita
[15] Aba
[15.1] Os estudantes que se encontram no nível 1 provavelmente não escrevem as palavras ou estabelecem

algumas correspondências entre as letras grafadas e a pauta sonora, porém ainda não escrevem palavras
alfabeticamente. Nesse nível, em relação à produção de textos, os estudantes provavelmente não escrevem o
texto ou produzem textos ilegíveis.
Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram no nível 2 provavelmente escrevem
alfabeticamente palavras com trocas ou omissão de letras, alterações na ordem das letras e outros desvios
ortográficos. Em relação à produção de textos, os estudantes provavelmente não escrevem textos ou
produzem textos ilegíveis.
Os estudantes que se encontram no nível 3 provavelmente escrevem ortograficamente palavras com
estrutura silábica consoante-vogal, apresentando alguns desvios ortográficos em palavras com estruturas
silábicas mais complexas. Em relação à produção de textos, provavelmente escrevem de forma incipiente ou
inadequada em relação ao que foi proposto, sem as partes da história a ser contada, ou produzem
fragmentos sem conectivos e/ou recursos de substituição lexical e/ou pontuação para estabelecer

[15.1] texto da aba
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articulações entre partes do texto. Apresentam ainda grande quantidade de desvios ortográficos e de
segmentação ao longo do texto.
Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram no nível 4 provavelmente escrevem
ortograficamente palavras com diferentes estruturas silábicas. Em relação à produção de textos,
provavelmente atendem à proposta de dar continuidade a uma narrativa, embora possam não contemplar
todos os elementos da narrativa e/ou partes da história a ser contada. Articulam as partes do texto com a
utilização de conectivos, recursos de substituição lexical e outros articuladores, mas ainda cometem desvios
que comprometem parcialmente o sentido da narrativa, inclusive por não utilizar a pontuação ou utilizar os
sinais de modo inadequado. Além disso, o texto pode apresentar poucos desvios de segmentação e alguns
desvios ortográficos que não comprometem a compreensão.
Os estudantes que se encontram no nível 5 provavelmente escrevem ortograficamente palavras com
diferentes estruturas silábicas. Em relação à produção de textos, provavelmente atendem à proposta de dar
continuidade a uma narrativa, evidenciando uma situação inicial, central e final, com narrador, espaço,
tempo e personagens. Articulam as partes do texto com conectivos, recursos de substituição lexical e outros
articuladores textuais. Segmentam e escrevem as palavras corretamente, embora o texto possa apresentar
poucos desvios ortográficos e de pontuação que não comprometem a compreensão.
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>> [16] Matemática
[16.1] No nível 1, os estudantes provavelmente são capazes de: ler horas e minutos em relógio digital; ler

medida em instrumento (termômetro, régua) com valor procurado explícito; associar figura geométrica
espacial ou plana à imagem de um objeto; fazer contagem de até 20 objetos dispostos em forma organizada
ou desorganizada à sua representação por algarismos; reconhecer planificação de figura geométrica espacial
(paralelepípedo); identificar maior frequência em gráfico de colunas, com quatro categorias, ordenadas da
maior para a menor; comparar espessura de imagens de objetos; comparar quantidades pela contagem,
identificando a maior quantidade, em grupos de até 20 objetos organizados.
No nível 2, além das habilidades descritas no nível anterior, os estudantes provavelmente são capazes de:
associar a escrita por extenso de números naturais com até três ordens à sua representação por algarismos;
reconhecer figura geométrica plana (triângulo, retângulo, quadrado e círculo) com base em sua
nomenclatura; identificar o intervalo em que se encontra uma medida apresentada em um instrumento
(balança analógica); identificar registro de tempo em calendário; identificar frequência associada a uma
categoria em gráfico de colunas ou de barras, com quatro categorias; identificar informação ou frequência
associada a uma categoria em tabela simples ou de dupla entrada (com o máximo de 3 linhas e 4 colunas ou
4 linhas e 3 colunas); a composição de um número natural de dois algarismos, dada sua decomposição em
ordens; comparar comprimento de imagens de objetos; comparar quantidades pela contagem, identificando

[16] Aba
[16.1] texto da aba
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a maior quantidade, em grupos de até 20 objetos desorganizados; comparar quantidades pela contagem,
identificando quantidades iguais; números naturais não ordenados com até três algarismos; completar
sequências numéricas crescentes de números naturais, de dois em dois, de quatro em quatro, de cinco em
cinco ou de dez em dez; calcular adição envolvendo dois números naturais de até três algarismos sem
reagrupamento; subtração envolvendo dois números naturais de até dois algarismos sem reagrupamento;
determinar valor monetário de cédulas ou de agrupamento de cédulas e moedas, sem envolver
reagrupamento de centavos em reais; resolver problema de adição ou subtração envolvendo números
naturais de até dois algarismos, sem reagrupamento nos cálculos, com o significado de acrescentar ou retirar
e em que o estado final é desconhecido; resolver problema de multiplicação ou divisão envolvendo números
naturais de até dois algarismos, sem reagrupamento nos cálculos, com o significado de metade e em que o
tamanho do grupo é desconhecido.
No nível 3, além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de:

associar um agrupamento de cédulas e/ou moedas, com apoio de imagem ou dado por meio de um texto, a
outro com mesmo valor monetário; identificar frequências iguais em gráfico de colunas, com quatro
categorias; identificar gráfico de colunas que representa um conjunto de informações dadas em um texto;
identificar frequência associada a uma categoria em tabela de dupla entrada (com mais de 4 colunas, ou
mais de 4 linhas); completar sequência numérica decrescente de números naturais não consecutivos;
calcular adição envolvendo dois números naturais de até três algarismos e apenas um reagrupamento (na
ordem das unidades ou das dezenas); calcular subtração envolvendo dois números naturais, em que pelo
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menos um deles tem três algarismos, sem reagrupamento; resolver problema de adição ou subtração
envolvendo números naturais de um ou dois algarismos, com ou sem reagrupamento nos cálculos, com o
significado de retirar e em que o estado inicial ou o estado final é desconhecido.
No nível 4, além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de:

inferir medida em instrumento (termômetro) com valor procurado não explícito; ler horas e minutos em
relógios analógicos, identificando marcações de 10, 30 e 45 minutos, além de horas exatas; identificar
composição ou decomposição aditiva de números naturais com até três algarismos, canônica (mais usual,
ex.: 123 = 100 + 20 + 3) ou não canônica (ex.: 123 = 100 + 23); composição de um número natural de três
algarismos, dada sua decomposição em ordens; uma categoria associada a uma frequência específica em
gráfico de barra, com quatro categorias; calcular adição envolvendo dois números naturais de até três
algarismos e mais de um reagrupamento (na ordem das unidades e das dezenas); calcular subtração
envolvendo dois números naturais com até três algarismos, com reagrupamento; resolver problema de
adição ou subtração, envolvendo números naturais de até três algarismos, com ou sem reagrupamento nos
cálculos, com o significado de comparar e em que a diferença, a menor ou a maior quantidade seja
desconhecida; calcular problema de adição ou subtração, envolvendo números naturais de até três
algarismos, com reagrupamento nos cálculos, com o significado de acrescentar e em que o estado inicial é
desconhecido; calcular problema de multiplicação ou divisão envolvendo números naturais de até dois
algarismos, com ou sem reagrupamento nos cálculos, com o significado de formação de grupos iguais e em
que o produto é desconhecido; calcular problema de multiplicação ou divisão envolvendo números naturais
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de até dois algarismos, com apoio de imagem ou não, com o significado de formação de grupos iguais e em
que o tamanho do grupo ou o número de grupos é desconhecido; calcular problema de multiplicação ou
divisão envolvendo números naturais de até dois algarismos, sem reagrupamento nos cálculos, com o
significado de comparar, incluindo dobro ou triplo, em que a maior quantidade é desconhecida; problema de
multiplicação ou divisão envolvendo números naturais de dois algarismos, com o significado de comparar,

[17] Legenda da aba. Aplicar fonte
menor.
[17.1] inserir link para abrir em nova
aba:

incluindo terça ou quarta parte, em que a menor quantidade é desconhecida.
http://portal.inep.gov.br/document
[17] Fonte: adaptado do Relatório Saeb/ANA 2016 – Panorama do Brasil e dos Estados [17.1]

s/186968/484421/RELAT%C3%93RI
O+SAEB-

TP012

ANA+2016+PANORAMA+DO+BRASIL
+E+DOS+ESTADOS/41592fab-6fd6-

[18] A ênfase na alfabetização e no letramento matemático nos primeiros anos do Ensino Fundamental, entretanto,

4c21-9fbb-

não pode ser utilizada como desculpa para que sejam negligenciadas as outras aprendizagens – de outras áreas e

d686f6b05abe?version=1.0

componentes – às quais os estudantes têm direito. Uma questão que a equipe escolar pode sugerir durante o
estudo aprofundado da BNCC ou mesmo da elaboração dos currículos é: qual deve ser o foco do professor? Assista
à videoaula a seguir, com as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello para ver como elas abordam o
assunto.
[19] VA1_M2U3_gestores Parte 2
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[20][20.1]
A fala das professoras traz dois aspectos que se relacionam:
o primeiro, de que a ênfase no letramento matemático e na
alfabetização não exclui o trabalho pedagógico com as

[18] Texto 1 coluna

habilidades de outras áreas e componentes. Nesse sentido,
o que a BNCC promove é que as aprendizagens sejam

[19] VA1_M2U3_gestores Parte 2

contextualizadas e que os componentes sejam trabalhados,
inclusive, como meios para engajar e motivar os alunos.
O segundo aspecto diz respeito à organização dos anos iniciais que frequentemente se observa no Brasil: a
“unidocência” nas turmas de 1º a 5º ano. Esse aspecto, se bem arranjado no dia a dia escolar, favorece a
interdisciplinaridade e aumenta as chances de as aprendizagens serem contextualizadas.
Reflita: como você se sente diante dos desafios de promover as aprendizagens de leitura, escrita e matemática? E
como você pode articular essas aprendizagens com as habilidades relacionadas aos outros componentes? Esse será
o próximo assunto!

TP009
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[6.1] texto 1 coluna
[6.2]
[6.2] Card 1 –
bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_card1_161593985
[6.2.1] Texto Card 1
[6.3] Card 2 –
bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_card2_75332470
[6.3.1] Texto Card 2
[6.4] Card 3bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_card3_535035985
[6.4.1] Texto Card 3
[6.2.1] Artes Visuais
As Artes visuais são os processos e produtos artísticos e culturais, nos diversos tempos históricos e contextos
sociais, que têm a expressão visual como elemento de comunicação. Essas manifestações resultam de
explorações plurais e transformações de materiais, de recursos tecnológicos e de apropriações da cultura
cotidiana. (BNCC, p. 191).
[6.3]

[6.3.1] Dança
A Dança se constitui como prática artística pelo pensamento e sentimento do corpo, mediante a articulação

[6.5] Card 4 –
bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_card4_63136906
[6.5.1] Texto Card 4
[6.6]Texto 1 coluna
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dos processos cognitivos e das experiências sensíveis implicados no movimento dançado. (BNCC, p. 191).
[6.4]

[6.4.1]
Música
A Música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganham forma, sentido e
significado no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de
saberes e valores diversos estabelecidos no domínio de cada cultura. (BNCC, p. 192)
[6.5]
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[6.5.1]
Teatro
O Teatro instaura a experiência artística multissensorial de encontro com o outro em performance. Nessa
experiência, o corpo é lócus de criação ficcional de tempos, espaços e sujeitos distintos de si próprios, por meio
do verbal, não verbal e da ação física. Os processos de criação teatral passam por situações de criação
coletiva e colaborativa, por intermédio de jogos, improvisações, atuações e encenações, caracterizados pela
interação entre atuantes e espectadores. (BNCC, p. 192).
[6.6]
Cada uma dessas linguagens constitui uma unidade temática e reúne objetos de conhecimento e habilidades.
A BNCC ainda aponta para a possibilidade de que os processos de aprendizagem em Arte ocorram por meio
da articulação entre as linguagens, gerando uma nova unidade temática, chamada de Artes Integradas. As
Artes Integradas surgem como forma de fortalecer, incentivar e legitimar a aprendizagem em arte com
referência nos processos híbridos que compõem algumas práticas artísticas como aquelas ligadas a algumas
vertentes da arte contemporânea, à performance e às manifestações populares.

TP017
[7] As seis dimensões do conhecimento
[7.1] A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule seis dimensões do conhecimento que, de
forma indissociável e simultânea, caracterizam a singularidade da experiência artística. Assim, as propostas

TP017
[7] título H3
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desenvolvimento dessas dimensões do conhecimento pelos alunos, por outro, favorece o desenvolvimento
das competências específicas apresentadas pela BNCC para esse componente; quais sejam:
[8.2]
1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno
social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos
tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a
diferentes contextos e dialogar com as diversidades.
2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas
possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual,
nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações.
3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais especialmente aquelas manifestas na arte e
nas culturas que constituem a identidade brasileira, sua tradição e manifestações contemporâneas,
reelaborando-as nas criações em Arte.
4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços da escola
e de fora dela no âmbito da Arte.
5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística.
6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma crítica e
problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na sociedade.
7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais por meio de
exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas.
8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.
9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias
e diferentes visões de mundo.
TP012
[9] Acompanhe agora uma proposta elaborada a partir de uma das habilidades da unidade temática, a dança,
considerando as seis dimensões do conhecimento apresentadas anteriormente, que, segundo o texto da BNCC,
devem perpassar a aprendizagem em Arte no Ensino Fundamental. Você vai ver também como esta
habilidade de Arte pode proporcionar a interdisciplinaridade com outros componentes

Enquanto assiste ao vídeo, reflita sobre a possibilidade de adaptar essa proposta a sua realidade para utilizála com seus alunos.

[8.2] lista

TP012
[9] Texto + [9.1] vídeo VA1_M2U2_iniciais_arte
(100%) com cor de fundo

[9.2] Texto
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[9.1] Inserir videoaula 1 - VA1_M2U2_iniciais_arte

TP008
[10] Texto

[9.2] Agora, reflita sobre o que mais lhe chamou a atenção no vídeo e/ou como incorporar o exemplo à sua
prática pedagógica, considerando o contexto no qual seus alunos estão inseridos.

TP008
[10] Para saber mais sobre como trabalhar com os alunos diferentes formas de orientação no espaço e ritmos
do movimento, leia os livros indicados a seguir de Rudolf Laban, autor que desenvolveu importante pesquisa
sobre o movimento humano, e também o artigo da pesquisadora Isabel Marques:
[10.1] Saiba mais
[10.2]
MARQUES, I. Revisitando a dança educativa moderna de Rudolf Laban. Sala Preta, v. 2, p. 276-281, 26 nov. 2011.
Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/57104>. Acesso em 25 nov. 2018.
LABAN, R. Domínio do Movimento. São Paulo: Summus, 1978.
LABAN, R. Dança Educativa Moderna. São Paulo: Ícone, 1990.

[10.1] Tarja com ícone e [10.2] texto
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Ginástica geral
[19]
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comunitário e regional
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Danças do Brasil e do mundo
Danças de matrizes indígena e africana
[20]
>> Lutas
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[21]
Dimensões do conhecimento[22]
No modo de pensar o desenvolvimento de competências gerais, competências da área de linguagens e
competências para as aulas de Educação Física estão implícitas algumas indicações metodológicas na direção
de pedagogias participativas, nas quais os alunos são convidados a se expressar, a pesquisar, a solucionar
problemas, a discutir atitudes e valores para que não apenas reproduzam as práticas corporais previstas nas
unidades temáticas. Por isso, a BNCC define as oito dimensões de conhecimento que devem ser trabalhadas
em todas as unidades temáticas.
[23]
>>Experimentação
Refere-se à dimensão do conhecimento que se origina pela vivência das práticas corporais.
[24]
>>Uso e apropriação
Refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante realizar de forma autônoma uma determinada
prática corporal.
[25]
>>Fruição
Implica a apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais.
[26]
>>Reflexão sobre a ação
Observação e análise das próprias vivências corporais e dos outros.
[27]
>>Construção de valores
Vincula-se aos conhecimentos originados em discussões e vivências no contexto da tematização das práticas
corporais que possibilitam a aprendizagem de valores e normas voltadas ao exercício da cidadania em prol de
uma sociedade democrática.
[28]

[21] Título [H3]
[23] Sanfona 1
[24] Sanfona 2
[25] Sanfona 3
[26] Sanfona 4
[27] Sanfona 5
[28] Sanfona 6
[29] Sanfona 7

[30] Sanfona 8
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>>Análise
Está associada aos conceitos necessários para entender as características e o funcionamento das práticas
corporais (saber sobre).
[29]
>>Compreensão
Também está associada ao conhecimento conceitual, mas, diferentemente da dimensão anterior, refere-se
ao esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais no contexto sociocultural.
[30]
>>Protagonismo comunitário
[30.1]
Refere-se às atitudes/ações e aos conhecimentos necessários para os estudantes participarem de forma
confiante e autoral de decisões e ações orientadas a democratizar o acesso das pessoas às práticas corporais,
tomando como referência valores favoráveis à convivência social.
TP007
TP007
[31] As competências específicas de Educação Física para o Ensino Fundamental
[32]
O componente curricular de Educação Física também deve garantir aos alunos o desenvolvimento de
competências específicas, a saber:
[33]
1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida
coletiva e individual.
2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das
práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo.
3. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de
saúde/doença, inclusive no contexto das atividades laborais.
4. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando,
também criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas.
5. Conhecer as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos
discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes.

[31] Título [H4]
[32] Texto_ 1 coluna
[33] Lista
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6. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais,
bem como aos sujeitos que delas participam.
7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos.
8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de
lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde.
9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas
para sua realização no contexto comunitário.
10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas
e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.

TP012
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[34]
.Veja na videoaula a seguir como.a questão da progressão das aprendizagens nas unidades temáticas de
Educação Física pode ser abordada nos anos iniciais.

[35]
Videoaula - VA1_M2U2_iniciais_ef

TP028

[34] Texto_1 coluna
[35] Vídeo: VA1_M2U2_iniciais_ef
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[36]
TP028
É importante compreender o compromisso da Educação Física com as competências gerais da BNCC, porque
essa forma de conceber as aulas modifica em muitos aspectos o que tradicionalmente tem sido trabalhado
nesse componente. A seguir, você tem algumas sugestões que poderão ajudá-lo a refletir sobre as práticas
corporais articuladas às competências gerais.
Quadro comparativo:
[37]
Competências gerais da BNCC
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para
entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem
própria das ciências, incluindo a investigação, a reﬂexão, a
análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar
causas, elaborar e testar hióteses, formular e resolver
problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base
nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e
culturais, das locais às mundiais, e também participar de
práticas diversiﬁcadas da produção artístico-cultual.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visualmotora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e
digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística,
matemática e cientíﬁca, para se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes

Como eu poderia relacionar essa competência à
Educação Física nos anos iniciais?
Valorizando
e
utilizando
conhecimentos
historicamente construídos sobre as práticas
corporais, seus sentidos e seu enquadramento
nos valores democráticos. Isso é possível quando
os alunos são convidados a ampliar
conhecimentos sobre brincadeiras e jogos,
danças, lutas, esportes e ginásticas presentes na
comunidade incluindo práticas da matriz indígena
e africana, ao mesmo tempo que refletem sobre o
trabalho coletivo, o respeito aos combinados e às
diferenças.
Instigando a curiosidade intelectual e a
capacidade de os alunos formularem e resolverem
problemas, pois as habilidades desta fase
envolvem planejar novos modos de praticar,
ajustar recursos, espaços e materiais.
Possibilitando a valorização e fruição de práticas
corporais para que os alunos reflitam sobre elas e
as apreciem. Isso é possível por meio de práticas
lúdicas do contexto comunitário e de atividades
de lutas e danças das matrizes indígena e africana.
Ampliando os conhecimentos sobre a linguagem
corporal e sua integração às demais linguagens,
para que os estudantes possam experimentar
diferentes formas de expressão corporal.

[36] Texto 1 coluna
[37]
TABELA
* Com função hover e destaque em célula
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contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento
mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de
informação e comunicação de forma crítica, signiﬁcativa,
reﬂexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar
informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e
apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe
possibilitem entender as relações próprias do mundo do
trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e
ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência
crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações
conﬁáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos
de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo
responsável em âmbito local, regional e global, com
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos
outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e
emocional, compreendendo-se na diversidade humana e
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica
e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conﬂitos e a
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes,
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de
qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia,
responsabilidade, ﬂexibilidade, resiliência e determinação,
tomando decisões com base em princípios éticos,

Utilizando tecnologias digitais de informação e
comunicação na produção e divulgação de
práticas corporais. Isso é possível por meio de
atividades de leitura e registro como animações,
vídeos, imagens, infográficos, jogos eletrônicos...
Permitindo que os estudantes possam escolher
formas de participar como espectadores e/ou
praticantes das práticas corporais, adotando
valores da sociedade democrática ao colaborar,
trabalhar coletivamente e respeitar diferenças
durante a experimentação e a fruição de tais
práticas.
Contemplando práticas corporais que envolvam
olhares de diferentes pontos de vista, culturas,
grupos, questões éticas e do meio ambiente na
propagação de valores e no respeito ao meio
ambiente, a diferentes culturas e ao patrimônio
cultural de diferentes matrizes que compõem a
cultura corporal.
Possibilitando que os alunos compreendam o
próprio corpo e seu envolvimento em práticas
corporais e os sentimentos decorrentes delas. Isso
é possível, por exemplo, quando as crianças são
convidadas a conhecer e a refletir sobre o próprio
corpo, o cuidado consigo e com os demais nas
abordagens de ginástica.
Promovendo valores, exercitando a empatia, o
diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação
em práticas. Discutindo e analisando criticamente
com os alunos a presença de preconceitos nas
práticas corporais.
Trabalhando com valores e cooperação nas
práticas corporais.

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

ÁREA: LINGUAGENS

3.

Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos
de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, ﬂuência e criticidade, de modo a se expressar e
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos e continuar aprendendo.
4. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de
variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos.
5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação
comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual.
6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de
comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que
ferem direitos humanos e ambientais.
7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias.
8. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos
pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.).
9. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético
para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de
acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial
transformador e humanizador da experiência com a literatura.
10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para
expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de compreensão e produção), aprender e
refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais.

TP012
[4] Texto + [4.1] vídeo (100%) com cor de fundo

[5] Texto

TP012
[6] Texto + [6.1] vídeo: VA1_M2U2_iniciais_lp
(100%) com cor de fundo

TP012

[4] Agora, você assistirá a uma videoaula que trata das aprendizagens esperadas para Língua Portuguesa nos
anos iniciais. Antes, porém, para direcionar seus estudos tenha em mente esta questão: Quais conhecimentos
básicos espera-se que os alunos construam até o final do 2º ano?

[4.1] Inserir videoaula: VA1_M2U2_iniciais_lp

[7] Texto

[5] A que conclusão você chegou após essa videoaula? Como você respondeu à questão feita anteriormente?
TP012

[6] Na sequência, você assistirá a outra videoaula, desta vez com foco na progressão das aprendizagens.
Enquanto assiste ao vídeo, reflita: O que marca a progressão entre os anos iniciais e finais?

TP012

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

ÁREA: LINGUAGENS

[8] Texto + [8.1] vídeo:
[6.1] Inserir videoaula: VA2_M2U2_iniciais_lp

VA3_M2U2_iniciais_lp
(100%) com cor de fundo

[7] E então? O que aprendeu assistindo a essa videoaula? Como respondeu à questão inicial?
TP012
[8] E, agora, você assistirá à última videoaulade Língua Portuguesa dos anos iniciais. Ela trata dos aspectos
metodológicos que orientam a prática docente. Enquanto assiste ao vídeo, responda: Quais são as vertentes
metodológicas citadas? O que as diferencia? Qual princípio deve orientar toda e qualquer atividade a ser
desenvolvida em sala de aula?

[8.1] Inserir videoaula: VA3_M2U2_iniciais_lp
[9] Texto
[9] O que você aprendeu sobre a metodologia de abordagem dos textos/enunciados e a metodologia de
ensino-aprendizagem? Registre as suas conclusões.

[10] Importa destacar, ainda, que os campos de atuação que organizam a BNCC para Língua Portuguesa são
pertinentes também aos demais componentes, de modo que, para o professor unidocente, fica facilitada a
construção da interdisciplinaridade: os textos injuntivos (regras, regulamentos, receitas etc.), nos anos
iniciais, circularão no campo da vida cotidiana e escolar, assim como as cantigas e canções, trava-línguas,
parlendas, quadrinhas, etc. Já os contos, crônicas, narrativas de enigma, poemas, canções, animações entre
outros trarão a literatura infantil e as artes a seu convívio.
Os campos jornalístico /midiático (vida pública) e de estudo e pesquisa abrigarão a circulação dos gêneros da
divulgação científica (relatos, notas e notícias, infográficos, pequenos artigos etc.) e da informação (notas,
notícias, reportagens, artigos, etc.) sobre o mundo mais distante.
O campo da divulgação científica e também o do jornalístico/midiático viabilizarão o contato com conteúdos
dos componentes das áreas de Ciências da Natureza e de Ciências Sociais.
O campo artístico abrirá a sensibilidade não somente para a arte verbal (literatura), mas também para outras
artes como a música, o teatro, a dança, o cinema e as artes plásticas.

[10] Texto

☐ Conselheiros
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Curso/Perfil:
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☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

ÁREA: LINGUAGENS

análise linguística envolvidos no sistema alfabético (alfabetização/ortografização), enquadrados pelas práticas
de leitura e produção de textos orais, escritos e multissemióticos.
Por fim, para encerrar esta unidade, registre o que aprendeu sobre:

[11.1]







a visão da língua adotada na BNCC;
o modo como o componente está organizado;
a escolha dos campos nos anos iniciais;
o que priorizar no 1º e no 2º ano;
as competências de LP para os anos iniciais; e
a construção da interdisciplinaridade por um professor unidocente.

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
Curso/Perfil:
☐ Gestor
M2U3

☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

[15]

[14] Texto 1 coluna
1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento
científico como provisório, cultural e histórico.

[15]lista

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem
como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir
segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do
trabalho; continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo
natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabelecem
entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.
4.

Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas
tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles
relativos ao mundo do trabalho.

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e
defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si
próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais,
sem preconceitos de qualquer natureza.
6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas
das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.
7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e de seu bem-estar, compreendendo-se na
diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos
conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.
8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade,

[16] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
Curso/Perfil:
☐ Gestor
M2U3

☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar
decisões ante questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde
individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.
[16]
Como você avalia seu domínio nessas competências? Essas competências são desafiadoras para você?
Observe que, ao longo do Ensino Fundamental e principalmente nos anos iniciais, é esperado que os
estudantes:
 possam construir a convicção de que o conhecimento científico e a forma como este conhecimento é
produzido são acessíveis a todas as pessoas;
 tenham acesso à situações de ensino desafiadoras nas quais tanto o conhecimento científico quanto
seus procedimentos agucem a curiosidade e a capacidade de interpretar o mundo;
 aprendam e exercitem a capacidade de indagar sobre os fenômenos e procurem utilizar
procedimentos e conhecimentos da ciência para estruturar explicações baseadas em evidências;
 reconheçam as formas como a ciência e a tecnologia afetam a vida das pessoas e das comunidades, no
modo de se comunicar, de cuidar da saúde e de se locomover, entre outros;
 compreendam a saúde a partir de uma visão mais abrangente, pressupondo um cuidado permanente
com o próprio corpo, com o outro, com a comunidade e com o ambiente.

Por se tratar dos anos iniciais, todos esses aspectos podem ser abordados de forma lúdica e baseada em
atividades práticas, experimentais, jogos ou desafios.

TP010

TP010

[17]
Nos anos iniciais, a área de Ciências da Natureza tem apenas um componente curricular: Ciências. Visando assegurar as
aprendizagens essenciais propostas para o componente curricular, a BNCC organiza esses conhecimentos científicos em
três grandes unidades temáticas, que devem ser trabalhadas de forma articulada ao longo do Ensino Fundamental:

[18]

Texto + imagem 3 colunas

MEC: Formação BNCC
Curso/Perfil:
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M2U3

☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais
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Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

[17] Texto 1 coluna
[18]Inserir Imagem:
bncc_m2u2_iniciais_prof_ciencias_img_03_
346844129.jpg
Matéria e energia

[19]

>>Texto da imagem 1
[19] Inserir Imagem:
bncc_m2u2_iniciais_prof_ciencias_img_04_
517147759.jpg
>>Texto da imagem 2
[20] Inserir Imagem:
bncc_m2u2_iniciais_prof_ciencias_img_05_
707101246.jpg

Vida e evolução

[20]

>>Texto da imagem 3
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☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais
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Terra e universo
TP007

[21] Dessa forma, nesta etapa da escolarização, os estudantes devem iniciar o desenvolvimento de competências e
habilidades que permitam a eles reconhecer como os conhecimentos científicos afetam as várias esferas da vida humana
e, assim, compreendam, expliquem e intervenham no mundo em que vivem.
Na perspectiva da relação entre professor, conhecimento e estudantes que se dá nos domínios da escola, o que se espera
é que o foco esteja centrado no que os estudantes aprendem, e não apenas no que o professor ensina. É preciso, portanto,
que o professor em sua prática didática:









considere os conhecimentos como recursos a ser mobilizados;
trabalhe regularmente por meio de problemas que desafiem os estudantes a construir suas próprias
aprendizagens;
crie ou utilize meios diversificados de ensino;
negocie e conduza projetos compartilhados com seus estudantes, de tal forma que eles sejam atores ativos em
seu processo de escolarização;
adote um planejamento que seja flexível o suficiente para que possa incorporar situações novas que respondam
às necessidades reais de formação dos estudantes;
pratique uma avaliação formadora em situações de trabalho, de tal maneira que o processo de avaliação seja um
referencial para que os estudantes possam se aprimorar e, ao mesmo tempo, sejam instrumentos de autocrítica
do professor no encaminhamento de seu trabalho;
busque uma maior conexão entre os conhecimentos de diferentes áreas a fim de minimizar a
compartimentalização disciplinar.

[22] Como a área de Ciências da Natureza pode dialogar com a área de Linguagens?
[23] TP012

21 Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
Curso/Perfil:
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M2U3

☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais
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[ I ]É importante lembrar que nos anos inicias, é necessário, proporcionar situações de aprendizagem relacionadas ao
processo de alfabetização das crianças. O trabalho com as habilidades de Ciências pode (e deve) contribuir para esse
processo. Veja no vídeo a seguir alguns exemplos.

[ II ]Videoaula 1

TP012

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza trata de temas e questões que podem,
tranquilamente, permitir um diálogo com a área de Linguagens. Por exemplo, no 3º ano, o aluno deve
desenvolver a habilidade de descrever características de plantas e animais que fazem parte de seu cotidiano e
relacioná-las ao ambiente em que eles vivem.
TP007

[ I ] Texto 1 coluna
Diversas outras interações são possíveis entre Ciências da Natureza e Linguagem:
[24]




TP005

planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, diagramas, entrevistas
e curiosidades, entre outros gêneros do campo investigativo, digitais ou impressos, considerando a
situação comunicativa e o tema, o assunto ou a finalidade do texto;
buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura compartilhada), textos que circulam em
meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses;
planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, pequenos relatos de
experimentos, entrevistas e verbetes de enciclopédia infantil, entre outros gêneros do campo
investigativo, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o tema, o assunto ou a
finalidade do texto.

[II ] VA1_M2U3_INICIAIS_CIENCIAS

TP007
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[25]
Dessa forma, principalmente no 4º e no 5º ano, é possível que situações desencadeadas a partir de temáticas
de Ciências da Natureza sejam elaboradas em discursos orais e escritos, com os quais os estudantes possam
expressar sua compreensão acerca da diversidade de pessoas, seres vivos e materiais.

[22] Título H3

[23] Texto 1 coluna
[24] Lista não numerada

[26] Como a área de Ciências da Natureza trata grandes temáticas de forma progressiva ao longo da

formação?
[27]
As Ciências da Natureza tratam grandes temáticas de forma progressiva durante a formação do aluno em seu
percurso no Ensino Fundamental. O objetivo é que os estudantes possam revisitar alguns temas ao longo dos

TP005

anos e, também, construir significações mais apropriadas acerca de conceitos, por exemplo, relacionados à
diversidade biológica e à transformação da matéria.

No decorrer dos anos iniciais do Ensino Fundamental, espera-se que os estudantes possam construir
conhecimentos que lhes permitam reconhecer a diversidade de materiais a partir de suas propriedades, que
usos podem ser dados a eles considerando essas propriedades e em que processos de transformação esses
materiais podem estar envolvidos.
[25] Texto 1 coluna
[26] Título H3
TP012

[28]

[27] Texto 1 coluna
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Para que você possa compreender de modo mais claro a progressão das aprendizagens na área de Ciências da
Natureza ao longo do Ensino Fundamental, anos iniciais, assista a vídeoaula a seguir.
[29] vídeoaula 2

TP012

[28] Texto 1 coluna
[29] VA2_M2U3_INICIAIS_CIENCIAS
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COMPONENTE: História e Geografia

TP021
TP021
[5] Geografia

Trata da espacialidade das relações produzidas historicamente pelas sociedades humanas em sua interação com a
natureza, por meio do trabalho.
[6] História

Trata de como as sociedades humanas elaboraram uma visão de mundo em determinados momentos (tempo) e lugares
(espaço).
[7]

[5]Aba 1

Além dos conceitos de tempo e espaço, é importante destacar a contextualização. É identificando os diferentes contextos >> texto da aba 1
que podemos compreender como as sociedades humanas transformaram o espaço natural, modificaram diferentes [6]Aba 2
paisagens e produziram determinadas representações sociais e culturais.
>> texto da aba 2

[7] Texto 1 coluna
TP021
TP021
[8]

No ensino dos componentes, qual o ponto de partida?
[9] Geografia

O ponto de partida do ensino de Geografia é o local, que se amplia para o regional e o global.
[10] História

No Ensino Fundamental, parte-se do “Eu”, indo progressivamente para o “Outro” e para o “Nós”.
TP005
[11]

[8] Texto 1 coluna
[9]Aba 1
>> texto da aba 1
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COMPONENTE: História e Geografia

A constituição do “Eu” se dá no contato com o ”Outro” que, inicialmente, é alguém mais próximo. Para o estudante, essas [10]Aba 2
pessoas são aquelas com as quais ele convive em sua casa, na sua rua, em seu bairro, na escola, na cidade.
>> texto da aba 2
Casa, rua, bairro, escola e cidade são indicativos de lugares, portanto, esse “Eu”, esse indivíduo, se constitui como sujeito
em um determinado espaço e em um dado tempo.
A criança vai constituindo sua forma de agir e pensar a partir da vivência com estas pessoas e nestes lugares. Assim, o TP005
ensino das Ciências Humanas deve, por um lado, valorizar esse conhecimento trazido das experiências vividas, mas, ao
mesmo tempo, indagá-lo, questioná-lo e problematizá-lo, no sentido de reafirmar valores, desconstruir explicações e
construir outros sentidos mediatizados por saberes que desnaturalizam explicações e problematizam a realidade vivida.
TP004

[12]

[11] Texto 1 coluna
TP004

[13] História
[14]
Você viu anteriormente que o componente de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental se baseia na construção
do sujeito, no reconhecimento do “Eu” em sua relação com o “Outro”.
[12] BANNER História
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As competências e habilidades de História devem promover, nos estudantes, a tomada de consciência de si a partir das
relações que se estabelecem “com a família, com a comunidade, com um corpo social” (BNCC, 2017, p. 401),
contemplando as diferentes linguagens e fontes (históricas e documentais) e promovendo a reflexão sobre a
diversidade de povos e culturas e suas formas de organização.
[15] Estrutura e unidades temáticas
[16]
As unidades temáticas do componente de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental se articulam de forma
progressiva, ampliando gradativamente os conceitos de tempo e espaço na sua articulação com os objetos de
conhecimento, propondo a construção da noção de tempo e espaço a partir da realidade vivida pelos estudantes
(mundo pessoal e social) no espaço (local e regional), ampliando-a progressivamente para diferentes temporalidades
(Antiguidade oriental e clássica, épocas moderna e contemporânea) e espacialidades (nacional e global). [16.1] Veja na
BNCC as unidades temáticas!
TP006
[17]

☐ Conselheiros

[13] título H2
[14] Texto 1 coluna
[15] título H3

[16] Texto 1 coluna
[16.1] inserir link para abrir em nova
aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
abase/#fundamental/historia-noensino-fundamental-anos-iniciaisunidades-tematicas-objetos-deconhecimento-e-habilidades
TP006

Em outras palavras, de acordo com a BNCC, o ensino de História deve promover o diálogo entre o tempo presente e o
passado, procurando demonstrar como as sociedades humanas elaboraram visões de mundo construídas com diferentes
linguagens e narrativas e constituíram instituições e organizações sociais, manifestações e expressões culturais.
Para promover esse diálogo, o objeto histórico transforma-se num
[18] “O ensino de História deve promover
exercício que se fundamenta na indagação e no questionamento,
entendendo o conhecimento histórico não como algo acabado, mas
o diálogo entre o presente e o passado [...]
como fruto do seu tempo e das diversas interpretações, relações de
Para promover esse diálogo, o objeto
dominação, conflitos, acordos e consensos.
histórico transforma-se num exercício que
Quanto às temáticas que perpassam os anos iniciais do Ensino
se fundamenta na indagação e no
Fundamental, pode-se explicitar a diversidade de sujeitos históricos,
com ênfase na contribuição dos diferentes povos na construção da
questionamento [...]”
[17] Texto 1 coluna
história e da memória, com predomínio dos povos indígenas, dos
[18] Texto OLHO
africanos e dos europeus, no caso da história do Brasil, reforçando a
pluralidade cultural e a diversidade. A construção do “Eu” no diálogo com o “Outro” e dos movimentos migratórios em
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diferentes momentos históricos trazem em seu bojo a questão das diferenças raciais, étnicas, sociais, culturais e
religiosas na constituição da nossa história, mas também sustentam os papéis desempenhados pelas lutas e resistências
dos excluídos e das minorias (negros, indígenas, mulheres, camponeses, trabalhadores urbanos, etc.).

TP007

TP007
[19]

Veja, a seguir, as competências específicas de História:
[20]

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e
manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços
para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo.
2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar
os significados das lógicas de organização cronológica.
3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e
[19] Texto 1 coluna
contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a [20] lista
resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.
4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a um
mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.
5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados
históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações.
6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica.
7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e
responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais.

TP027
[21]

TP027
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As competências e habilidades relacionadas à História declaradas na BNCC não poderão ser desenvolvidas por meio da
memorização de fatos, datas e personagens históricos, como a escola tradicional sempre enfatizou, ao contrário, a BNCC
pressupõe metodologias de ensino que se baseiem na “atitude historiadora”, considerando as experiências de alunos e
professores.
A BNCC enfatiza que:
“o conhecimento histórico seja tratado como forma de pensar, entre várias; uma forma de
indagar sobre as coisas do passado e do presente, de construir explicações, desvendar
significados, compor e decompor interpretações, em movimento contínuo ao longo do tempo
e do espaço” (BNCC, 2017, p. 399).

[21] Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP012

TP012

[22]
A videoaula a seguir exemplifica como articular as habilidades dos anos iniciais do ensino fundamental.



Como identificar aspectos do crescimento do aluno por meio de registro das lembranças?
Como identificar a relação entre as suas histórias e as de sua família e comunidade?

São questões que serão aprofundadas nessa videoaula, com recomendações para o desenvolvimento dessas habilidades
aprendendo a levantar informações sobre a história de vida de alunos, permitindo desenvolver propostas de atividades
sem gerar nenhum tipo de constrangimento, respeitando a diversidade do conceito de família na atualidade e também
as diferenças em hábitos, costumes, tradições, sem atribuir juízos de valor.
[23] video
[24] No vídeo, são apresentados exemplos para trabalhar a unidade temática do 1º e 2º anos. Veja aqui [24.1] outros
exemplos de atividades que podem ser desenvolvidas com os alunos para trabalhar os objetos de conhecimento e
habilidades para a unidade temática do 3º ano “o lugar em que vive”!

[22] Texto 1 coluna + vídeo
[23] VA1_M2U4_iniciais_hist
[24]legenda vídeo
24.1 Link para texto em PDF
bncc_pdf_m2u4_prof_iniciais_chum
_v1
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[28] lista (não numerada)
[29] Texto 1 coluna
TP014
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[27]
No componente História, retomamos aqui a síntese das unidades temáticas ano a ano:
[28]
 1º ano - mundo pessoal
 2º ano - mundo social e formas de registro
 3º ano - sociedade e espaço
 4º ano - trajetórias dos grupos humanos e movimentos populacionais
 5º ano - povos, linguagens e culturas.

[30]Card 1
>>Texto do card 1
[31]Card 2
>>Texto do card 2
[32]Card 3
>>Texto do card 3
[33]Card 4
>>Texto do card 4
[34]Card 5
>>Texto do card 5
[29]
[35]Card 6
Considerando que as competências e habilidades são essenciais, portanto, a organização curricular está a critério de cada >>Texto do card 6
rede de ensino a partir de sua proposta pedagógica, é possível identificar as articulações entre componentes e áreas,
definidas na BNCC.
TP019
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Veja abaixo as aproximações mais evidentes entre as unidades temáticas de História e dos demais componentes
curriculares.
TP014

[30] Língua Portuguesa
Interlocução com todas as unidades temáticas do Campo da Vida Cotidiana
[31] Arte
Interlocução com as unidades temáticas que contemplam “matrizes estéticas e culturais” em seus objetos de
conhecimento
[32] Educação Física
Interlocução com todas as unidades temáticas

[36] Texto 1 coluna
[37] Aba 1
>> texto da aba 1

[33] Matemática
Interlocução com as habilidades definidas para a unidade temática “probabilidade e estatística”

[38] Aba 2

[34] Ciências
Interlocução com todas as unidades temáticas

[39] Aba 3

[35] Geografia
Interlocução com todas as unidades temáticas

[40] Texto 1 coluna

>> texto da aba 2

>> texto da aba 3

TP018
TP019

[36]
O componente de História se articula não somente com o componente de Geografia que faz parte da mesma área. Ao
indagar sobre o “Eu”, o outro e nós, em diferentes tempos e espaços, o componente se utiliza das diversas linguagens que
se articulam com outras áreas, veja como isso ocorre nos anos iniciais:
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[37] Linguagens
A articulação entre História e a área de Linguagens se dá através das fontes documentais utilizadas pelos professores para
trabalhar os objetos do conhecimento de cada unidade temática, desenvolvendo as competências e habilidades
específicas do componente e da área para promover o domínio das competências gerais.
[38] Matemática
O diálogo com a área de Matemática se dá por meio da problematização de questões do cotidiano, como a noção de
tempo cronológico (relógio, calendário), ou pela contextualização dos conhecimentos matemáticos, como o
desenvolvimento da numeração, da geometria, do dinheiro amoedado, da economia, entre outros.
[39] Ciências Naturais
[41] título H3
Com as Ciências Naturais, além da contextualização dos fenômenos da natureza, o diálogo se dá também através da
[42] Texto 1 coluna
história das ciências, das técnicas e da tecnologia.
[40]
Como você pode ver, o conhecimento histórico permeia todas as áreas e componentes do currículo escolar: porque há
historicidade presente em diferentes componentes, e porque os binômios tempo/espaço, natureza/cultura,
indivíduo/sociedade, identidade/alteridade, local/global, intrinsicamente relacionados à História, se materializam nas
competências gerais da Base Nacional Curricular Comum (BNCC).
TP018

[41]
Aspectos de transição da educação infantil para os anos iniciais
[42]
Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil são explicitados por meio dos seguintes verbos:
conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se (BNCC, 2017, p. 36). Tais verbos se concretizam em cinco
campos de experiências que se articulam diretamente com a área de Ciências Humanas e com o componente de História
no Ensino Fundamental:

[43]Sanfona 1
>>Texto da sanfona 1
[44]Sanfona 2
>>Texto da sanfona 2
[45]Sanfona 3
>>Texto da sanfona 3
[46]Sanfona 4
>>Texto da sanfona 4
TP007
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[43] “O eu, o outro e o nós”
Na construção da identidade, na constituição das formas de agir, sentir e pensar e no reconhecimento de diferentes
representações, visões de mundo e manifestações culturais.
[44] “Corpo, gestos e movimentos” e “Traços, sons, cores e formas”
Na produção de conhecimentos sobre si e sobre o outro, por meio de diferentes formas de expressão e linguagens que
possibilitam o desenvolvimento da sensibilidade, da expressão pessoal da criança e da criatividade (música, dança,
teatro, pintura, modelagem, colagem, fotografia, audiovisual, brincadeiras), que foram historicamente produzidas
revelando visões de mundo, manifestações artísticas e culturais de determinados grupos, comunidades e povos com os
quais a criança se reconhece ou percebe as diferenças.
[45] “Escuta, fala, pensamento e imaginação”
Através da tradição oral, das experiências com a literatura infantil, do contato com distintas fontes de escrita, imagens e
diferentes linguagens, jogos e brincadeiras, as crianças irão ampliando seu conhecimento do mundo. As histórias
infantis, fábulas, contos de fadas trazem, por exemplo, implícitas noções de Estado, organização e estratificação social
(nobres/plebeus), desigualdades (ricos/pobres), além de princípios éticos, morais e sentimentos (bondade/maldade;
heroísmo/vilania; tristeza/alegria; medo/liberdade).

[47] Texto 1 coluna
[48] lista não numerada
TP005

[46] “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”
Possibilitam compreender o lugar onde vive e suas características (rua, bairro, cidade, campo) e as primeiras noções de
tempo (dia e noite; ontem, hoje, amanhã; antes, durante, depois, etc.), além da percepção do mundo físico e sociocultural,
se articulam diretamente com as unidades temáticas e objetos de conhecimento dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
TP007
[47]
Esses aspectos evidenciam que apesar da mudança de etapa da Educação Básica, da Educação Infantil para o Ensino
Fundamental, a BNCC demonstra uma continuidade e articulação entre os campos de experiência da Educação Infantil e
as unidades temáticas e objetos de conhecimento do Ensino Fundamental, principalmente nos seus anos iniciais.

[49] título H3
[50] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: História e Geografia

Portanto, o que se espera dos estudantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental em relação às competências de
História é que :
[48]









☐ Conselheiros

Reconheçam-se como sujeito autônomo (“Eu”) que faz parte de uma família, comunidade e um corpo social.
Reconheçam que cada um apreende o mundo de forma particular e que existem diversas formas de apreensão
da realidade, ou seja, a existência do “Outro”.
Identifiquem semelhanças e diferenças entre sujeitos e objetos, o que possibilita a separação entre o “Eu” e o
“Outro”.
Desenvolvam as noções de comunidade e de vida em sociedade.
Construam a noção de lugar, identificando as dinâmicas em torno da cidade, diferenciando o público e privado,
urbano e rural.
Desenvolvam a noção de cidadania, dos direitos e deveres, e da diversidade das sociedades humanas.
Compreendam que há formas de registros variadas, que produzem diferentes memórias, constroem identidades
e pertencimento a determinados grupos sociais.
Utilizem diferentes fontes e linguagens no desenvolvimento do conhecimento histórico, reconhecendo os
patrimônios materiais e imateriais como produtos das memórias individuais e coletivas.

TP005

[49] Aspectos de transição dos anos iniciais para os anos finais
[50]
A transição entre os segmentos anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental traz mudanças para os estudantes que
se deparam com novos professores especialistas em suas disciplinas, com transferências de escolas e ambientes diferentes
do que costumavam encontrar.

TP004

[51] BANNER Geografia

[52] título H2
[53] Texto 1 coluna
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Para o componente História, também é necessário considerar que a sistematização dos novos conhecimentos supõe a
esperada aquisição das habilidades e competências essenciais do segmento anterior. No entanto, destaca-se que as TP012
definições da BNCC incorporam essas exigências desde o 6º ano, organizando uma progressão ao alcance das crianças,
investindo na compreensão e no desenvolvimento de formas de registro mais apropriada para a apreensão dos
procedimentos para se estudar a História, tais como “os processos de identificação, comparação, contextualização,
interpretação e análise de um objeto” histórico (BNCC, 2017, p.396).
Além disso, a BNCC define que esses conhecimentos sejam tratados a partir de uma lógica temporal que permita aos
estudantes acompanhar as movimentações, os conflitos e os avanços dos agrupamentos humanos em diferentes
tempos, lugares e circunstâncias.

[54]VA2_M2U4_iniciais_geo
TP007

TP004

[51]

[55] Texto 1 coluna
[56] lista

[52] Geografia
[53]
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Estudar Geografia é uma oportunidade para compreender o mundo em que se vive. Cabe aos estudos da geografia a
descrição dos fatos sociais, partindo-se da sua localização no espaço para, em seguida, compreender como esses fatos
fazem parte do todo terrestre. Dessa maneira, a geografia deve possibilitar uma visão holística da realidade,
considerando a inter-relação dos fatores sociais e naturais.

TP007

O principal aspecto indicado na BNCC é o domínio do raciocínio geográfico, que é a maneira específica do componente
contribuir para o desenvolvimento do pensamento espacial.

Na videoaula a seguir você poderá ver exemplos práticos de como uma habilidade de Geografia se relaciona com outros
componentes curriculares. Você verá como incentivar o pensamento espacial do aluno por meio do raciocínio
geográfico, trabalhando a progressão das aprendizagens, inicialmente com habilidades mais simples e progressivamente
desenvolvendo habilidades mais complexas.

[57] Texto 1 coluna
[57.1] inserir link para abrir em nova

TP012

[54]vídeo VA2_M2U4_iniciais_geo

aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
abase/#fundamental/geografia

TP007
[55]

Considerando os aspectos legais e pedagógicos, em articulação com as competências gerais da Educação Básica e com as
competências específicas da área de Ciências Humanas, o componente curricular de Geografia também deve garantir
aos alunos o desenvolvimento de 7 competências específicas:
[56]

[58]lista não numerada
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1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/ natureza e exercitar o interesse e o
espírito de investigação e de resolução de problemas.
TP0016
2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos
objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao
longo da história.

3.

Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da
ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação,
distribuição, extensão, localização e ordem.

4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, de diferentes
gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam informações geográficas.
5.

Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural,
social, econômico, político e o meio técnico-científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e
soluções (inclusive tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia.

[59] Texto 1 coluna
[60] imagem mapeada

6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que
respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos
de qualquer natureza.
7.

TP007

[57]

Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, com base em princípios éticos,
democráticos, sustentáveis e solidários.

[61]elemento 1
>>Texto do elemento 1
[62] elemento 2
>>Texto do elemento 2
[63]elemento 3
>>Texto do elemento 3
[64]elemento 4
>>Texto do elemento 4
[65]elemento 5
>>Texto do elemento 5
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Você pode observar que, pelas competências estabelecidas, a educação geográfica contribui para a formação do
conceito de identidade, expresso de diferentes formas: na compreensão perceptiva da paisagem, que ganha significado
à medida que, ao observá-la, nota-se a vivência dos indivíduos e da coletividade; nas relações com os lugares vividos;
nos costumes que resgatam a nossa memória social; na identidade cultural; e na consciência de que somos sujeitos da
história, distintos uns dos outros e, por isso, convictos das nossas diferenças.
A BNCC estrutura o componente Geografia em 5 [57.1]unidades temáticas, comuns do 1º ao 9º ano do Ensino
Fundamental:
[58]


O sujeito e seu lugar no mundo – compreender as noções de pertencimento e identidade;



Conexões e escalas – compreender as relações existentes entre fatos nos níveis local e global;



Mundo do trabalho – compreender as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho em variados tempos;



Formas de representação e pensamento espacial – compreender mapas e outras formas de representação
gráfica envolvendo o raciocínio geográfico;



Natureza, ambientes e qualidade de vida – compreender os processos físico-naturais do planeta Terra e as
transformações impostas pelas atividades humanas.

TP016
[59]

A abordagem dessas unidades temáticas não deve ser realizada separadamente e, muito menos, numa sequência linear.
Navegue na imagem a seguir e veja como um mesmo fato geográfico, por exemplo, “as enchentes que ocorrem no córrego
no fundo da escola”, deve ser compreendido integrando-se diferentes conteúdos das unidades temáticas.
[60]

☐ Conselheiros
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[64] Formas de representação e Pensamento espacial
O aluno precisa analisar o fato e as relações existentes utilizando-se de diferentes linguagens.
[65] Natureza, ambientes e qualidade de vida
O aluno precisa estabelecer relações entre a dinâmica da natureza e a vida em sociedade.
TP006
[66]
Trabalhando um mesmo fato, integram-se as unidades de estudo e os alunos desenvolvem a leitura de contexto proposta
pela área de Ciências Humanas, o que na Geografia se dá a partir da análise de situações geográficas. A situação geográfica
não é apenas um pedaço do território, uma área contínua, mas
[67] “A situação geográfica não é apenas um
um conjunto de relações que podemos estabelecer a partir de
um fato geográfico. Compreender a enchente do córrego do
pedaço do território, uma área contínua, mas
fundo da escola (fato geográfico) dessa forma integrada é
um conjunto de relações que podemos
fazer a leitura de contexto por meio do estudo da geografia
estabelecer a partir de um fato geográfico”.
(situação geográfica).

[70] Texto H4 com ícone Dica
[71] Texto1 coluna dentro da tarja
de destaque
TP007

TP012

[68]
TP008
[70]Dica!
[71] Que tal utilizar mapas, globos terrestre, bússolas e modelos tridimensionais dos arredores da escola com os alunos?
Com o uso desses instrumentos em sala de aula a noção de localização ganha novas referências contribuindo para o
desenvolvimento do raciocínio geográfico.

[72] Texto 1 coluna
[73] lista (não numerada)
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M2U4
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☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
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TP007
[72]
Portanto, o que se espera dos estudantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental em relação às competências de
Geografia é que:
[73]
 representem os ambientes que o cercam;
 estabeleçam relações entre elementos (vegetação e ação antrópica, por exemplo);
 estabeleçam relações entre conjunto de elementos (ambiente do campo e da cidade);
 estabeleçam noções de localização no tempo e no espaço, orientação e representação do espaço vivido.

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
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☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
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M2U3
verificar a adequação da resposta a um problema; desenvolver a linguagem matemática [20.1]; e, como
consequência, construir formas de pensar que o levem a refletir e agir de maneira crítica sobre as questões com TP023
as quais ele se depara em seu cotidiano.
É no planejamento da ação pedagógica que as conexões das unidades temáticas de Matemática entre si e com
outras áreas, e que a riqueza de possibilidades do currículo emergem e podem ser explicitadas, contribuindo
para que todos se beneficiem do acesso ao raciocínio matemático e aprendam a aplicá-lo de maneira criativa,
eficiente e contextualizada.
É fundamental que o ensino seja contextualizado e interdisciplinar, mas que, ao mesmo tempo, se busque o
desenvolvimento da capacidade de abstrair, de usar a imaginação e de perceber o que pode ser generalizado
para outros contextos relacionando-se teoria e prática.

TP005
[21]
Para o componente Matemática, a BNCC propõe cinco unidades temáticas:
Números;
Álgebra;
Geometria;
Grandezas e medidas;
Probabilidade e estatística.

Embora os Parâmetros Curriculares Nacionais para os anos iniciais já contivessem propostas para o
desenvolvimento do pensamento algébrico no eixo “Números e operações” e no eixo “Geometria”, e
probabilidade e estatística fizessem parte do eixo “Tratamento da informação”, na BNCC há uma modificação
em relação a isso. Tanto a introdução de habilidades envolvendo Álgebra como Probabilidade e Estatística nos
anos iniciais têm o propósito de colocar em destaque a importância do desenvolvimento dessas aprendizagens.
A Álgebra coloca em destaque as possibilidades de generalização que as crianças já possuem; e a unidade de
Probabilidade e Estatística traz tanto discussões sobre a noção de aleatoriedade de eventos com os quais todos

20.1 Inserir texto no tootltip:
Na BNCC, gráficos, tabelas e esquemas são
referidos como linguagens, além de textos
escritos na língua materna e de outras
linguagens para descrever algoritmos, como
fluxogramas e dados.

TP005
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M2U3
nos deparamos cotidianamente quanto questões relativas à coleta e organização de dados sobre algo que se [21] Texto 1 coluna
queira saber a respeito de assuntos diversos que, de alguma forma, influenciam a vida de todos e de cada um.

TP012
[22] Álgebra
TP012
[23]
Assista ao vídeo a seguir para entender melhor a estruturação do pensamento algébrico. Ao final, você
perceberá que a Álgebra não é apenas o uso de números e letras: trata-se de um processo de observação de
regularidades e de generalização do padrão observado.

[24] Retranca: VA1_M2U2_iniciais_mat
[22] título [h3]
[23] texto
[24] videoaula 1 módulo 2

TP012
[25] Probabilidade e estatística
[26]

TP012
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M2U3
No próximo vídeo, veremos como a noção de probabilidade nos permite reconhecer a aleatoriedade de
ocorrências de um evento, distinguindo o possível do impossível, o muito provável do pouco provável.
[29] VA2_M2U2_iniciais_mat
TP012
[30]

[25] título [h3]

No vídeo a seguir, demonstraremos com exemplos práticos como as habilidades de Matemática podem ser
trabalhadas de forma articulada com habilidades de outros componentes, como Língua Portuguesa, Arte e
Geografia.

[26] texto
[29] videoaula 2 módulo 2

[31] Retranca: VA3_M2U2-iniciais_mat
TP012

[30] Texto
TP020

[31] videoaula 3 módulo 2

[32.1] Progressão das aprendizagens

[32]

[TP020]
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M2U3
Abordaremos a importância do reconhecimento da progressão das habilidades durante todo o Ensino
Fundamental. Para isso, serão tratadas as habilidades de acordo com o agrupamento em unidades temáticas.
[33] Geometria
[34]

Nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, em continuidade às experiências vividas na Educação Infantil,
os jogos, as brincadeiras e as explorações de espaços e materiais diversos oferecem contextos propícios ao
desenvolvimento de noções matemáticas. Nesse período, espera-se que as crianças aperfeiçoem seus sistemas
de localização e de capacidade de descrição do espaço, o que é complementado pelas experiências com as
diferentes grandezas que nos cercam e que permitem sucessivas aproximações com a unidade temática
“Geometria”. Nos anos seguintes (4º e 5º anos do Ensino Fundamental), o foco está nas habilidades que [32.1] Título H3
envolvem a compreensão de características e propriedades de figuras planas e espaciais.
[35] Números e operações
[36]
Com referência à unidade de conhecimento “Números e operações”, a expectativa é que os estudantes, ao
final dessa etapa, resolvam problemas com números naturais e decimais envolvendo os diferentes significados
das operações; argumentem e justifiquem os procedimentos utilizados para a resolução; e verifiquem a
plausibilidade dos resultados encontrados. No tocante aos cálculos para resolver os problemas propostos,
espera-se que os estudantes tenham desenvolvido diferentes estratégias para a obtenção dos resultados,
sobretudo por estimativa e por cálculo mental. Espera-se também o desenvolvimento de habilidades no que se
refere à leitura, à escrita e à ordenação de números naturais e de números decimais por meio da identificação
de características do sistema de numeração decimal. Outra expectativa de aprendizagem envolve os
conhecimentos sobre as frações: os estudantes devem associá-las ao resultado de uma divisão e à ideia de
parte de um todo. Nessa etapa, além dos números naturais e das operações realizadas com eles,
os estudantes precisam ampliar a noção de número por meio da conceituação dos números racionais,
representados na forma decimal e na forma fracionária. Em decorrência do uso social, os estudantes, em
geral, têm contato com os números racionais sobretudo na forma decimal, quando usados no sistema

[32] texto 1 coluna
[33] título aba 1 [h3]
[34] texto aba 1
[35] título aba 2 [h3]
[36] texto aba 2
[37] título aba 2 [h3]
[38] texto aba 2
[39] título aba 2 [h3]
[40] texto aba 2
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M2U3
monetário ou de medidas.

[41] título aba 2 [h3]

[37] Álgebra

[42] texto aba 2

[38]
O trabalho com a Álgebra, no início da escolaridade, contribui para que os estudantes desenvolvam um tipo
de raciocínio específico, denominado pensamento algébrico. Essa ideia, atualmente considerada, diferencia-se
de uma ideia de Álgebra escolar como um processo de manipulação de símbolos. Nessa perspectiva, algumas
dimensões do trabalho com a Álgebra estão presentes nos processos de ensino e de aprendizagem desde os
anos iniciais, como as ideias de regularidade, de generalização e de equivalência. Essas ideias são os alicerces
de outras dimensões do pensamento algébrico. A relação com as habilidades reunidas na unidade temática
“Números e operações” é bastante natural no trabalho com sequências numéricas, seja na ação de completar
uma sequência com elementos ausentes, seja na construção de sequências segundo uma determinada regra de
formação. A noção de equivalência é essencial para o desenvolvimento do pensamento algébrico; por exemplo,
compreender que se adicionarmos três unidades aos dois termos da igualdade 2+4=6, ou seja, 2+4+3=6+3,
obteremos uma sentença equivalente à primeira. Não se pretende, nessa etapa da escolaridade, que os
estudantes recorram a estruturas simbólicas e estratégias formais do campo do cálculo algébrico.
[39] Grandezas e medidas
[40]
Com referência às aprendizagens relacionadas à unidade de conhecimento “Grandezas e medidas”, a
expectativa é que os estudantes, ao final dessa etapa, resolvam problemas oriundos de situações cotidianas
que envolvem grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área (de triângulos e retângulos),
capacidade e volume (de sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, recorrendo, quando
necessário, a transformações entre unidades de medidas padronizadas mais usuais. Além disso, espera-se
também que os estudantes resolvam problemas sobre situações de compra e venda, utilizando termos como
troco, lucro, prejuízo e desconto, desenvolvendo, por exemplo, atitudes éticas e responsáveis em relação ao
consumo. Nos anos iniciais, a ampliação dos conhecimentos dessa unidade se enriquece pelo estabelecimento
de conexões com diversos temas sociais emergentes, que proporcionam contextos significativos. De forma
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M2U3
articulada, o trabalho com as habilidades de “Grandezas e medidas” contribui para a consolidação e a
ampliação da noção de número e para a aplicação de conceitos geométricos.
[41] Probabilidade e estatística
[42]
Em relação à unidade de conhecimento “Probabilidade e estatística”, a expectativa é que os estudantes, ao
final dessa etapa, saibam coletar, organizar e analisar informações; e construir e interpretar tabelas e gráficos
simples para comunicar os dados obtidos formulando argumentos, tendo por base a análise de dados
organizados em representações matemáticas diversas. Além disso, espera-se que identifiquem fenômenos
aleatórios e construam o espaço amostral de situações simples, como o lançamento de dados e de moedas,
calculando a probabilidade de ocorrer um resultado por meio de uma razão. A proposta de ensino de noções
relativas à Probabilidade tem como finalidade a compreensão, desde cedo, de que nem tudo ocorre ou deixa de
ocorrer com certeza, ou seja, nem todos os fenômenos são determinísticos. Esse tipo de percepção é
fundamental para a compreensão da sociedade e da natureza. Para isso, nos três primeiros anos, a proposta de
trabalho com as habilidades relacionadas a Probabilidade está centrada no desenvolvimento da noção de
aleatoriedade, de modo que os estudantes compreendam que há eventos certos, eventos impossíveis e
eventos prováveis. É muito comum que as pessoas julguem impossíveis eventos que nunca viram acontecer.
Nessa etapa, é interessante que os estudantes verbalizem, em eventos familiares envolvendo o acaso, os
resultados que poderiam ter acontecido em oposição ao que realmente aconteceu, iniciando a construção do
espaço amostral (conjunto de todos os resultados possíveis de um fenômeno aleatório).

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
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[3]
Ao longo desta unidade, abordaremos o tema do Ensino Religioso (ER) nos anos iniciais. Após percorrer essa
etapa você será capaz de entender:
[4]






a importância do tema dentro da Constituição Federal;
a diferença entre “aula de religião” e ensino religioso;
as abordagens didáticas possíveis para condução do tema em sala de aula;
o desenvolvimento de competências específicas para a área de Ensino Religioso;
objetos de conhecimento, habilidades e exemplos práticos.

[5]

[3] Texto 1 coluna
[4] lista não numerada
[5]Título H2

Ensino religioso é um tema desafiador para você?
TP023

Nesta unidade, vamos ajudá-lo a conduzir essa temática fornecendo uma base de apoio e também exemplos
práticos para facilitar seu dia a dia.

TP023

[7]
O [7.1]Ensino Religioso, conforme previsto na [7.2]Constituição Federal (§1º, Art. 210) e na[7.3] LDB nº
9.394/96 (Art. 33) como componente curricular de oferta obrigatória em todo o Ensino Fundamental (mas de
matrícula facultativa), busca construir, por meio do estudo dos conhecimentos religiosos e das filosofias de
vida, atitudes de reconhecimento e respeito às alteridades.

[6] Título H3
[7] Texto 1 coluna
[7.1]Texto tooltip:
O Ensino Religioso integra a BNCC do Ensino

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC
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Trata-se de um espaço de aprendizagens que visam o acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não,
nas seguintes perspectivas:

Fundamental desde a primeira versão deste
documento. Na primeira versão, era considerado
um componente curricular das Ciências Humanas.
Na segunda, passou a ser uma área de
conhecimento, situação mantida na versão
homologada da BNCC.

TP010

[8]

[9]

[7.2] inserir link para abrir em nova aba:
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constit
uicao/constituicaocompilado.htm

[10]

[7.3] inserir link para abrir em nova aba:
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/L9
394.htm
TP010

Interculturalidade

Direitos humanos

Cultura da paz

[11]
A finalidade do Ensino Religioso é fomentar a aprendizagem da convivência democrática e cidadã dos
estudantes, respeitando a laicidade da escola pública.

[8]Imagem 1
bncc_m2u6_prof_iniciais_ens_reli_img02_2
66775395.jpg
>>Texto da imagem 1
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No Ensino Fundamental, o Ensino Religioso adota a pesquisa e o diálogo como princípios mediadores e
articuladores dos processos de observação, identificação, análise, apropriação e ressignificação de saberes,
visando o desenvolvimento de competências específicas.
Dessa maneira, busca problematizar representações sociais preconceituosas sobre o outro, com o intuito de
combater a intolerância, a discriminação e a exclusão.

>> texto da aba 1 (lista não numerada)

TP007

Considerando os aspectos legais e pedagógicos em articulação com as competências gerais da Educação Básica
presentes na BNCC, o componente Ensino Religioso deve garantir aos alunos o desenvolvimento de 6
competências específicas:
[16]
1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida,
a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.
2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e
saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.
3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da
vida.
4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.
5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da
saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente.
6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e
violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da
cidadania e da cultura de paz.

[15] Texto 1 coluna
[16] lista

MEC: Formação BNCC
M2U6

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

[21] Texto 1 coluna
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uma articulação com as experiências vivenciadas na Educação Infantil e um percurso contínuo de aprendizagens entre
as duas fases do Ensino Fundamental, de modo a promover uma maior integração entre elas.
As atividades propostas têm como principal função incentivá-lo a compreender o compromisso do Ensino
Fundamental – Anos Iniciais com as competências gerais, bem como com as competências específicas, e a promover
uma reflexão sobre as implicações da BNCC em sua prática pedagógica.
Bom trabalho!

TP005
TP005

[3] Língua Portuguesa
[4] Ênfase na alfabetização
[5]
Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco central a alfabetização e o letramento
matemático. A ênfase na alfabetização se justifica pelos baixos índices de alfabetismo no país e pelo tempo estendido que o
processo tem tomado, segundo as avaliações nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Analise as assertivas e marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( V ) A BNCC prevê que a construção dos conhecimentos básicos da alfabetização esteja feita no final do 2º ano.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! No início dos Anos Iniciais (1º e 2º ano) do Ensino Fundamental,
espera-se que os estudantes se alfabetizem. Na BNCC, está indicado que “[...] é preciso que os estudantes conheçam o

Atividade verdadeiro ou falso com
feedback de acerto e erro por
sentença

MEC: Formação BNCC
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alfabeto e a mecânica da escrita/leitura – processos que visam a que alguém (se) torne alfabetizado, ou seja, consiga [3]Título H2
“codificar e decodificar” os sons da língua (fonemas) em material gráfico (grafemas ou letras), o que envolve o
desenvolvimento de uma consciência fonológica (dos fonemas do português do Brasil e de sua organização em [4]Título H3
segmentos sonoros maiores como sílabas e palavras) e o conhecimento do alfabeto do português do Brasil em seus
vários formatos (letras de imprensa e escrita cursiva, maiúsculas e minúsculas), além do estabelecimento de relações
grafofônicas entre esses dois sistemas de materialização da língua.”.
[5]Texto 1 coluna – alternativas e
feedbacks
Feedback resposta incorreta: Atenção! No início dos Anos Iniciais (1º e 2º ano) do Ensino Fundamental, espera-se que
os estudantes se alfabetizem. Na BNCC está indicado que “[...] é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a
mecânica da escrita/leitura – processos que visam a que alguém (se) torne alfabetizado, ou seja, consiga “codificar e
decodificar” os sons da língua (fonemas) em material gráfico (grafemas ou letras), o que envolve o desenvolvimento
de uma consciência fonológica (dos fonemas do português do Brasil e de sua organização em segmentos sonoros
maiores como sílabas e palavras) e o conhecimento do alfabeto do português do Brasil em seus vários formatos (letras
de imprensa e escrita cursiva, maiúsculas e minúsculas), além do estabelecimento de relações grafofônicas entre esses
dois sistemas de materialização da língua.”.

( F ) A BNCC estabelece, como aprendizagem esperada, que os estudantes escrevam corretamente todas as palavras
até o final do 2º ano.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! No final do 2º ano, os estudantes já devem conhecer o nosso
alfabeto, inclusive as letras Y, W e K, letras que foram tardiamente adotadas em nosso alfabeto. Isso, entretanto, não
significa que os estudantes devam escrever corretamente todas as palavras até o final do 2º ano.

Feedback resposta incorreta: Atenção! No final do 2º ano, os estudantes já devem conhecer o nosso alfabeto, inclusive
as letras Y, W e K, importadas do inglês. Isso, entretanto, não significa que os estudantes devam escrever
corretamente todas as palavras até o final do 2º ano.
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( F ) De acordo com a BNCC, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, os estudantes têm as primeiras experiências
com a língua oral e escrita.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! Desde que nasce e na Educação Infantil, a criança já está cercada
de experiências com a língua escrita e participa de diferentes práticas letradas. No Ensino Fundamental – Anos Iniciais,
aprofundam-se as experiências com a língua oral e escrita, já iniciadas na família e na Educação Infantil.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Desde que nasce e na Educação Infantil, a criança já está cercada de
experiências com a língua escrita e participa de diferentes práticas letradas. No Ensino Fundamental – Anos Iniciais,
aprofundam-se as experiências com a língua oral e escrita, já iniciadas na família e na Educação Infantil.
TP005
TP005
[6] Habilidades de Língua Portuguesa

Atividade múltipla escolha com
feedback de acerto e erro por
sentença

[7] A Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA – compõe o Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb – e foi
criada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep –, em 2013, no âmbito das
ações relacionadas ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC –, e é aplicada aos alunos do 3º ano
do Ensino Fundamental. A Matriz de Referência da ANA [7.1] apresenta, no eixo estruturante de Leitura, as
Habilidades: H1. Ler palavras com estrutura silábica canônica; H2. Ler palavras com estrutura silábica não canônica;
H10. Grafar palavras com correspondências regulares diretas; e H11. Grafar palavras com correspondências regulares
contextuais entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro.

Assinale as habilidades, indicadas na BNCC, previstas para o 1º e 2º ano que contribuem diretamente para essas
habilidades avaliadas na ANA.
[6]Título H3

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

( ) (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que

7 texto 1 coluna

representem fonemas.

7.1 inserir link para abrir em nova
aba:
complexas, pois já supõem um conhecimento organizado sobre a escrita das palavras, tanto no que diz
http://download.inep.gov.br/educac
respeito às possíveis estruturas das sílabas (canônica – CV; não canônica – CCVC, por exemplo) como
sobre os valores sonoros das letras (regulares diretas – p/b, t/d, f/v; regulares contextuais – c e q, e e o, em ao_basica/saeb/ana/matriz_referenc
ia/ana_matriz_lingua_portuguesa_lei
posição átona em final de palavra, por exemplo).
tura_e_escrita.pdf
Feedback: Embora esta habilidade esteja pressuposta pelas habilidades avaliadas na ANA, estas são mais

(X) (EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e
correspondências regulares contextuais (c e q; e e o, em posição átona em final de palavra).
Feedback: As habilidades avaliadas na ANA são mais complexas e supõem um conhecimento organizado

sobre a escrita das palavras, tanto no que diz respeito às possíveis estruturas das sílabas (canônica – CV;
não canônica – CCVC, por exemplo) como sobre os valores sonoros das letras (regulares diretas – p/b, t/d,
f/v; regulares contextuais – c e q, e e o, em posição átona em final de palavra, por exemplo).
( ) (EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por
memorização.
Feedback: Esta habilidade diz respeito à fluência na decodificação do texto na leitura e não ao

conhecimento organizado sobre as relações entre fonemas e letras e sua organização nas sílabas, como as
avaliadas na ANA.

(X) (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua representação escrita.
Feedback: Esta é a habilidade básica que permite o desenvolvimento das habilidades H1 e H2, H10 e H11

avaliadas na ANA.

[8]Texto 1 coluna - – alternativas e
feedbacks

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

TP005
TP005
[9] Campos de atuação

Atividade múltipla escolha com
[10] Na BNCC, a área de Linguagens considera cinco os campos de atuação: Campo da vida cotidiana (somente Anos feedback por sentença
Iniciais), Campo artístico-literário, Campo das práticas de estudo e pesquisa, Campo jornalístico/midiático e Campo de
atuação na vida pública, sendo que esses dois últimos aparecem fundidos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com a
denominação Campo da vida pública. No entanto, há na BNCC conhecimentos linguísticos e semióticos que circulam e dão
base a todos os campos, dentre eles, com destaque, os envolvidos na alfabetização (conhecimentos fonológicos, grafêmicos,
morfossintáticos). Por isso, indica-se, também, a abordagem desses conhecimentos que circulam em todos os campos – com
destaque para aqueles envolvidos na alfabetização.
Na BNCC diz-se que, “Os campos de atuação orientam a seleção de gêneros, práticas, atividades e procedimentos. [...]
[também] permitem considerar as práticas de linguagem – leitura e produção de textos orais e escritos – que neles têm lugar
em uma perspectiva situada, o que significa, nesse contexto, que o conhecimento metalinguístico e semiótico em jogo –
conhecimento sobre os gêneros, as configurações textuais e os demais níveis de análise linguística e semiótica – deve poder
ser revertido para situações significativas de uso e de análise para o uso”. Isso significa, do ponto de vista metodológico, que [9]Título H3
você, professor, vai primeiro focalizar o texto em relação à situação de produção em que ele foi escrito ou falado.
Selecione a alternativa que reflete uma prática docente coerente com essa perspectiva.
[11]

10 texto 1 coluna

[11]Texto 1 coluna – alternativas e
( X ) Ao trabalhar com a habilidade EF35LP31 (Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso
feedbacks
de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas), antes de iniciar o trabalho com a entonação e postura durante a
declamação de um poema, o professor discute com os alunos quem é seu autor, qual o tempo em que viveu, seu
espaço histórico, as intenções que tinha aos escrever o poema etc. Depois, em relação com essas intenções, é que o
docente vai discutir as escolhas gramaticais, lexicais e textuais que autor fez e o motivo dessas escolhas.
Feedback: Parabéns! Essa é a resposta esperada. Focalizar o texto a partir de sua situação de produção
ou contexto significa estabelecer as relações entre as formas textuais, sintáticas lexicais que o autor

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TODOS

utilizou e o posicionamento ou os efeitos de sentido que quis passar a partir das formas gramaticais
que escolheu.

( ) De acordo com o preconizado pela BNCC, para analisar um poema como “Porquinho-da-índia”, de Manuel
Bandeira, um bom encaminhamento seria propor as seguintes perguntas:
1. Copie o verso em que os adjetivos estão flexionados em grau.
2. Qual flexão de grau ocorre nesse verso? Justifique.
3. Copie os diminutivos utilizados no texto.
4. Qual significado o uso do diminutivo “limpinhos” tem nesse poema?
Feedback: Atenção! Este tipo de encaminhamento, muito comum em materiais didáticos, é o oposto
do preconizado na BNCC, pois, a partir de seus parâmetros, deve-se buscar os efeitos de sentido
provocados no leitor pelas escolhas linguísticas do poeta, que, por sua vez, decorrem da situação de
produção em que o poeta se encontrava. Assim, seria muito mais adequado dizer que “’Porquinho-daíndia’ é um exemplo perfeito da famosa ‘ternura’ de Manuel Bandeira. Retomando um momento da
infância, o poeta recorda-se de um episódio marcante: um presente recebido aos seis anos de idade.
Como todo menino, desejava refestelar-se com o novo brinquedo, um porquinho-da-índia. Porém, o
bichinho não compartilhava de suas expectativas, preferindo, aliás, ficar em lugares opostos aos
prediletos do menino, o que ocasionou um sentimento de frustração: ‘que dor de coração me dava’. A
ternura de um ser pelo outro pode não ser correspondida, mas pode sobreviver como ternura. A
frustração é uma consequência da não realização de um desejo, o que não significa o desaparecimento
dele. Ao afirmar, no último verso, ‘– O meu porquinho-da-índia foi a minha primeira namorada’, o eu
lírico associa a experiência vivenciada na infância às expectativas amorosas vivenciadas na vida adulta.
O bichinho de estimação da infância passou a ser, para ele, uma imagem da ternura não
correspondida. Uma imagem do afeto não realizado, da sensação de perda causada pela existência de
uma vontade alheia à vontade dele.”. (Adaptado de:
https://faciletrando.wordpress.com/2018/07/23/porquinho-da-india/. Acesso em 04 dez 2018).

☐ Conselheiros
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TODOS

TP005
TP005

Educação Física [3]

Atividade múltipla escolha com feedback acerto
e erro

[4] Promovendo Interdisciplinaridade
O papel das aulas de Educação Física, na formação dos estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, é
ampliado ao integrar o trabalho com os outros componentes, pois não trata apenas da dimensão física das
práticas corporais para integrar o desenvolvimento das competências gerais da Educação Básica presentes na
BNCC e da área de Linguagens.
A BNCC traz implicações para o dia a dia do professor quando compreende a Educação Física como componente
curricular da área de Linguagens.
Você consegue identificar quais são essas implicações?
[3]Título H3

( X ) Sim

Feedback: Se você escolheu “SIM”, já entendeu que a articulação da Educação Física com a área
[4]Texto 1 coluna
Linguagens (Arte e Língua Portuguesa) é muito importante para a integração com esses componentes e
também para o planejamento das aulas e de projetos integrados.
O tratamento das práticas corporais mobiliza aprendizagens que extrapolam o fazer por fazer,
movimentar-se para descansar da rotina ou das aprendizagens “sérias”, em uma abordagem integrada
das práticas corporais com as demais linguagens e conteúdos culturais abordados na escola e com as
demais dimensões do desenvolvimento humano.
( ) Não
( ) Não sei responder
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☐ Gestor
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☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

Feedback: Fique atento! Se você escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, é importante entender que
a articulação da Educação Física com a área Linguagens (Arte e Língua Portuguesa) é muito importante
para a integração com esses componentes e também para o planejamento das aulas e de projetos
integrados.
O tratamento das práticas corporais mobiliza aprendizagens que extrapolam o fazer por fazer,
movimentar-se para descansar da rotina ou das aprendizagens “sérias”, em uma abordagem integrada
das práticas corporais com as demais linguagens e conteúdos culturais abordados na escola e com as
demais dimensões do desenvolvimento humano.

TP018

Atividade diagnóstica com feedback

TP018

[5] A relação da Educação Física com as competências gerais da Educação Básica presentes na BNCC

[5]Título H3

[6]
Propomos agora uma reflexão sobre como a Educação Física colabora com o desenvolvimento das competências
gerais da Educação Básica presentes na BNCC.
Leia, a seguir, algumas competências e procure pensar em como a Educação Física pode contribuir para o
desenvolvimento dessas competências. Para ver uma possibilidade, clique em “Conferir”.

[6]Texto 1 coluna

Competência 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas
ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.
Feedback geral >>O contato com diferentes práticas corporais nas aulas de Educação Física permite que os
estudantes possam escolher formas de participar, como espectadores e/ou praticantes, dessas práticas ao
longo da vida e, adotando valores da sociedade democrática, processo que se inicia quando as crianças
são convidadas a colaborar, trabalhar coletivamente, respeitar diferenças durante a experimentação e

>> o conteúdo deve ser visualizado após o
professor selecionar a opção (inserir o botão
conferir)
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☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TODOS

fruição das práticas corporais.
Competência 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com
elas.
Feedback geral >> As aulas de Educação Física devem promover aos estudantes o olhar para si mesmos,
compreendendo o próprio corpo e seu envolvimento em práticas corporais, bem como os sentimentos
decorrentes das práticas. Desde os Anos Iniciais, especialmente na abordagem das ginásticas, os

estudantes são convidados a conhecer e refletir sobre o próprio corpo, o cuidado consigo e com
os demais.
Competência 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conﬂitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de
qualquer natureza.
Feedback geral >> Práticas corporais podem favorecer o desenvolvimento dessa competência, bem como a
discussão e a análise crítica com os alunos a presença de preconceitos nas práticas corporais.

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U8
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[1]Arte

[1]Título H2

[2] Convite para reflexão : Artes Integradas
2: titulo H3
TP005

[3]
Na sua opinião, a unidade temática Artes Integradas pode ampliar as possibilidades de aprendizagem nas
linguagens artísticas?

TP005

Atividade reflexiva com feedback

Clique em “Conferir” e veja uma possibilidade de trabalhar as Artes Integradas como construção de
conhecimento em Arte na escola.
>> Feedback: Há alguns pesquisadores que se contrapõem à inclusão das Artes Integradas na Base, pois
acreditam que essa inclusão pode desvalorizar o trabalho com as especificidades das Artes Visuais, da
Dança, da Música e do Teatro. Essa preocupação tem procedência, já que sabemos que a Arte nem
sempre foi vista como uma área de conhecimento que contribui para a formação integral dos alunos.
Assim, foi certamente uma conquista importante para a educação brasileira a especificação dos
conteúdos pertinentes a cada uma das quatro linguagens artísticas nos Parâmetros Curriculares
Nacionais. Porém, ao incluir as Artes Integradas como possibilidade de construção de conhecimento
em Arte na escola, a Base não diminui a importância das especificidades de cada linguagem, e sim
[3]Texto 1 coluna
afirma que, além de serem trabalhadas separadamente, as linguagens podem ser trabalhadas em
conexão.
Muitas são as propostas que podem possibilitar aos alunos a aquisição de conhecimentos por meio das
Artes Integradas, assim como o estudo de uma manifestação de cultura popular presente nas
>> o conteúdo deve ser visualizado após o
comunidades onde vivem.
professor selecionar a opção (inserir o botão
“Conferir”)
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TP005

TP005
[3] Matemática
[3.1] Unidades temáticas: Álgebra e Probabilidade
[4]

Atividade múltipla escolha com feedback
acerto/erro

A Álgebra e a Probabilidade são temáticas que, em propostas anteriores, não faziam parte do componente
curricular Matemática para os anos iniciais. De acordo com o que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
apresenta sobre essas unidades temáticas, assinale as afirmativas corretas:
I.

II.

III.

IV.

O ensino de Álgebra deve ter foco no desenvolvimento de um modo de pensar apoiado na
identificação de regularidades presentes em muitas das situações cotidianas, numéricas e
geométricas vividas na escola.
A aprendizagem de Álgebra implica a capacidade de completar sequências de objetos, formas ou
números pela observação e a explicitação da existência de uma relação que os elementos da
sequência possam ter entre si.
O ensino de Probabilidade deve ter foco em discussões que coloquem em jogo o reconhecimento
de que em nosso dia a dia deparamos com situações em que podemos fazer afirmações com
certeza do resultado e outras em que não temos essa certeza, pois têm vários resultados
[3]Título H2
possíveis.
A aprendizagem das noções de Probabilidade implica ser capaz de identificar todas as
possibilidades de resposta que determinada situação ou experimento pode ter, indicando aquela [3.1] Titulo H3
com maior chance de ocorrer.

As afirmativas corretas são:
( ) I e III.
( ) I e IV.
( ) II e III.

[4]Texto 1 coluna
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( ) I, II e IV.
(X) I, II, III e IV.

Feedback para resposta correta: Parabéns, você acertou! Tanto as habilidades presentes nas unidades temáticas
focalizadas na questão como as considerações apresentadas nas videoaulas trazem os aspectos que devem ser
focos do trabalho do professor e apontam para as aprendizagens a serem desenvolvidas pelos alunos. Desse
modo, as quatro afirmações são verdadeiras sobre o caráter geral do ensino e da aprendizagem nessas duas
temáticas presentes em todo o Ensino Fundamental e que necessitam de um início alicerçado no desenvolvimento
da observação, da análise e da generalização de diferentes situações em diferentes contextos.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! Esta não é a resposta correta. Tanto as habilidades presentes nas
TP005
unidades temáticas focalizadas na questão como as considerações apresentadas nas videoaulas trazem os
aspectos que devem ser focos do trabalho do professor e apontam para as aprendizagens a serem desenvolvidas
pelos alunos. Desse modo, as quatro afirmações são verdadeiras sobre o caráter geral do ensino e da
aprendizagem nessas duas temáticas presentes em todo o Ensino Fundamental e que necessitam de um início
Atividade diagnóstica com feedback geral
alicerçado no desenvolvimento da observação, da análise e da generalização de diferentes situações em diferentes
contextos.

TP005
[5]
Progressão das aprendizagens e das possibilidades de articulação temática e interdisciplinar
[6]
Considerando as possibilidades de articulações entre as cinco unidades temáticas de Matemática e entre elas e
outros componentes da BNCC e, ainda, as progressões do conhecimento matemático ano a ano, analise as [5]Título H3
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afirmações a seguir e assinale a alternativa que reflete sua opinião.
[6] Texto 1 coluna
[7]
Identificar as articulações possíveis dentro do próprio componente requer a realização da leitura de todas as [7] questões
habilidades de Matemática correspondentes ao ano para reconhecer aquelas que podem ser trabalhadas em
conjunto.
(X) Sim
( ) Não
Feedback: Sem o conhecimento prévio de todas as habilidades a serem desenvolvidas, não é possível realizar
articulações. Além disso, é importante lembrar que não há uma ordem predeterminada de trabalho entre as
diferentes temáticas.

As habilidades devem ser trabalhadas uma a uma para que o desenvolvimento do conhecimento matemático se
realize.
( ) Sim
(X) Não
Feedback: Pelo contrário, quanto mais articulado, mais significativo o conhecimento desenvolvido.

As articulações possíveis ocorrem apenas entre os assuntos matemáticos, e não com outras áreas.
( ) Sim.
(X) Não.
Feedback: As articulações são várias entre os temas matemáticos e entre as outras áreas.

A simples memorização de procedimentos é suficiente para que os alunos realizem as articulações entre os
diferentes componentes.
( ) Sim

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TODOS

(X) Não
Feedback: Só a memorização não garante a aprendizagem, quanto mais as possíveis aplicações do conhecimento
matemático.

As articulações são possíveis entre todas as unidades temáticas, o que possibilitará que todas as habilidades
previstas no ano sejam desenvolvidas.
(X) Sim
( ) Não
Feedback: As habilidades presentes nos diversos componentes só serão desenvolvidas se você, professor, buscar
todas as articulações possíveis, de modo a potencializar as atividades que proporá aos alunos.

As articulações entre os vários componentes promovem uma aprendizagem mais significativa.
(X) Sim
( ) Não
Feedback: Quanto mais relações forem estabelecidas pelos alunos entre os diferentes componentes, mais sentido
fará o conhecimento adquirido.

O fato de em todos os anos serem abordadas as mesmas unidades temáticas permite que não haja problema se
algumas habilidades não forem abordadas em determinado ano.
( ) Sim
(X) Não
Feedback: A teia de conhecimentos só se consolida se nenhum fio de sua elaboração estiver solto. Cada aspecto
do conhecimento a ser desenvolvido deve ser mantido.

Usar como contexto situações do mundo real é uma possibilidade de articular as diferentes áreas.

☐ Conselheiros
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(X) Sim
( ) Não
Feedback: Nas situações reais, não há separação entre a matemática, as ciências, as linguagens etc.; todas ou pelo
menos parte delas estarão presentes.

A progressão das aprendizagens só é possível ser percebida pela realização da leitura vertical da BNCC, isto é, ler
as habilidades referentes a cada unidade temática em todos os anos, pelo menos até o 6o ano.
(X) Sim
TP005
( ) Não
Feedback: Apenas a leitura de como cada unidade temática vai se desenvolvendo ao longo dos anos do Ensino
Atividade diagnóstica com feedback
Fundamental possibilitará a percepção de sua progressão, além do reconhecimento de que não é possível deixar
de desenvolver as habilidades correspondentes a cada ano.
TP005

[2]História
[3] Aspectos práticos e interdisciplinaridade
[4]
Uma professora do 1º ano do Ensino Fundamental, ao planejar o trabalho com a habilidade EF01H101 (identificar
[2] Título H2
aspectos do seu crescimento por meio do registro das lembranças particulares ou de lembranças dos membros de
sua família e/ou de sua comunidade), realizou um levantamento sobre a história de vida de seus alunos, buscando
informações com a direção e a coordenação da escola, além de consulta aos documentos entregues no ato da
[3]Título H3
matrícula.
De posse dessas informações, a professora identificou que seu grupo de estudantes possuía histórias de vida
diversas:
[4]Texto 1 coluna
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famílias nucleares (pai, mãe, irmãos);
famílias mais extensas, que eram compostas por pessoas com vínculos de parentesco e por pessoas sem
vínculo de parentesco;
famílias sem figura paterna, tendo mães e avós como chefes de família;
famílias com pai e mãe, mas que assumiam papéis compartilhados e horizontalizados na chefia da família;
alunos que possuíam pais ou outros parentes em situação de cárcere;
dois alunos em situação de adoção.

Agora responda:
Como professor vivenciando essa situação, você consegue identificar quais atividades poderiam ser desenvolvidas
para trabalhar a unidade temática e o objeto de conhecimento relacionados à primeira habilidade do componente
de História?
( ) Sim
Feedback: Se você escolheu “SIM”, propomos que você compartilhe sua experiência com outros
professores e planeje atividades como essa na escola que atua!
A diversidade de famílias deve ser levada em consideração para planejar atividades que promovam o
desenvolvimento da competência (EF01H101).
Você pode pedir que cada aluno desenhe as pessoas com as quais convive e identifique quem são essas
pessoas (grau de parentesco, amizade etc). A partir desses desenhos, você pode problematizar que todos
possuem famílias, mas que algumas são constituídas por diferentes pessoas, procurando levar os alunos
a refletirem que os laços familiares são baseados em afeto e que, portanto, os laços afetivos podem
constituir uma família.
Outra possibilidade é conversar com familiares (pais, mães, avós) ou parentes dos estudantes e pedir que
participem de uma aula compartilhando fatos sobre suas famílias.
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( ) Não
( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você proponha
uma discussão sobre essa temática na escola em que você atua.
A diversidade de famílias deve ser levada em consideração para planejar atividades que promovam o
desenvolvimento da habilidade (EF01H107).
Você pode pedir que cada aluno desenhe as pessoas com as quais convive e identifique quem são essas
pessoas (grau de parentesco, amizade etc). A partir desses desenhos, você pode problematizar que todos
possuem famílias, mas que algumas são constituídas por diferentes pessoas, procurando levar os alunos
a refletirem que os laços familiares são baseados em afeto e que, portanto, os laços afetivos podem
constituir uma família.
Outra possibilidade é conversar com familiares (pais, mães, avós) ou parentes dos estudantes e pedir que TP005
participem de uma aula compartilhando fatos sobre suas famílias.
Atividade diagnóstica com feedback

TP005

Seria possível articular as atividades propostas com habilidades de outros componentes ou áreas?
( ) Sim
Feedback: Se você escolheu “SIM”, propomos que você compartilhe sua experiência com outros
professores e planeje atividades como essa na escola em que você atua!
Para trabalhar a interdisciplinaridade, você pode fazer uma articulação com Língua Portuguesa,
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selecionando livros e histórias que contenham diferenças entre as famílias ou trabalhando no processo
de produção de pequenos textos.
Com o componente Arte, você pode trabalhar aspectos culturais das famílias, como uma peça de teatro
que aborde o tema de diversidade das famílias, ou construir com os alunos um álbum da família, que
pode ser ilustrado de diferentes maneiras, com recortes, colagens, desenhos, fotos e pode descrever e
contar um pouco da vida de cada membro de sua família.
Você também pode fazer uso de histórias e músicas que se relacionem ao tema, ajudando os alunos a
fazerem analogia com suas realidades.
( ) Não
( ) Não sei responder
Feedback: Atenção! Se você escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você proponha
uma discussão sobre essa temática na escola em que você atua.
Para trabalhar a interdisciplinaridade, você pode fazer uma articulação com Língua Portuguesa,
selecionando livros e histórias que contenham diferenças entre as famílias ou trabalhando no processo
de produção de pequenos textos.
Com o componente Arte, você pode trabalhar aspectos culturais das famílias, como : uma peça de teatro
que aborde o tema de diversidade das famílias, ou, junto com os alunos, a construção de um álbum os
alunos um álbum da família, que pode ser ilustrado de diferentes maneiras, com recortes, colagens,
TP009
desenhos, fotos e pode descrever e contar um pouco da vida de cada membro de suas famílias.
Você também pode fazer uso de histórias e músicas que se relacionem ao tema, ajudando os alunos a
Atividade diagnóstica com feedback
fazerem analogia com suas realidades.
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[5] Proposta de atividade
[5.1]
[5] título H3
[5.1] Texto 1 coluna

Veja o exemplo a seguir:
O professor do 5º ano realizou uma saída com sua turma, e foram caminhando da escola até o centro da cidade.
Nesse trajeto, o professor solicitou aos alunos que registrassem tudo o que eles vissem no percurso: [6]

[6]Imagem 1
referencia da imagem: 1226704102
6.1 texto 50%

[7] texto 1 coluna
[6.1] ruas, casas, edifícios e condomínios
residenciais, estabelecimentos comerciais, escolas, [7.1] Criar uma montagem para 100% sugerindo
postos de saúdes, hospitais, edifícios de clubes,
estudantes registrando por escrito e outros
tirando fotos com celulares. Referencias de
associações, indústrias, paradas ou pontos de
ônibus, estações de trem, terminais de transporte Imagem shutter: 438270076 e 188626907
coletivo ou rodoviários, igrejas, praças, cemitérios,
espaços culturais (cinemas, teatros, museus),
edifícios públicos (prefeitura, câmara municipal,
secretarias e outros órgãos de governo, tribunais,
fóruns etc.), áreas verdes e de lazer (praças, parques
etc.) etc.
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[7] Os registros deveriam ser escritos e fotográficos. O professor organizou os alunos em equipes, para que cada
grupo realizasse as duas formas de registro. Alguns poderiam ir fotografando com celulares e outros anotando,
desenhando ou mapeando o caminho. Essa organização também foi importante, pois nem todos os alunos
possuíam celulares, e esse foi um critério que ajudou a organizar os grupos.
8: texto 1 coluna
[7.1]

[8] Ao chegar ao centro da cidade, os alunos foram levados até o salão paroquial de uma igreja católica para
utilizar banheiro, descansar e lanchar. O professor havia combinado previamente com o padre da paróquia a
utilização desse espaço e aproveitou a presença da senhora Dona Conceição, que cuidava do salão e que
participava da confraria de Nossa Senhora do Rosário, para que falasse sobre os festejos, danças e tradições
relacionadas à confraria.
Foi um momento interessante, durante o qual as crianças fizeram perguntas sobre a história da igreja e da
confraria e ouviram as histórias de Dona Conceição, que desde menina participava da confraria com sua mãe e
avós. Cantaram músicas e dançaram em roda, conhecendo esse aspecto da cultura e da tradição local.
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Os estudantes voltaram para a escola no ônibus escolar da prefeitura, que os buscou no salão paroquial. No
caminho, estavam agitados, comentando tudo que haviam registrado, alguns olhando as fotos e alguns ainda
cantando as cantigas aprendidas com a Dona Conceição.
Essa parte da atividade havia sido concluída, agora o professor pensava em como trabalhar na sala de aula com
todos os materiais recolhidos, aproveitando a euforia e o envolvimento dos alunos, e também vislumbrava
possibilidades de aproveitar esse trabalho e materiais para desenvolver habilidades e objetos de conhecimentos
de outros componentes e áreas.
Como professor vivenciando essa situação, responda:
Você consegue identificar sugestões de atividades quanto ao uso dos materiais (fotos, desenhos, mapas, registros
escritos, relatos orais etc.) recolhidos pelos estudantes?
( ) Sim
Feedback: Se você escolheu “SIM”, propomos que você compartilhe sua experiência com outros
professores e planeje atividades como essa na escola em que você atua!
Nessa atividade proposta, você pode pedir que cada grupo elabore um pequeno livro que conte como foi
o passeio, criando um texto narrativo sobre o percurso feito, ilustrando com as fotos e mapas,
orientando a sequência temporal e espacial do que foi visto.
Pode também registrar as letras das cantigas aprendidas e escrever o relato da tradição narrada pela
Dona Conceição.
Outra sugestão é trabalhar painéis que mostrem a atividade de estudo do meio e organizar uma
exposição que possa ser visitada pelos demais alunos da escola, apresentando as danças e cantigas para
outras classes.
Outra possibilidade é analisar o material e pensar quais atividades econômicas foram observadas no
trajeto (comércio, serviços, indústrias etc.), que marcas do passado foram observadas (estação de trem
desativada, casarões antigos, praças), além de observar também os edifícios do poder público,

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

(prefeitura e a câmara municipal). Você pode explorar com os alunos o que representa cada uma das
atividades econômicas identificadas, além de introduzir conhecimentos com relação aos órgãos da
gestão pública, para que servem, como funcionam, quem ocupa os cargos, como são escolhidos etc.

( ) Não
( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você proponha
uma discussão sobre essa temática na escola em que você atua.
Nessa atividade proposta, você pode pedir que cada grupo elabore um pequeno livro que conte como foi
o passeio, criando um texto narrativo sobre o percurso feito, ilustrando com as fotos e mapas,
orientando a sequência temporal e espacial do que foi visto.
Pode também registrar as letras das cantigas aprendidas e escrever o relato da tradição narrada pela
Dona Conceição.
Outra sugestão é trabalhar painéis que mostrem a atividade de estudo do meio e organizar uma
exposição que possa ser visitada pelos demais alunos da escola, apresentando as danças e cantigas para
TP005
outras classes.
Outra possibilidade é analisar o material e pensar quais atividades econômicas foram observadas no
trajeto (comércio, serviços, indústrias etc.), que marcas do passado foram observadas (estação de trem Atividade diagnóstica com feedback
desativada, casarões antigos, praças), além de observar também os edifícios do poder público,
(prefeitura e câmara municipal). Você pode explorar com os alunos o que representa cada uma das
atividades econômicas identificadas, além de introduzir conhecimentos com relação aos órgãos da
gestão pública, para que servem, como funcionam, quem ocupa os cargos, como são escolhidos etc.
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Você consegue identificar qual diálogo interdisciplinar seria possível promover a partir desses materiais,
habilidades e objetos de conhecimento do componente de História?
( ) Sim
Feedback: Se você escolheu “SIM”, propomos que você compartilhe sua experiência com outros
professores e planeje atividades como essa na escola em que você atua!
O diálogo interdisciplinar é possível com todas as áreas e disciplinas do currículo. A área de Linguagens
poderá ser utilizada tanto na elaboração do livro, como na exposição dos painéis, envolvendo Língua
Portuguesa e Arte. A Educação Física e a Arte se articulam no trabalho com as danças e cantigas. A
Matemática e o componente Ciências entram na escala, na elaboração dos mapas, articulando com
geometria. A Geografia pode ser dialogada na observação dos aspectos ecológicos, áreas verdes, lixeiras
pelo caminho, limpeza urbana.
Portanto, o diálogo interdisciplinar pode ser facilmente desenvolvido, bastando apenas que você defina
sua estratégia de trabalho a partir do retorno do trabalho de campo, articulando o diálogo com o
planejamento das atividades dos demais componentes e áreas.
( ) Não
( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você proponha
uma discussão sobre essa temática na escola em que você atua.
O diálogo interdisciplinar é possível com todas as áreas e disciplinas do currículo. A área de Linguagens
poderá ser utilizada tanto na elaboração do livro, como na exposição dos painéis, envolvendo Língua
Portuguesa e Arte. A Educação Física e a Arte se articulam no trabalho com as danças e cantigas. A
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Matemática e o componente Ciências entram na escala, na elaboração dos mapas, articulando com
geometria. A Geografia pode ser dialogada na observação dos aspectos ecológicos, áreas verdes, lixeiras
pelo caminho, limpeza urbana.
Portanto, o diálogo interdisciplinar pode ser facilmente desenvolvido, bastando apenas que você defina
sua estratégia de trabalho a partir do retorno do trabalho de campo, articulando-se com o planejamento
das atividades dos demais componentes e áreas.

TP005
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[1]Geografia

Atividade de relacionar com feedback

[2] Estrutura da BNCC: Aspectos Fundamentais
[3]
Estabeleça a relação entre as colunas, de acordo com as propriedades ou os atributos dos princípios do
raciocínio geográfico:
[3.1]
1. Conexão

( 4 ) Dimensão

2. Localização

( 5 ) Estrutura

3. Distribuição

( 1 ) Interação

[1]Título H2
[2]Título H3
[3]Texto 1 coluna
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4. Extensão

(3 ) Repartição

5. Ordem

( 2 ) Posição
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Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! Os princípios lógicos do raciocínio geográfico são um
aspecto central da proposta de Geografia da BNCC, com destaque especial para o trabalho nos
anos/séries iniciais, período no qual o aluno deve ser estimulado a desenvolver a leitura geográfica
passo a passo. A questão destaca os atributos ou características centrais desses princípios. A
conexão é decorrência das interações espaciais; a localização dos objetos geográficos envolve a
posição que ocupam na superfície terrestre; a distribuição está relacionada com a repartição dos
dados no espaço; a extensão do fenômeno pode ser mensurada pela sua dimensão no espaço
contínuo; e, por fim, o princípio de ordem deve ser associado ao modo como o fenômeno é
estruturado espacialmente pela sociedade.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. Os princípios lógicos do raciocínio
geográfico são um aspecto central da proposta de Geografia da BNCC, com destaque especial para
o trabalho nas séries iniciais, período no qual o aluno deve ser estimulado a desenvolver a leitura
geográfica passo a passo. A questão destaca os atributos ou características centrais desses
princípios. A conexão é decorrência das interações espaciais; a localização dos objetos geográficos
envolve a posição que ocupam na superfície terrestre; a distribuição está relacionada com a repartição
dos dados no espaço; a extensão do fenômeno pode ser mensurada pela sua dimensão no espaço
contínuo; e, por fim, o princípio de ordem deve ser associado ao modo como o fenômeno é
estruturado espacialmente pela sociedade. A sequência correta é 4, 5, 1, 3, 2.
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[4]
Um professor do Rio de Janeiro desenvolveu com seus alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental um
estudo sobre as transformações da paisagem urbana. Para isso, utilizou uma fotografia antiga além do relato
de antigos moradores.
TP011
[5]Imagem do Rio de Janeiro antiga

Atividade múltipla escolha(uma resposta
correta) com feedback

Dentre as alternativas listadas, esse professor desenvolveu com seus alunos diversas habilidades, EXCETO:
( ) (EF02GE05) Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo lugar em diferentes
tempos.
( ) (EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em imagens aéreas e mapas (visão
vertical) e fotografias (visão oblíqua).
[4]Texto 1 coluna
( ) (EF02GE02) Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro ou comunidade [5] Imagem RIO DE JANEIRO ANTIGA.
SEMELHANTE À SHUTTER ID 450659824 SEM
em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças.
O ATLETA OLÍMPICO

( X ) (EF02GE07) Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) de diferentes
lugares, identificando os impactos ambientais.
( ) (EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu papel na conexão
entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o ambiente e seu uso responsável.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! A atividade desenvolvida pelo professor no Rio de
Janeiro mobiliza diversas habilidades ao mesmo tempo. Os alunos, ao compararem a fotografia
antiga da orla marítima com fotos mais recentes, podem identificar mudanças e permanências na
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paisagem (habilidade EF02GE05), como o traçado das ruas, as formas de relevo, dentre outros
elementos. Ao trabalhar com fotografia aéreas e mapas, os alunos têm a oportunidade de observar a
paisagem sob diversos pontos de vista (habilidade EF02GE09). Como o professor também convidou
antigos moradores para narrar histórias para as crianças, eles tiveram a oportunidade de comparar
costumes e tradições da comunidade local (habilidade EF02GE02). Por fim, ao estimular as crianças
a imaginarem como a orla marítima do Rio de Janeiro sofreu transformações, a turma pôde concluir a
respeito da conexão dessa área com outras áreas mais antigas da cidade, refletindo sobre o papel
dos meios de transporte (habilidade EF02GE03). A única habilidade listada que não foi possível
trabalhar com as crianças é a EF02GE07: Descrever as atividades extrativas (minerais,
agropecuárias e industriais) de diferentes lugares, identificando os impactos ambientais. Na orla
marítima do Rio de Janeiro, não se desenvolveram atividades extrativas.

Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. A atividade desenvolvida pelo
professor no Rio de Janeiro mobiliza diversas habilidades ao mesmo tempo. Os alunos, ao
compararem a fotografia antiga da orla marítima com fotos mais recentes, podem identificar
mudanças e permanências na paisagem (habilidade EF02GE05), como o traçado das ruas, as formas
de relevo, dentre outros elementos. Ao trabalhar com fotografia aéreas e mapas, os alunos têm a
oportunidade de observar a paisagem sob diversos pontos de vista (habilidade EF02GE09). Como o
professor também convidou antigos moradores para narrar histórias para as crianças, eles tiveram a
oportunidade de comparar costumes e tradições da comunidade local (habilidade EF02GE02). Por fim,
ao estimular as crianças a imaginarem como a orla marítima do Rio de Janeiro sofreu
transformações, a turma pôde concluir a respeito da conexão dessa área com outras áreas mais
antigas da cidade, refletindo sobre o papel dos meios de transporte (habilidade EF02GE03). A única
habilidade listada que não foi possível trabalhar com as crianças é a EF02GE07: Descrever as
atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) de diferentes lugares, identificando os
impactos ambientais. Na orla marítima do Rio de Janeiro, não se desenvolveram atividades
extrativas.
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[1]Ciências da Natureza
[2] Estrutura da BNCC: Aspectos Fundamentais

Atividade diagnóstica com feedback

[3]
Abaixo estão apresentadas situações didáticas comuns em salas de aulas de Ciências do
Ensino Fundamental,– Anos Iniciais. Veja cada situação e reflita como elas se relacionam
diretamente às [3.1]competências específicas 2 e 5 de Ciências da Natureza. Clique em
“Conferir”:
I.

O professor apresenta aos seus alunos uma série de imagens de animais
domesticados e solicita a eles que identifiquem aqueles que conhecem. Depois,
entrega uma ficha com um pequeno texto sobre o cachorro, o gato e o cavalo. Na
sequência, propõe um questionário aos seus estudantes a partir da leitura do
texto.
Feedback : Nesta situação, da maneira como está proposta a atividade, há pouca
interlocução entre os conhecimentos dos estudantes e aqueles propostos pelo
professor. Na mesma direção, também há pouco espaço para o levantamento de
questões por parte dos estudantes e o processo de aprendizagem está muito
relacionado à memorização e a uma única fonte de informações. Além disso, a
situação proposta está centrada no professor, e a atuação do estudante bastante
passiva em relação ao processo de aprendizagem.

[1]Título H2
[2]Título H3
[3]Texto 1 coluna
[3.1]Inserir Link para outra aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/a-areade-ciencias-da-natureza
Feedback>> o conteúdo deve ser visualizado após o professor clicar em
“conferir” (inserir botão conferir)
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M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

II.

Uma escola na periferia de uma grande cidade está infestada com piolho de
pombo. Os alunos, pais e professores estão reclamando. Os professores do 3º ano
resolvem, então, discutir o problema com seus alunos. Fazem um levantamento
das reclamações e depois propõem que os alunos investiguem o caso e
proponham alguma intervenção. Organizam debates nos quais os alunos levantam
sugestões e são estimulados a estudar e a pesquisar para escolher as melhores
sugestões. Os estudantes se envolvem, passam a conversar com pais, familiares,
agentes de saúde e outros especialistas. Depois de um mês e meio, chegam a
algumas soluções possíveis, e a escola se organiza para um grande debate sobre o
tema e as possíveis soluções.
Feedback: Nesta situação, há uma preocupação com o processo investigativo, algo
que deve ser priorizado no ensino de Ciências da Natureza, de acordo com a
competência 2. Nela, há uma clara situação para que os estudantes atuem de
forma intencional na construção de seu conhecimento.

III.

Uma escola no centro de uma cidade do interior de Minas Gerais tem boa fama
como escola exigente. Desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, os
estudantes são avaliados com frequência, e o livro didático é o principal suporte
das aulas de Ciências. O planejamento dos professores acompanha a sequência de
capítulos do livro. Por sua vez, os estudantes são estimulados a fazer todas as
lições do livro, estudar os textos em casa e são desafiados com pequenas
avaliações toda semana.
Feedback: Da forma como a situação está descrita, evidencia-se uma forte relação
entre o processo educativo e a assimilação de informações. Outro ponto diz
respeito ao papel das avaliações que, neste caso, estão relacionadas à ideia de
aferir e não de regular a aprendizagem. Considerando estas duas características, é
possível dizer que esta situação não contempla a competência 2, porque não

TODOS

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

possibilita nenhum processo investigativo e, da mesma forma, esta situação não
contempla a competência 5, pois não há referência a atividades que levem os
estudantes a construir seus próprios argumentos.

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

TP005

Atividade reflexiva com feedback
IV.

Em uma proposta de atividade conjunta feita em uma escola rural no semiárido
nordestino, professores dos diferentes anos (do 1º ao 5º) propuseram uma
sequência de atividades que partia das questões dos estudantes sobre o ambiente
do semiárido, a vida deles neste ambiente, as questões ambientais locais e
regionais, a cultura (música, culinária, artesanato etc.) e sua relação com o clima,
com a diversidade de plantas e animais, os períodos do ano, a linguagem etc.
Feedback: Nesta situação, há uma preocupação com o processo investigativo, algo
[4]Título H3
que deve ser priorizado no ensino de Ciências da Natureza, de acordo com a
[5]Texto 1 coluna
competência 2. Nela, há uma clara situação para que os estudantes relacionem
[5.1]Inserir link para abrir em outra aba:
seus conhecimentos cotidianos com os acadêmicos.
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/geografiano-ensino-fundamental-anos-iniciais-unidades-tematicas-objetos-deconhecimento-e-habilidades
TP005
[5.2]Inserir link para abrir em outra aba:
[4] Promovendo Interdisciplinaridade
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/historia[5]
A BNCC apresenta diferentes possibilidades de organização curricular. Algo que deve ser no-ensino-fundamental-anos-iniciais-unidades-tematicas-objetos-deconsiderado pelos professores, durante o planejamento de seus cursos, é o diálogo entre conhecimento-e-habilidades
diferentes componentes e áreas de conhecimento.
Essa atividade evidencia como este diálogo pode ser estabelecido entre Ciências, Geografia
e História, considerando temáticas comuns.
No caso do 1º ano do Ensino Fundamental, há pelo menos três situações nas quais este
diálogo, por meio de uma mesma temática, pode ser estabelecido.

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

Considere as três habilidades a seguir de Ciências da Natureza:
I - (EF01CI01) Comparar características de diferentes materiais presentes em
objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são descartados e
como podem ser usados de forma mais consciente.
II - (EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos
diários (manhã, tarde, noite) e a sucessão de dias, semanas, meses e anos.
III- (EF01CI04) Comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a
diversidade e a importância da valorização, do acolhimento e do respeito às
diferenças.
Agora, leia as habilidades de [5.1]Geografia e as habilidades de[5.2] História, propostas
para o 1º ano, e identifique quais temáticas são comuns e permitem o diálogo entre
Ciências, Geografia e História.
Para ver algumas possibilidades que podem ser dialogadas entre os componentes, clique
em “Conferir”:
Feedback:
I - A temática diz respeito às brincadeiras e aos brinquedos. Tanto em
Geografia (EF01GE02) como em História (EF01HI05), há habilidades que
tratam especificamente deste tema, o que permitiria explorá-lo de maneira
interdisciplinar.
Desta forma, a comparação de materiais presentes em objetos cotidianos,
proposta por Ciências, seria feita com brinquedos.

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

Feedback>> o conteúdo deve ser visualizado após o professor clicar em
“conferir” (inserir botão conferir)

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

II - A temática diz respeito à percepção da passagem do tempo em
Geografia (EF01GE05; EF01GE10) e em História (EF01HI01; EF01HI08).
III - A temática é sobre o respeito à diversidade e aparece em Geografia
(EF01GE11) e em História (EF01HI02; EF01HI03).

TODOS

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

TP005
TP005

[3] Ensino Religioso
Atividade V ou F com feedback
[4] Estrutura da BNCC: Aspectos Fundamentais
[5]
Responda às atividades a seguir que tratam dos aspectos fundamentais da área de Ensino Religioso na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). Como professor regente de turma ou como docente específico de Ensino
Religioso, é importante que você compreenda os princípios do Ensino Religioso para que possa aperfeiçoar suas
práticas pedagógicas.
Considerando o princípio da laicidade do Estado, a Lei 9.475/1997, que alterou o Art. 33 da Lei 9.394/1996,
estabeleceu que o Ensino Religioso deve assegurar o respeito à diversidade cultural e religiosa. Analise as
assertivas e marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
[3]Título H2
( V ) O Estado deve garantir que a escola ofereça Ensino Religioso em todo o Ensino Fundamental.
[4]Título H3
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
[5]Texto 1 coluna
De acordo com o artigo 210 da Constituição Federal de 1988, é obrigatória a oferta do Ensino Religioso no Ensino
Fundamental, sendo facultativa a matrícula por parte do estudante.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Esta não é a resposta correta. De acordo com a Constituição Federal de
1988, é obrigatória a oferta do Ensino Religioso no Ensino Fundamental, sendo facultativa a matrícula por parte do
estudante.
( V ) Na BNCC, o Ensino Religioso é considerado uma área de conhecimento cujo objeto de estudo são os
conhecimentos religiosos.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Na BNCC, o Ensino Religioso é uma dentre as cinco áreas de conhecimento cujo objeto de estudo é o
conhecimento religioso produzido historicamente pelas diferentes culturas e tradições religiosas.

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TODOS

Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. Na BNCC, o Ensino Religioso é uma dentre as
cinco áreas de conhecimento cujo objeto de estudo é o conhecimento religioso produzido historicamente pelas
diferentes culturas e tradições religiosas.
( F ) O Ensino Religioso busca transmitir conhecimentos dogmáticos para que os estudantes adotem uma conduta
mais religiosa.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
O Ensino Religioso não tem por objetivo converter ou endossar as práticas religiosas individuais, muito menos
tornar os alunos mais devotos ou religiosos. É uma área de conhecimento voltada ao estudo dos fenômenos
religiosos para favorecer leituras críticas de mundo.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. O Ensino Religioso não tem por objetivo
converter ou endossar as práticas religiosas individuais, muito menos tornar os alunos mais devotos ou religiosos.
É uma área de conhecimento voltada ao estudo dos fenômenos religiosos para favorecer leituras críticas de
mundo.
( V ) A catequese e o proselitismo podem ser realizados pelas igrejas e religiões em seus espaços específicos e não
na escola pública.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
O caráter público e laico da escola é distinto dos espaços confessionais das igrejas e religiões. A escola precisa
salvaguadar a liberdade de pensamento, crença e convicções de todas as pessoas da comunidade escolar.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. O caráter público e laico da escola é distinto
dos espaços confessionais das igrejas e religiões. A escola precisa salvaguadar a liberdade de pensamento, crença
e convicções de todas as pessoas da comunidade escolar.
( V ) O Ensino Religioso deve respeitar a diversidade religiosa existente na sociedade.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Sem a pretensão de doutrinar, o Ensino Religioso deve acolher e respeitar as diversidades de pensamento e opção
religiosa existente na sociedade.

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. Sem a pretensão de doutrinar, o Ensino
Religioso deve acolher e respeitar as diversidades de pensamento e opção religiosa existente na sociedade.

TP005

TP005

[6] Estrutura da BNCC: Competências do Ensino Religioso
Atividade diagnóstica com feedback geral

1 Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes
tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir
de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.
2 Compreender, valorizar e respeitar as manifestações
religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes,
em diferentes tempos, espaços e territórios.
3 Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da
natureza, enquanto expressão de valor da vida.
4 Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos,
convicções, modos de ser e viver.

Não sei
responder

Não

Parcialmente

Competências do Ensino Religioso

Sim

[7]
Na BNCC, a área do Ensino Religioso apresenta competências específicas para serem desenvolvidas pelos
estudantes ao longo do Ensino Fundamental. Na escola em que você atua, como essas competências são
promovidas? Selecione as respostas que refletem sua opinião.

[6]Título H3
[7]Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

5 Analisar as relações entre as tradições religiosas e os
campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da
ciência, da tecnologia e do meio ambiente.
6 Debater, problematizar e posicionar-se frente aos
discursos e práticas de intolerância, discriminação e
violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos
humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de
paz.
Feedback geral:
Para as competências que você marcou “SIM”: busque identificar as práticas pedagógicas que têm ajudado a
desenvolver tais competências.
Para as competências que você marcou “NÃO” ou “Parcialmente”: procure descobrir quais são os fatores que
dificultam o desenvolvimento destas competências. É possível contribuir na proposição de ações que gerem
mudanças deste quadro?
Para as competências que você marcou “Não sei responder”: tente entender os motivos que o levam a não ter
opinião a respeito das competências específicas do Ensino Religioso.
TP005

[8] Estrutura da BNCC: Abordagem metodológica
[9]
Para atender os objetivos do Ensino Religioso, seus docentes precisam adotar uma abordagem metodológica que
problematize as representações sociais preconceituosas, com o intuito de combater a intolerância, a discriminação
e a exclusão. De acordo com a BNCC, a abordagem didático-pedagógica dos conhecimentos do Ensino Religioso

TP005

Atividade múltipla escolha(uma resposta
correta) com feedback

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

deve:
( ) Fundamentar-se em uma única perspectiva de fé como verdade inegociável.
( ) Contribuir no crescimento da fé dos alunos, iniciando-os em uma confissão religiosa.
(X) Reconhecer os diferentes saberes, práticas e valores religiosos e não religiosos no cotidiano escolar.
( ) Alicerçar-se no estudo das grandes religiões do mundo, já que estas são aceitas pelas famílias.
( ) Buscar a fusão das diferenças, para construção de uma sociedade mais harmoniosa.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! O Ensino Religioso é um espaço de
aprendizagens que visa o acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não, na perspectiva da [8]Título H3
interculturalidade, direitos humanos e cultura da paz.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. Vale lembrar que cabe ao [9]Texto 1 coluna
Ensino Religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir de pressupostos éticos e científicos, sem
privilégio de nenhuma crença ou convicção. Isso implica abordar esses conhecimentos com base nas
diversas culturas e tradições religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias de vida.

TP023

[10]
Convite para o debate
[11]
TP023
Para finalizar este Módulo 2, convidamos você a participar do [11.1]Fórum de discussão para trocar experiências
com outros professores. Os tópicos sugeridos para discussão são:
[11.2]
 Quais são suas experiências em relação à promoção de aprendizagens interdisciplinares?
 Como você pretende planejar suas aulas para articular habilidades de diferentes componentes?

Módulo 2
Unidade 1
Professor Ensino Fundamental Anos Finais
Todos os componentes

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1
[2]

TP018

>> Características, princípios e fundamentos pedagógicos dos anos finais
o

Aspectos de progressão das aprendizagens.

o

Resultado das avaliações de desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática.

o

A importância das metodologias ativas nas transversalidades do currículo.

o

Articulação entre os componentes curriculares.

>> Direitos de aprendizagem
o

As especificidades das áreas do conhecimento que orientam os componentes curriculares.

o

A estrutura dos componentes curriculares.

o

Estratégias para o desenvolvimento das habilidades e articulações entre unidades temáticas.

[2.1]

[3] Objetivos do Módulo
Ao concluir este módulo, espera-se que você:

[2] sinais >> indicam “sanfonas”;
bullets indicam texto dentro de cada
sanfona

[2.1] texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1


compreenda a natureza da BNCC e os princípios de organização do seu componente curricular;



conheça as referências teórico-metodológicas que sustentam a organização do seu componente curricular;



entenda as decorrências e as possibilidades concretas para a prática pedagógica e as possibilidades de

[3] título H3

trabalho que podem promover as aprendizagens propostas.
Ao final, você irá realizar um conjunto de atividades que propõem reflexões a respeito dos conteúdos deste Módulo.
TP 005
[4] Características, princípios e fundamentos pedagógicos
[4. 1] Os anos finais do Ensino Fundamental colocam um grande desafio aos estudantes: os vários componentes
curriculares. É importante prepará-los para as mudanças de professor generalista para o especialista, retomar e

TP005

ressignificar as aprendizagens dos anos iniciais, visando ao aprofundamento e à ampliação de repertórios de
conhecimentos. A mudança de etapa (dos anos iniciais para os finais) ocorre quase paralelamente à transição entre
infância e adolescência, marcada por intensas mudanças decorrentes de transformações biológicas, psicológicas,
sociais e emocionais.
[5] Qualidade e equidade
[5.1]
Como um referencial, a Base indica as aprendizagens essenciais para os alunos da Educação Básica e, nesse sentido, [4] título H2
aponta para a melhoria da qualidade da educação nacional.

[4.1] texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1
[5] título H3

A promoção da equidade, por sua vez, depende de um esforço na ponta para, antes de mais nada, reconhecer a [5.1] texto 1 coluna
individualidade de cada aluno e, então, fornecer as condições necessárias às aprendizagens, considerando essas
demandas diferenciadas do público atendido em cada rede de ensino, escola e sala de aula.

TP 024
SEM cor de fundo no slider.

TP 024
[6] A BNCC alinha-se às metas do Plano Nacional de Educação (2014-2024) [6.1] para o Ensino Fundamental. A 7ª
meta do PNE preconiza fomentar a qualidade da Educação Básica, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem,
de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 5,5 nos

[6] texto 1 coluna

anos finais do Ensino Fundamental; 5,2 no Ensino Médio. Os gráficos a seguir mostram os resultados consolidados no [6.1] inserir link para abrir em nova aba:
Saeb[6.2] (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e no Ideb [6.3] (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne
conhecendo 20 metas.pdf

[6.4] >> Gráfico 1 – Ideb (2005-2017) – anos finais do Ensino Fundamental.

[6.2] inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/ed
ucacao-basica/saeb
[6.3] inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/ide
b
Utilizar os gráficos já produzidos para o
curso de Gestor:
bncc_xls_m2u3_gestor_graficos

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1

[6.5] >> Gráfico 2 – Distribuição percentual dos estudantes de acordo com a interpretação dos níveis de
proficiência em Língua Portuguesa (Saeb – 2017).

[6.4] Gráfico 1
Inserir imagem:
bncc_m2u1_professor_finais_grafic
o_01.jpg

[6.6] >> Gráfico 3 – Distribuição percentual dos estudantes de acordo com a interpretação dos níveis de
proficiência em Matemática (Saeb – 2017).

[6.5] Gráfico 2
Inserir imagem:
bncc_m2u1_professor_finais_grafic
o_02.jpg

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1

[6.7] >> Gráfico 4 – Taxa de distorção idade-série do Brasil nos níveis Fundamental (anos iniciais e finais) e Médio
– 2017.

[6.6] Gráfico 3
Inserir imagem:
bncc_m2u1_professor_finais_grafic
o_03.jpg

[6.8] >> Gráfico 5 – Taxa de insucesso (reprovação e abandono) do Brasil nos níveis Fundamental (anos iniciais e
finais) e Médio – 2017.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1

[6.7] Gráfico 4
Inserir imagem:
bncc_m2u1_professor_finais_grafic
[6.9] Fonte: elaborado com base nos dados do Ideb [6.10], do Saeb [6.11] e dos indicadores Inep [6.12].

o_04.jpg

[6.8] Gráfico 5
Inserir imagem:
bncc_m2u1_professor_finais_grafic
o_05.jpg
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[6.9] Legenda do slider, FONTE
MENOR – fixo o tempo todo.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1

[17] Observando os gráficos, o que se pode dizer sobre as aprendizagens de Língua Portuguesa e Matemática no 6.10 inserir link para abrir em nova
Ensino Fundamental?
aba:
http://download.inep.gov.br/educac
[18] Em relação ao Ideb, os resultados mostram que, apesar de o país ter melhorado o índice tanto nos anos iniciais ao basica/portal ideb/planilhas pa
ra download/2017/ResumoTecnico
quanto nos anos finais, o esforço empenhado não foi suficiente para a redução das desigualdades entre as regiões. Ideb 2005-2017.pdf
No caso dos anos finais do Ensino Fundamental, o esforço sequer foi suficiente para que o país alcançasse da meta
6.11 inserir link para abrir em nova
estabelecida para 2017 (Ideb = 5,0).
aba:
http://portal.inep.gov.br/web/guest
O Ideb é calculado com base no fluxo e desempenho. Por esse motivo, os dados do Saeb complementam a análise e /educacao-basica/saeb
6.12 inserir link para abrir em nova
fornecem informações específicas sobre a aprendizagem, ao passo que os dados de distorção idade-série e de aba:
http://portal.inep.gov.br/web/guest
rendimento complementam a análise de fluxo.
/indicadores-educacionais
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[19] Assista ao vídeo a seguir em que as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello falam das
características e das especificidades dos anos finais do Ensino Fundamental e também dos resultados
consolidados das avaliações de desempenho do Ideb e do Saeb, que traçam o perfil dos estudantes do Ensino
Fundamental.

[17] texto 1 coluna
[18] texto ao lado do olho

[20] videoaula
[21] Com essa videoaula, espera-se que você tenha compreendido a importância do seu papel como professor dos
anos finais do Ensino Fundamental em relação à formação das novas gerações, que segundo a BNCC (2017) é, junto
da escola: TP027
TP012
“[...] contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes, ao
estabelecer uma articulação não somente com os anseios desses jovens em relação
ao seu futuro, como também com a continuidade dos estudos no Ensino Médio. Esse
processo de reflexão sobre o que cada jovem quer ser no futuro, e de planejamento
de ações para construir esse futuro, pode representar mais uma possibilidade de
desenvolvimento pessoal e social.” (BNCC, 2017, p. 59).

[22]
A seguir, vamos aprofundar a discussão sobre o seu componente curricular!
[Avançar]

[19] Texto 1 coluna
[20] VA2_M2U3_gestores
TP 027

Módulo 2
Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Matemática

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250
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enriquecedores do pensamento na formação intelectual do estudante, tendo em vista sua potencialidade na
formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais.
A constituição do pensamento matemático se dá pela identificação e pelo emprego de sistemas abstratos, que
organizam e inter-relacionam fenômenos do espaço, do movimento, das formas e dos números, associados ou
não a fenômenos do mundo físico. Esses sistemas contêm ideias e objetos que são fundamentais para a
compreensão de fenômenos, a construção de representações significativas e de argumentações consistentes
nos mais variados contextos.
TP027
TP027
[04]
O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento
matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar,
comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de
conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos,
utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas.
[04] citação
É também o letramento matemático que assegura aos alunos reconhecer que os
conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no
TP007
mundo e perceber o caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que
favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e
pode ser prazeroso (fruição). (BNCC, 2017, p. 264)
TP007
Na BNCC estão previstas 8 competências específicas para o componente Matemática.
[4.1]
1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes
culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas
científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do

4.1 lista

☐ Conselheiros
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M2U2
trabalho.
2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos
convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.
3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática
(Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo
segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a
autoestima e a perseverança na busca de soluções.
4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e
culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las
e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes.
5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e
resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.
6. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente
relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando
diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras
linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados).
7. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em
princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e
de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.
8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e
desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de
modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o
modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles.

TP012

TP012
[05]
No vídeo, veremos que todas as competências específicas da área conversam com as gerais, uma vez que a
Matemática está apresentada:

[05] texto 1 coluna
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• como ciência humana e de conhecimentos historicamente construídos.
• para a resolução de problemas diários e de outras áreas do conhecimento.
• como exercício intelectual que desenvolve a imaginação, a criatividade, a investigação, a análise
crítica e a reflexão.
• como linguagem verbal, visual e específica que dá suporte amplo ao desenvolvimento de todos.
• para usar as tecnologias de comunicação de informações, produzir conhecimento e resolver
problemas.
• para a construção de argumentação coerente com base em fatos, dados e informações, negociando,
defendendo ideias e cooperando nas discussões da atualidade.

[06] vídeo: VA1_M2U2_finais_mat

TP005

[06] Vìdeo 1, unidade 2 VA1_M2U2_finais_mat
TP005
7.1 Formatar como titulo H3
[7.1] Estrutura do componente e suas unidades temáticas
[07]
Nos anos finais do Ensino Fundamental, o componente é trabalhado por meio de 5 unidades temáticas, assim
como ocorre nos anos iniciais:

[07] texto 1 coluna
TP012

• Números.
• Álgebra.
• Geometria.
• Grandezas e Medidas.
• Probabilidade e Estatística.
TP012
[08]
A organização em unidades temáticas foi feita para pontuar o que é essencial ser trabalhado, para que os
professores tenham a visão geral dos aspectos específicos a serem abordados. No entanto, essa forma de
apresentação não indica que essas unidades devam ser trabalhadas uma a uma, pelo contrário. Veja, na

[08] texto da página
[09] vídeo: VA1_M2U2_finais_mat
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videoaula a seguir, um exemplo de como as habilidades agrupadas em diferentes unidades temáticas se interrelacionam e são interdependentes.

[09] VA2_M2U2_finais_mat

TP009

TP009
[10]
A leitura do componente Matemática na BNCC precisa ser feita sob dois enfoques. O primeiro deve considerar
os objetos de conhecimento e as habilidades essenciais de
cada ano nas cinco unidades temáticas. Esse olhar permite
uma visão das possíveis articulações entre as habilidades
indicadas para as diferentes unidades temáticas.
Imagem: bncc_finais_mat_779976403
O segundo foco de leitura deve ser voltado para identificar
como foi estabelecida a progressão das habilidades, em
cada unidade temática, ao longo do Ensino Fundamental.
TP023
Essa maneira é conveniente para comparar as habilidades
de um dado tema a serem efetivadas em um dado ano
escolar com as aprendizagens propostas em anos
anteriores e também para reconhecer em que medida elas
se articulam com as indicadas para os anos posteriores,
tendo em vista que as noções matemáticas são retomadas ano a ano, com ampliação e aprofundamento
crescentes.
TP023
Em ambos os focos de leitura deve-se também observar a constante preocupação em vincular a aprendizagem
de certo conceito ou procedimento a contexto significativo [11] para os alunos, não necessariamente do
cotidiano, mas também de outras áreas do conhecimento e da própria história da Matemática. No entanto, a
aprendizagem ocorre quando os estudantes desenvolvem a capacidade de abstrair o contexto, apreendendo

[10] texto da página
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relações e significados, para aplicá-los em outros contextos. A reelaboração de problemas já resolvidos é um
modo de favorecer essa abstração. Por esse motivo, nas diversas habilidades relativas à resolução de
problemas, consta também a elaboração de problemas. Assim, pretende-se que os alunos formulem novos
problemas, baseando-se na reflexão e no questionamento sobre o que ocorreria se alguma condição fosse
modificada ou se algum dado fosse acrescentado ou retirado do problema proposto.
Esse exercício de pensar sobre questões do tipo “e se mudarmos tal aspecto nesta situação, o que ocorreria?”
possibilita iniciar os alunos, gradativamente, na compreensão, na análise e na avaliação da argumentação
matemática e no desenvolvimento de seu senso crítico em relação à argumentação utilizada.

[11] conteúdo do tooltip:
Na matemática é a resolução de situações
problema. No texto introdutório da BNCC
consta que resolução de situação problema é
ao mesmo tempo metodologia, conteúdo e
habilidade

TP012
TP012

[12.1] Progressão das aprendizagens
[12]
Você já deve ter percebido que as habilidades estão estruturadas da seguinte forma:
 o(s) verbo(s) que explicita(m)o(s) processo(s) cognitivo(s) envolvido(s) na habilidade;
 o complemento do(s) verbo(s) explicita o(s) objeto(s) de conhecimento mobilizado(s) na habilidade;
 os modificadores do(s) verbo(s) ou do complemento do(s) verbo(s)explicitam o contexto e/ou uma
maior especificação da aprendizagem esperada.

Em Matemática, a progressão das aprendizagens ao longo dos anos é definida ora no processo cognitivo (o
verbo muda), ora no objeto matemático (mudam o complemento ou os modificadores). Veja no vídeo a seguir
exemplos de articulações entre as habilidades de um mesmo ano e a progressão das habilidades de um ano
para outro.
[13] Vídeo 3, unidade 2 VA3_M2U2_finais_mat

12.1 formatar como titulo H3
[12] texto da página
[13] VA3_M2U2_finais_mat
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[14]
Ideias fundamentais da Matemática presentes na BNCC
[14.1]
As ideias fundamentais de equivalência, ordem, proporcionalidade, interdependência, representação, variação
e aproximação são importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos e devem se
converter, na escola, em objetos de conhecimento. Veja um exemplo simples de cada um desses conceitos nos
cartões a seguir:
[15]
>> Equivalência
Equivalência
4 + 9 = 5 + 8; 0,5 = 0,50
>> Ordem
Ordem
2 < 3 e ½ > 1/3
>> Proporcionalidade
Proporcionalidade
3 L de suco custam R$ 13,00, então, 1,5 L custará R$ 6,50
>> Interdependência e variação
Interdependência e variação
Dada a variação de duas grandezas, expressar a interdependência entre elas por meio de uma sentença.

[14] Título H3
[14.1] Texto da página
[15]
>> Texto da frente do card
Texto dentro do card (repete o título)
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>> Representação

TP012

Representação
Expressões possíveis para um objeto matemático.
>> Aproximação
Aproximação
Toda medida é uma aproximação – algarismos significativos.
[16] texto da página
TP012

[17] Vídeo 4, unidade 2

[16] Assista à videoaula a seguir sobre esses conceitos!

[17] VA4_M2U2_finais_mat

TP012

TP012
[18]
Uso de tecnologias
[18.1]
Diversas habilidades do EF propõem o uso de tecnologias digitais como os softwares de álgebra e geometria,
planilhas, aplicativos de estatística, calculadora, entre outros.
O uso dessas tecnologias aprofunda o conhecimento por permitir simulações e facilita o procedimento
investigativo por permitir agilidade em construções de representações geométricas no plano, no espaço e no
plano cartesiano.

[18] Título H3
[18.1] texto da página
[19] vídeo 5, unidade 2
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TP012
[19] VA5_M2U2_finais_mat

TP012
[20] Pensamento computacional
[20.1]
A matemática é um dos componentes que favorece o desenvolvimento do pensamento computacional, porque
trabalha com a lógica, a linguagem algébrica, o uso de algoritmos e variadas representações, o que facilita a
leitura, a interpretação e a construção de fluxogramas.

[20] Título H3
[20.1] texto da página
[21] vídeo 6, unidade 2

Entenda melhor esse assunto no vídeo a seguir!

[21] VA6_M2U2_finais_mat

TP027

TP027
[22]
Para o desenvolvimento das habilidades previstas para o Ensino Fundamental, é imprescindível
levar em conta as experiências e os conhecimentos matemáticos já vivenciados pelos alunos,
criando situações nas quais possam fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e
qualitativos da realidade, estabelecendo inter-relações entre eles e desenvolvendo ideias mais
complexas. [..].
Da mesma forma que na fase anterior, a aprendizagem em Matemática no Ensino Fundamental
– Anos Finais também está intrinsecamente relacionada à apreensão de significados dos objetos
matemáticos. Esses significados resultam das conexões que os alunos estabelecem entre os
objetos e seu cotidiano, entre eles e os diferentes temas matemáticos e, por fim, entre eles e os

[22] texto da citação
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demais componentes curriculares. Nessa fase, precisa ser destacada a importância da
comunicação em linguagem matemática com o uso da linguagem simbólica, da representação e
da argumentação. (BNCC, 2017, p. 296)

TP020

TP012
Várias habilidades já trazem em sua apresentação algumas indicações de propostas sobre a possibilidade de
seu desenvolvimento, como pode ser notado nos exemplos abaixo:
>> (EF06MA14)
Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os
seus dois membros por um mesmo número e utilizar essa noção para determinar valores desconhecidos na [23] Vídeo 7, unidade 2
resolução de problemas. (Veja também a habilidade EF06MA32, do sexto ano.)
>> (EF07MA03)
Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da
reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. (Além dessa habilidade, veja as
habilidades EF07MA14, EF07MA21 e EF07MA22, do sétimo ano.)
>> (EF08MA08) Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser
representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive,
o plano cartesiano como recurso. (Aproveite para checar as habilidades EF08MA16 e EF08MA26, do oitavo
ano).
>> (EF09MA01)
Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento
não é expresso por número racional (como as medidas de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo,
quando se toma a medida de cada lado como unidade).
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TP012
Agora, assista ao vídeo a seguir para entender melhor as estruturas das habilidades e ver algumas
possibilidades de atividades que podem ser propostas aos alunos.

TP012

[23] VA7_M2U2_finais_mat
TP009
[24]

[23] Vídeo 7, unidade 2

Aspectos do componente que têm sido debatidos
nas escolas

TP009

[25]
A proposta de ensino de noções relativas à probabilidade tem
como finalidade a compreensão, desde cedo, de que nem todos
os fenômenos são determinísticos. Esse tipo de percepção é
fundamental para a compreensão da sociedade e da natureza.
Para isso, a proposta de trabalho com probabilidade está
centrada no desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de Imagem shutterstock 730178866
[24] titulo H3
modo que os/as estudantes compreendam que há eventos certos, eventos impossíveis e eventos prováveis. É
muito comum que pessoas julguem eventos impossíveis, que nunca viram acontecer. Nessa etapa, é [25] texto da página
interessante que os estudantes verbalizem, em eventos familiares, envolvendo o acaso, os resultados que
poderiam ter acontecido em oposição ao que realmente aconteceu, iniciando a construção do espaço amostral
(conjunto de todos os resultados possíveis de um fenômeno aleatório).
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Depois, propõe-se que tenha início o trabalho com a quantificação de probabilidades. Antes de se propor aos

TP012

estudantes que calculem probabilidades de resultados de alguns fenômenos aleatórios, é bom que sejam
levados a listar, intuitivamente, os resultados que têm maior chance e os que têm menor chance de ocorrer.
Esse reconhecimento pode ser feito pela análise do espaço amostral e/ou corroborada por meio de
experimentações, como no lançamento de um cubo cujas faces estão marcadas com uma letra (cada face tem
letra diferente) das seis primeiras do alfabeto (a, b, c, d, e, f), em que a chance de sair uma vogal na face
superior é menor que a de sair uma consoante, pois há menos vogais do que consoantes.
Assista à videoaula a seguir que explica melhor tais aspectos!

[26] VA8_M2U2_finais_mat

[26] VA8_M2U2_finais_mat
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[27] Considerações sobre a transição
[28] É importante que você, professor dos anos finais do Ensino Fundamental, conheça as habilidades
propostas para o ciclo anterior para conscientizar-se da progressão das habilidades propostas em cada unidade
temática.
Caso haja necessidade de retomar as aprendizagens, você deverá levar em conta que os assuntos já foram
tratados em anos anteriores. Por isso, ao fazer essa retomada, é interessante que você trabalhe com as
habilidades de anos finais que envolvam aspectos de habilidades dos anos iniciais.
Como professor de anos finais, você também deve considerar que os estudantes vão para o Ensino Médio. Por

[27] formatar como titulo H3
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isso, é fundamental que as ideias fundamentais da Matemática tenham sido abordadas, para que possam ser
consolidadas no Ensino Médio.

Para encerrar este módulo, faça as atividades!
[Avançar]

28 texto da página
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Como professor, é importante que você compreenda os princípios da BNCC para que possa incorporá-los em suas

TP005

práticas pedagógicas considerando, principalmente, as especificidades locais dos alunos e da comunidade
escolar.

TP005

[3]
As competências específicas e as habilidades presentes no componente Matemática na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) concorrem para que a formação dos estudantes do Ensino Fundamental seja voltada para:
I. a aprendizagem de conceitos e procedimentos matemáticos como uma linguagem própria a ser aplicada
Atividade múltipla escolha com feedback
para a continuidade e aprimoramento de seus estudos.
II. a aplicação de conhecimentos matemáticos em diferentes situações, tanto cotidianas como as das
diferentes áreas e da própria matemática.
[3] Texto 1 coluna
III. o reconhecimento da Matemática como ciência que se desenvolveu a partir de necessidades da
humanidade e do exercício intelectual envolvendo imaginação, criatividade, investigação, análise crítica
e reflexão.
IV. a constituição de pensamentos característicos desse componente que se aplicam em situações
específicas voltadas ao desenvolvimento da própria matemática.
V. a identificação e aplicação de diferentes registros e linguagens para expressar respostas e sintetizar
soluções de problemas em variados contextos, tanto matemáticos como de outras áreas.
Considerando as afirmações sobre o componente curricular de Matemática do Ensino Fundamental são corretas
apenas:
a) I, II e III.
b) I, III e IV
c) II, III e V.
d) I, II e V.
e) II, IV e V.
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COMPONENTE: Matemática

Alternativa Correta (C)
TP005
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Ao longo de todo o Ensino Fundamental, em todas as unidades temáticas, as habilidades a serem
desenvolvidas apontam para a aquisição de conhecimentos matemáticos ligados aos mais variados contextos,
cotidianos, de outras áreas e da própria matemática.
As representações e linguagem específicas são essenciais para a construção do modelo matemático que
promoverá a solução de problemas em diversas situações, das diferentes áreas.
A constituição dos diferentes modos de pensar em matemática é que promovem a constituição de indivíduos
com capacidade de analisar situações sob diversos ângulos para uma análise crítica e construção de
argumentação consistente.
Desse modo, as considerações I e IV, que fazem referência ao desenvolvimento de conhecimentos com o foco
apenas na própria matemática não correspondem ao que está proposto na BNCC, embora em momentos
específicos haja trabalhos voltados para contextos da própria matemática.
Atividade múltipla escolha com feedback
Feedback resposta incorreta: Atenção! Reveja sua resposta.
Ao longo de todo o Ensino Fundamental, em todas as unidades temáticas, as habilidades a serem
desenvolvidas apontam para a aquisição de conhecimentos matemáticos ligados aos mais variados contextos, [4] Texto 1 coluna
cotidianos, de outras áreas e da própria matemática.
As representações e linguagem específicas são essenciais para a construção do modelo matemático que
promoverá a solução de problemas em diversas situações, das diferentes áreas.
A constituição dos diferentes modos de pensar em matemática é que promovem a constituição de indivíduos
com capacidade de analisar situações sob diversos ângulos para uma análise crítica e construção de
argumentação consistente.

TP005

[4]
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As habilidades elencadas em cada uma das cinco unidades temáticas que compõem a matemática a ser abordada
no Ensino Fundamental são as chaves que possibilitam a abertura para os diferentes caminhos a serem
percorridos na leitura da BNCC. Desse modo, podemos afirmar que as habilidades fornecem elementos para:
I.
a determinação dos objetos de conhecimento a serem tratados, as aprendizagens esperadas e a
indicação de contextos em que a construção do conhecimento pode se dar.
II.
a percepção das possíveis articulações entre as unidades temáticas do componente, entre outras
áreas e com situações reais, quando se realiza uma leitura das propostas de todos os
componentes de cada ano.
III.
a constatação da contínua progressão das aprendizagens ao longo do Ensino Fundamental,
relativas a cada uma das unidades temáticas, o que destaca o compromisso do desenvolvimento
de cada uma delas.
IV.
a identificação da presença das ideias fundamentais da Matemática que devem permear todo o
trabalho na área durante a educação básica.
As afirmativas corretas são:
A) I e III.
B) I e IV.
C) II e III.
D) I, II e IV.
E) I, II, III e IV.
Alternativa Correta (E)
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Ao longo do curso procurou-se evidenciar a importância de se olhar para as habilidades sob diferentes
perspectivas tendo em vista colher delas todas as informações que carregam. Desse modo, o olhar para cada
uma, individualmente, permite a obtenção de dados para aprendizagens específicas. O olhar comparativo entre
duas ou mais das diferentes unidades temáticas e/ou dos diversos componentes das outras áreas fornece dados
para as articulações possíveis. O olhar vertical, perpassando pelas habilidades de cada unidade temática ao longo
dos anos, evidencia a progressão do conhecimento matemático. E, por fim, quando o olhar se volta para a
identificação das ideias fundamentais da Matemática presentes no trabalho desenvolvido, essas informações
também estão lá.

☐ Conselheiros
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TP023

Feedback resposta incorreta: Atenção! Reveja sua resposta.
Ao longo do curso procurou-se evidenciar a importância de se olhar para as habilidades sob diferentes
perspectivas tendo em vista colher delas todas as informações que carregam. Desse modo, o olhar para cada
uma, individualmente, permite a obtenção de dados para aprendizagens específicas. O olhar comparativo entre
duas ou mais das diferentes unidades temáticas e/ou dos diversos componentes das outras áreas fornece dados
para as articulações possíveis. O olhar vertical, perpassando pelas habilidades de cada unidade temática ao longo
dos anos, evidencia a progressão do conhecimento matemático. E, por fim, quando o olhar se volta para a
identificação das ideias fundamentais da Matemática presentes no trabalho desenvolvido, essas informações [5] Título H3
também estão lá.
[6] Texto 1 coluna
[6.1]inserir no Tooltip:
O Fórum fica disponível no canto superior
direito da tela, junto a outras ferramentas do
AVA MEC.

TP023

[5]
Convite para o debate

TP008

[6]
Para finalizar este Módulo 2, convidamos você a participar do [6.1]Fórum de discussão para trocar experiências
com outros professores.


Qual sua experiência em relação ao ensino de habilidades de Matemática?



Há necessidade de mudanças em sua prática pedagógica para garantir, aos alunos, as
aprendizagens declaradas na BNCC?

[7] Texto H4
[8] Texto 1 coluna dentro da tarja de
destaque

Módulo 2
Unidades 2 a 3
Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Língua Portuguesa

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250
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É comum, após o contato com muitas e novas informações, surgirem perguntas. Para ajudá-lo, respondemos algumas das
dúvidas mais frequentes sobre aspectos práticos no ensino de Língua Portuguesa que se relacionam com o que você viu ao
longo do curso. Vamos lá?

TP012

[4]
No vídeo a seguir você encontrará respostas para algumas das perguntas mais frequentes feitas por professores a respeito do
componente Língua Portuguesa na BNCC.
[5] vídeo VA11_M2U2_finais_lp

[4] Texto 1 coluna
[5] retranca vídeo: VA 10 LP FINAIS

TP017
[6]

Veja agora outras questões que possam fazer parte de suas dúvidas e a retomada das que você acabou de ver no vídeo.

TP017

[7] É possível deslocar de um ano para o outro gêneros e conteúdos diferentes do ano previsto? Neste caso, como posso

reorganizar o currículo e estabelecer progressões?
[7.1]
>> Sim, é possível deslocar determinado gênero de um ano para outro. Isso, inclusive, é sugerido na BNCC, desde que se
considerem os grandes eixos, as práticas de linguagem (leitura, produção de texto, oralidade e análise linguística/semiótica) e
as atividades dentro de cada campo. Por exemplo, na esfera jornalística, existem gêneros, práticas e habilidades relacionados
à informação, à opinião, à apreciação e à persuasão que devem ser considerados em todos os anos, sobretudo, os
relacionados a informação e opinião. No campo artístico-literário, as práticas e as habilidades se relacionam à compreensão, à
apreciação da obra, à produção responsiva e à produção autoral. Seria interessante que essa perspectiva também fosse
contemplada ao longo dos anos e nas demais práticas de linguagem. No entanto, por mais que você possa alterar, mudar ou

[6] Texto 1 coluna
[7] Sanfona 1
[7.1] Texto sanfona 1
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antecipar um gênero, lembre-se de que é preciso garantir, de alguma forma, uma complexificação de temas, textos (em
termos de estrutura), sintaxe, léxico e, até mesmo, do nível de exigência que você tem dos alunos ao longo dos anos em
termos de habilidades envolvidas na leitura e na produção de texto.
[8] Como garantir a contextualização do componente de Língua Portuguesa nos currículos locais?
[8.1]
>>É desejável que se considerem os documentos curriculares do próprio município e as práticas pedagógicas, projetos etc. já
disseminados localmente. Desdobrar e criar novas habilidades, ainda que não seja muito estimulado, assim como alterar a
progressão curricular ou os gêneros, também são algumas possibilidades. A contextualização pode ocorrer, ainda, pela escrita
de partes do documento curricular (texto introdutório, contextualização das redes de ensino, diversidades locais, orientações
didáticas e considerações sobre avaliação para cada campo etc.) ou por meio da articulação com as demais disciplinas do
currículo.
Além disso, considerar gêneros, práticas culturais, produções culturais, obras e autores locais e refletir sobre algumas
questões para os diferentes campos como apresentado a seguir.
Campo jornalístico-midiático: quais são as mídias que estão disponíveis para os estudantes na comunidade? Como os
estudantes da comunidade se informam? Como a comunidade e a região são representadas na grande mídia e na mídia local?
Como potencializar a informação e a circulação de informação, de forma a poder contribuir com a comunidade? Como é a
atribuição e a posse do celular e de acesso à internet?
Campo artístico-literário: quais são as narrativas e as memórias significativas para as pessoas daquela escola, daquela
comunidade? Que produções artístico-culturais circulam? Quais são os aparelhos culturais existentes e como podem ser mais
apropriados e articulados? Quais são as manifestações e os eventos mais significativos? Quais são as formas de expressão das
culturas locais e das culturas juvenis expressas pelo aluno? De que grupos culturais os jovens participam? Como as culturas
juvenis são consideradas? Que gêneros e produções mais circulam?
Campos de atuação na vida pública: como identificar e priorizar problemas locais e mobilizar a comunidade para ações
concretas que vislumbrem formas de transformação? Como conhecer e acompanhar as propostas e a atuação de políticos
locais? Como promover o diálogo entre a comunidade e os representantes de diferentes grupos e da política
institucionalizada?
Campo de práticas de ensino e pesquisa: como selecionar questões para investigação de interesses do território e dos grupos
que o compõem? Como desenvolver esse estudo? Como socializar os resultados de forma a envolver a comunidade?

[8]Sanfona 2
[8.1] Texto sanfona 2
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Todas essas ações podem contribuir para contextualizar a Língua Portuguesa nos currículos locais.

[9] Eu posso alterar as habilidades definidas pela BNCC?
[9.1]
>> Sim, é possível fazer alterações e desdobramentos, pois é comum que, às vezes, você tenha mais de um processo cognitivo
em uma mesma habilidade. Também é possível acrescentar contextualizações e especificações nas habilidades ou, ainda,
acrescentar outras às já existentes. Em Língua Portuguesa, por vezes, haverá vários objetos de conhecimento em uma mesma
habilidade. Por exemplo, nas habilidades que envolvem produção de texto e que podem supor uma quantidade considerável
de gêneros, você poderá, caso queira, fixar esses gêneros por anos. Para isso, será preciso desmembrar a(s) habilidade(s), mas
é preciso tomar cuidado para não gerar um número muito grande de habilidades além das que são propostas pela BNCC.
[10] Como prever atividades para trabalhar um número tão grande de habilidades?
[10.1]
>>Pensar em atividades articuladas às práticas de linguagem próprias de cada campo e nas habilidades a eles relacionadas é o
mais adequado. Quanto mais integradora for a atividade, mais ela contemplará as habilidades. Por exemplo, o
desenvolvimento de projetos, de um observatório da imprensa, de um clube de leitura ou de um jornal da comunidade
envolve muitas habilidades de modo integrado. Contudo, você precisa estar atento às habilidades em jogo e, de tempos em
tempos, rever o currículo e os dados de avaliação dos alunos a fim de identificar habilidades que não estejam devidamente
contempladas e precisam ser enfatizadas. É preciso ter em mente que o desenvolvimento de uma atividade relacionada a uma
determinada prática de linguagem, dentro de um campo, pode mobilizar várias habilidades ao mesmo tempo. Evite uma
relação muito estreita entre atividade e habilidade, ou seja, uma atividade para contemplar uma determinada habilidade, pois
isso acaba por descontextualizá-la, tornando-a um processo cognitivo vazio.
[11] Eu preciso contemplar todos os gêneros abordados na BNCC?
[11.1]
>>Não. Mas é preciso garantir que as habilidades que seriam trabalhadas naquele gênero sejam contempladas no currículo.
Por exemplo, o gênero trailer honesto – produção de vídeo –, sugerido em algumas habilidades nas práticas de leitura,
pressupõe a edição de cenas que já existem, o acréscimo de uma narração e serve, em alguma medida, para contemplar a
opinião do aluno sobre um determinado filme, uma determinada série. Trata-se de um tipo de produção que envolve a
apreciação e a produção responsiva. Não há problema se você não quiser trabalhar com esse tipo de gênero, mas você precisa

[9]Sanfona 3
[9.1] Texto Sanfona 3

[10] Sanfona 4
[10.1] Texto sanfona 4
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pensar que em outras situações poderá trabalhar com produções responsivas e preservar os critérios que levaram à escolha
do gênero.

[11] Sanfona 5
[11.1] Texto sanfona 5
TP005

[13]

Pronto!
Agora que você finalizou o Módulo 2, responda às atividades a seguir que tratam dos aspectos fundamentais da Base Nacional
Comum Curricular para o componente de Língua Portuguesa. Como professor, é importante que você compreenda os
princípios da BNCC para que possa incorporá-los em suas práticas pedagógicas, considerando, principalmente, as
especificidades locais dos alunos e da comunidade escolar da qual fazem parte.
TP005
TP005

[14] A respeito dos eixos de organização do componente Língua Portuguesa, é correto afirmar:
(X) A BNCC é organizada por habilidades. Em Língua Portuguesa, essas habilidades são contextualizadas pelas práticas de
linguagem e pelos campos de atuação.
(X) As práticas de linguagem – leitura, produção de texto, oralidade (escuta/fala) e análise linguística/semiótica – são os
grandes eixos organizadores do componente.
(X) As práticas de linguagem são sempre situadas, ou seja, estão relacionadas a campos de atuação social.
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(X) Os campos de atuação orientam a seleção de gêneros, práticas, atividades e procedimentos e, consequentemente, as
habilidades.
[12] Título H2
(X) Os campos de atuação escolhidos foram definidos porque contemplam dimensões formativas importantes.
( ) Os campos de atuação foram definidos para manter a tradição escolar.
( ) Cada campo supõe práticas, atividades e gênero exclusivos.
[13] Texto 1 coluna
(X) As práticas, as atividades ou os gêneros podem ter lugar em mais de um campo.

Feedback em caso de resposta correta: Parabéns, você acertou! As alternativas assinaladas estão corretas.
TP005

Feedback em caso de resposta parcialmente correta: Atenção! Você não acertou todas as alternativas. “A BNCC é
organizada por habilidades. Em Língua Portuguesa, essas habilidades são contextualizadas pelas práticas de linguagem e pelos
campos de atuação.”
“As práticas de linguagem – leitura, produção de texto, oralidade (escuta/fala) e análise linguística/semiótica são os grandes
eixos organizadores do componente.”
“As práticas de linguagem são sempre situadas, ou seja, estão relacionadas a campos de atuação social.”
“Os campos de atuação orientam a seleção de gêneros, práticas, atividades e procedimentos e, consequentemente, as
habilidades.”
Atividade múltipla escolha com
“Os campos de atuação escolhidos foram definidos porque contemplam dimensões formativas importantes.”
feedback
“As práticas, as atividades ou os gêneros podem ter lugar em mais de um campo.”
[14] Texto 1 coluna

Feedback em caso de resposta incorreta: Atenção! As alternativas corretas em relação aos eixos organizadores do
componente são:

“A BNCC é organizada por habilidades. Em Língua Portuguesa, essas habilidades são contextualizadas pelas práticas de
linguagem e pelos campos de atuação.”
“As práticas de linguagem – leitura, produção de texto, oralidade (escuta/fala) e análise linguística/semiótica são os grandes
eixos organizadores do componente.”

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Portuguesa

☐ Conselheiros

“As práticas de linguagem são sempre situadas, ou seja, estão relacionadas a campos de atuação social.”
“Os campos de atuação orientam a seleção de gêneros, práticas, atividades e procedimentos e, consequentemente, as
habilidades.”
“Os campos de atuação escolhidos foram definidos porque contemplam dimensões formativas importantes.”
“As práticas, as atividades ou os gêneros podem ter lugar em mais de um campo.”
TP005

[15] Como podemos definir os multi e os novos letramentos? Assinale as afirmações verdadeiras com “V” e as falsas com
“F”.
(V) Os multiletramentos pressupõem, fundamentalmente, a necessidade de se trabalhar com duas multiplicidades: a
multiplicidade de linguagens/semioses e a multiplicidade de referências culturais.
(F) Já os novos letramentos pressupõe, fundamentalmente, a necessidade de se trabalhar com as novas tecnologias.
(V) Os novos letramentos pressupõem dois tipos de “novidade”: um novo ethos, ou novas mentalidades e novos meios, ou TP005
técnicas de se produzir e distribuir significado criados a partir dessas novas mentalidades.
(V) Os novos letramentos alteram profundamente certos valores e condutas do letramento convencional: a autoria individual,
a raridade, o ineditismo e o controle da distribuição dos textos.
(F) Os multiletramentos pressupõem, fundamentalmente, as práticas letradas que fazem uso de diferentes mídias e das
culturas valorizadas, tradicionalmente já consideradas pela escola.

Feedback em caso de resposta correta: Parabéns, você acertou! As alternativas assinaladas estão corretas.
Feedback em caso de resposta incorreta: Atenção! As alternativas estão incorretas, reveja suas escolhas.
Atividade tipo V ou F com feedback
geral
TP005

[16] Assinale a opção que melhor corresponde ao que a Pedagogia dos novos multiletramentos propõe para o trabalho com
a diversidade e as novas práticas de linguagem.

[15] Texto 1 coluna
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I. Diferentemente de propostas pedagógicas mais “clássicas”, a Pedagogia dos multiletramentos pressupõe trabalhos
desenvolvidos interdisciplinarmente, em que professores, detentores de conhecimentos variados, ensinam aos alunos novos
TP005
saberes, também múltiplos e variados.
II. Durante a escolaridade, é fundamental oferecer condições para que os alunos possam, de forma articulada, desenvolver-se
como: usuário funcional, criador de sentido, leitor crítico e transformador de sentido.
III. Para a Pedagogia dos multiletramentos, é inapropriado falar na possibilidade de os alunos tornarem-se proficientes em
leitura e escrita no ambiente digital, pois os gêneros que ali circulam são extremamente variados.
IV. Para que a escola integre o trabalho com os multiletramentos em seu cotidiano, é fundamental pensar em (i) como
articular no currículo o “letramento da letra” – leitura e produção de textos escritos – com os novos funcionamentos e
linguagens dos letramentos que surgem principalmente com o uso dos dispositivos digitais e (ii) como considerar as novas
práticas letradas e as práticas locais dos alunos com a cultura valorizada, já privilegiada pela escola.
( ) Estão corretas apenas as afirmações I e IV.

Atividade múltipla escolha com
feedback

(X) Estão corretas apenas as afirmações II e IV.
[16] Texto 1 coluna
( ) Estão corretas apenas as afirmações II, III e IV.
( ) Todas as afirmações estão corretas.
Feedback em caso de resposta correta: Parabéns, você acertou! As alternativas assinaladas estão corretas.

Feedback em caso de resposta incorreta: Atenção! As alternativas estão incorretas. As afirmações corretas são a II e
IV:
- Durante a escolaridade, é fundamental oferecer condições para que os alunos possam, de forma articulada, desenvolver-se
como: usuário funcional, criador de sentido, leitor crítico e transformador de sentido.
- Para que a escola integre o trabalho com os multiletramentos em seu cotidiano, é fundamental pensar em (i) como articular
no currículo o “letramento da letra” – leitura e produção de textos escritos – com os novos funcionamentos e linguagens dos
letramentos que surgem principalmente com o uso dos dispositivos digitais e (ii) como considerar as novas práticas letradas e
as práticas locais dos alunos com a cultura valorizada, já privilegiada pela escola.
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TP005

[17] Com relação ao campo artístico-literário, assinale as alternativas corretas.
( ) O que está em jogo nesse campo é o cânone. Portanto, não devem fazer parte do currículo a literatura universal, a
literatura juvenil, a tradição oral, o multissemiótico, a cultura digital etc., pois esse universo já faz parte dos hábitos de leitura
dos jovens.
(X) A diversidade deve orientar a organização/progressão curricular: diferentes gêneros, estilos, autores e autoras –
contemporâneos, de outras épocas, regionais, nacionais, portugueses, africanos e de outros países –, além do cânone, da
literatura universal, da literatura juvenil, da tradição oral, do multissemiótico, da cultura digital e das culturas juvenis devem
ser contemplados.
(X) O que está em jogo neste campo é possibilitar o contato com as manifestações artísticas e as produções culturais em geral
e com a arte literária em especial.
( ) Trata-se de promover exclusivamente a formação de um leitor proficiente centrado na interpretação do sentido expresso
no texto.
(X) Fazer comentários escritos ou em rodas de conversa, escrever resenhas, produzir podcasts ou vlogs comentando um livro
ou alguma produção artística ou cultural e produzir uma esquete de uma cena de um romance, um livroclip ou um vídeominuto podem ser propostas que repercutem a leitura de uma obra.
TP005
Feedback em caso de resposta correta: Parabéns, você acertou! As alternativas assinaladas estão corretas.
Feedback em caso de resposta parcialmente correta: Atenção! Você não acertou todas as alternativas.
Feedback em caso de resposta incorreta: Atenção! As alternativas estão incorretas. As opções corretas são:
- “A diversidade deve orientar a organização/progressão curricular: diferentes gêneros, estilos, autores e autoras –
contemporâneos, de outras épocas, regionais, nacionais, portugueses, africanos e de outros países –, além do cânone, da
literatura universal, da literatura juvenil, da tradição oral, do multissemiótico, da cultura digital e das culturas juvenis.”
- “O que está em jogo neste campo é possibilitar o contato com as manifestações artísticas e as produções culturais em geral e Atividade múltipla escolha com
com a arte literária em especial.”
feedback
- “Fazer comentários escritos ou em rodas de conversa, escrever resenhas, produzir podcasts ou vlogs comentando um livro
ou alguma produção artística ou cultural e produzir uma esquete de uma cena de um romance, um livroclip ou um vídeo[17] Texto 1 coluna
minuto podem ser propostas que repercutem a leitura de uma obra.”

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Portuguesa

☐ Conselheiros
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[18]
Com relação ao campo de atuação na vida pública, assinale a afirmação correta.
I. O foco do campo é ampliar e qualificar a participação dos jovens nas práticas relativas ao debate de ideias e à atuação
política e social.
II. O foco do campo é conhecer a legislação e o sistema político brasileiro.
III. Envolve o domínio de gêneros, o conhecimento de gêneros legais, de canais competentes para questionamentos,
reclamação de direitos e denúncias de desrespeitos a legislações e direitos, a análise de propostas e políticas de diferentes
naturezas, o acompanhamento da atuação de políticos e de implementação de políticas, entre outras questões.
IV. Reserva-se a este campo o trabalho exclusivo com os gêneros discussão oral, debate, palestra, apresentação oral,
artigo de opinião, cartaz, spot, propaganda de campanhas políticas, estatuto, regimento, projeto cultural, carta aberta,
carta de solicitação, carta de reclamação, abaixo-assinado, petição on-line, requerimento, turno de fala em assembleia.
(X) Estão corretas apenas as afirmações I e III.
( ) Estão corretas apenas as afirmações I, II e IV.
( ) Estão corretas apenas as afirmações II, III e IV.
( ) Todas as afirmações estão corretass afirmações.

TP005

Feedback em caso de resposta correta: Parabéns, você acertou! As alternativas assinaladas estão corretas.
Feedback em caso de resposta incorreta: Atenção! As alternativas estão incorretas. As opções corretas são:
- O foco do campo é ampliar e qualificar a participação dos jovens nas práticas relativas ao debate de ideias e à atuação
política e social.
- Envolve o domínio de gêneros, o conhecimento de gêneros legais, de canais competentes para questionamentos, reclamação
de direitos e denúncias de desrespeitos a legislações e direitos, a análise de propostas e políticas de diferentes naturezas, o
acompanhamento da atuação de políticos e de implementação de políticas, entre outras questões.
Atividade múltipla escolha com
feedback

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Portuguesa

☐ Conselheiros

[18] Texto 1 coluna
TP009

[19] Imagine a seguinte situação (A):

Uma professora fez o seguinte registro do seu trabalho para turmas de 7º ano com o gênero notícia dentro do campo
jornalístico/midiático:
Aula 1. Leitura de uma notícia e identificação de seus elementos e de suas partes.
Aula 2. Construção de um quadro com as características da notícia (ampliando as características levantadas na aula
anterior).
Aula 3. Identificação das características do gênero em uma notícia específica.
Aula 4. Produção de notícia.
O registro da professora também trazia proposta de produção de texto, a qual foi distribuída aos alunos e que incluímos a
seguir:
Agora que você já sabe o que é uma notícia, para terminar, escolha um fato acontecido em sua escola e escreva uma notícia

TP009

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
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☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Portuguesa
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sobre ele.
Não se esqueça: sua notícia deve ter título, lide e corpo. Antes de entregar seu texto, releia-o e verifique:
 se o relato dos fatos está claro;
 se o texto apresenta coesão;
 se o texto está de acordo com a norma padrão no que diz respeito a gramática, pontuação e ortografia.
TP005

[20]
Levando em conta as habilidades colocadas para produção de texto, analise as sentenças a seguir:
I. A proposta define um contexto de produção para a notícia a ser produzida – gênero, leitor(es), objetivo, situação de
produção, mídia, veículo de circulação etc.
II. A proposta contempla adequadamente estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição e reescrita do texto em
questão.
( ) As duas sentenças estão corretas.
( ) Apenas a primeira sentença está correta.
( ) Apenas a segunda sentença está correta.
(X) As duas sentenças estão incorretas.
Feedback em caso de resposta correta: Parabéns, você acertou! A resposta assinalada está correta.
Feedback em caso de resposta incorreta: Atenção! A resposta está incorreta. Nenhuma das sentenças está correta.
Nenhuma
[20] Levando em conta as habilidades colocadas para produção de texto, assinale verdadeiro (V) ou falso (F):
(F) Define um contexto de produção para a notícia a ser produzida – gênero, leitor(es), objetivo, situação de produção, mídia,
veículo de circulação etc.
(F) Contempla adequadamente estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita do texto em questão.

[19] Texto 1 coluna + imagem
Imagem:
bncc_m2u8_prof_finais_lingua_por
t_img02_30025270.jpg

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
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☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Portuguesa

☐ Conselheiros

Feedback em caso de resposta correta: Parabéns, você acertou! As respostas estão corretas.
Feedback em caso de resposta incorreta: Atenção! As respostas estão incorretas.

TP005

[21] Ainda levando em conta as ações envolvidas na situação (A), assinale a habilidade contemplada pela sequência de
atividades propostas:

TP005

( ) (EF69LP01) Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, posicionando-se contrariamente a esse tipo de
discurso e vislumbrando possibilidades de denúncia quando for o caso.
( ) (EF69LP10) Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, entrevistas, comentários, vlogs,
jornais radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis, relativos a fato e temas de interesse pessoal, local ou global e textos
orais de apreciação e opinião – podcasts e vlogs noticiosos, culturais e de opinião, orientando-se por roteiro ou texto,
considerando o contexto de produção e demonstrando domínio dos gêneros.
(X) (EF69LP16) Analisar e utilizar as formas de composição dos gêneros jornalísticos da ordem do relatar, tais como notícias
(pirâmide invertida no impresso × blocos noticiosos hipertextuais e hipermidiáticos no digital, que também pode contar com
imagens de vários tipos, vídeos, gravações de áudio etc.), da ordem do argumentar, tais como artigos de opinião e editorial
(contextualização, defesa de tese/opinião e uso de argumentos) e das entrevistas: apresentação e contextualização do Atividade múltipla escola com
entrevistado e do tema, estrutura pergunta e resposta etc.
feedback
( ) (EF69LP08) Revisar/editar o texto produzido – notícia, reportagem, resenha, artigo de opinião, dentre outros –, tendo em [20] Texto 1 coluna
vista sua adequação ao contexto de produção, a mídia em questão, características do gênero, aspectos relativos à
textualidade, a relação entre as diferentes semioses, a formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de texto, foto,
áudio e vídeo, dependendo do caso) e adequação à norma culta.

Feedback em caso de resposta correta: Parabéns, você acertou! A resposta assinalada está correta.
Feedback em caso de resposta incorreta: Atenção! A resposta está incorreta. A opção correta é:
(EF69LP16) Analisar e utilizar as formas de composição dos gêneros jornalísticos da ordem do relatar, tais como notícias
(pirâmide invertida no impresso × blocos noticiosos hipertextuais e hipermidiáticos no digital, que também pode contar com
imagens de vários tipos, vídeos, gravações de áudio etc.), da ordem do argumentar, tais como artigos de opinião e editorial

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Portuguesa

☐ Conselheiros

(contextualização, defesa de tese/opinião e uso de argumentos) e das entrevistas: apresentação e contextualização do
entrevistado e do tema, estrutura pergunta e resposta etc.

TP009

[22]
Imagine a seguinte situação (B):

TP005

[23]
Após trabalhar o conceito de sustentabilidade, os professores de Ciências e
Língua Portuguesa de uma escola propuseram em conjunto um projeto sobre
consumo consciente, partindo da seguinte questão:
Os produtos que consumimos cotidianamente (em casa e na escola) fazem
parte de uma cadeia sustentável?
Para tanto, os professores propuseram a análise de ações de empresas no
que diz respeito a:
[21] Texto 1 coluna
Atividade múltipla escola com
 impactos ambientais (utilizar materiais renováveis, empregar
feedback
sistemas que economizam energia elétrica, gás, água e controlar a emissão
de poluentes, descartar corretamente o lixo etc.);



respeito à biodiversidade;
respeito aos trabalhadores e aos impactos sociais/econômicos envolvidos no processo.

Para orientar a pesquisa dos alunos, os professores propuseram as seguintes questões:



Quais são os produtos que mais consumimos em nosso cotidiano (tanto em casa como na escola)?
Como podemos identificar e avaliar se um produto que consumimos foi produzido de maneira “consciente” e
“sustentável”?

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Portuguesa

☐ Conselheiros

Como forma de sistematizar a pesquisa, os professores propuseram que o projeto fosse dividido em três momentos:
Etapa A – análises de nível de sustentabilidade das empresas mais consumidas.
Etapa B – enquete realizada com alunos (Quais são os produtos e as marcas que mais consumimos?).
Etapa C – três produções finais:




relatório de nível de sustentabilidade de empresas que fazem parte de nosso cotidiano;
fôlder para campanha “compre de empresa sustentável” para ser distribuído para a comunidade;
cartas de recomendação que serão encaminhadas ao diretor da escola e/ou responsável pelo setor de compras com
TP009
uma lista das marcas mais sustentáveis.

TP005
[24]
Com relação às competências específicas de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental, é possível afirmar que o projeto
possibilita o desenvolvimento da(s) competência(s):
(X) Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida
social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive
escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social.
( ) Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e
rejeitando preconceitos linguísticos.
(X) Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, ao(s)
interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual.
( ) Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias.
(X) Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais (estudo, formação
pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.).
(X) Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de
produzir sentidos (nos processos de compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes
projetos autorais.

[22] Texto 1 coluna
[23] Texto 50% + imagem 50%
Imagem:
bncc_m2u8_prof_finais_lingua_por
t_img03_1216216285.jpg
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Feedback em caso de resposta correta: Parabéns, você acertou! As respostas assinaladas estão corretas.
Feedback em caso de resposta parcialmente correta: Atenção! Você não acertou todas as alternativas.
Feedback em caso de resposta incorreta: Atenção! As respostas estão incorretas. As opções corretas são:
“Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social
e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive
escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social.”
“Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, ao(s)
interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual.”
“Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais (estudo, formação
pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.).”
“Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir
sentidos (nos processos de compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos
autorais.”

TP005

[25]
Com relação aos campos envolvidos na situação (B), é possível afirmar que:
( ) A sequência de atividades envolve exclusivamente trabalho com o campo jornalístico/midiático.
(X) A sequência de atividades permite o trabalho com os campos das práticas de estudo e pesquisa e de atuação na vida
pública.
( ) A sequência de atividades envolve exclusivamente trabalho com o campo das práticas de estudo e pesquisa.
( ) A sequência de atividades só permite o trabalho com o campo de atuação na vida pública.

Feedback em caso de resposta correta: Parabéns, você acertou! A resposta assinalada está correta.
Feedback em caso de resposta incorreta: Atenção! A resposta está incorreta. A opção correta é:
“A sequência de atividades permite o trabalho como os campos das práticas de estudo e pesquisa e de atuação na vida
pública.”

TP005

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
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☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.
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TP009

[26]
Imagine a seguinte situação (C):
[27]
A equipe de uma escola resolveu levar para a discussão com os alunos a
[24] Texto 1 coluna
construção de um Observatório da comunidade. A ideia era que os
Atividade múltipla escolha com
alunos pudessem se engajar em frentes a serem criadas para observar
feedback
diferentes áreas: a saúde da comunidade, equipamentos e atividades
culturais disponíveis, espaços de lazer, a participação política da
comunidade, (comparação de preços de produtos e serviços na região),
entre outras possibilidades, buscando identificar problemas, procurar e
divulgar soluções, divulgar ações e eventos etc. O observatório contaria
com um blog a ser administrado pelos alunos que trariam informações
sobre as frentes do projeto, os resultados de levantamentos e estudos,
as soluções, os eventos, entre outras possibilidades. Definir áreas,
disponibilizar conteúdos com hiperlinks e atualizar constantemente o
blog seriam também atividades dos alunos. O observatório também contaria com páginas em redes sociais alimentadas pelos
alunos.
TP005

[28]
Uma proposta como essa pode:
(X) envolver vários componentes curriculares.
(X) fomentar o protagonismo juvenil.
(X) aproximar a escola da comunidade e de práticas sociais de referência.

MEC: Formação BNCC
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(X) envolver o campo de atuação na vida pública, porque pode contemplar a reivindicação de direitos, a formulação ou a
análise de propostas, vislumbrar a solução de problemas, enfim, contribuir com a vida da comunidade.
TP005
(X) envolver práticas de estudo e pesquisa, já que pode prever levantamentos e estudos de diferentes naturezas.
(X) envolver o campo jornalístico midiático, já que o blog e as páginas das redes sociais seriam continuamente alimentados.
(X ) envolver o campo artístico-literário, na medida em que pode acompanhar o uso de equipamentos cultural, divulgar
eventos, prever a publicação de resenhas, comentários sobre obras e produções artísticas e culturais.
Feedback em caso de resposta correta: Parabéns, você acertou! As respostas assinaladas estão corretas.
Feedback em caso de resposta parcialmente correta: Atenção! Você não acertou todas as alternativas.
Feedback em caso de resposta incorreta: Atenção! Todas as opções estão corretas.
Uma proposta como essa pode:
- “envolver vários componentes curriculares”;
- “fomentar o protagonismo juvenil”;
- “aproximar a escola da comunidade e de práticas sociais de referência”;
- “envolver o campo de atuação na vida pública porque pode contemplar a reivindicação de direitos, a formulação ou a análise
de propostas, vislumbrar a solução de problemas, enfim, contribuir com a vida da comunidade”;
- “envolver práticas de estudo e pesquisa, já que pode prever levantamentos e estudos de diferentes naturezas”;
- “envolver o campo jornalístico midiático, já que o blog e as páginas das redes sociais seriam continuamente alimentados”;
- “envolver o campo artístico-literário, na medida em que pode acompanhar o uso de equipamentos cultural, divulgar eventos,
prever a publicação de resenhas, comentários sobre obras e produções artísticas e culturais”.

[25] Texto 1 coluna
Atividade múltipla escolha com
feedback

TP009

Módulo 2
Unidades 2 a 3
Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Arte

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: LINGUAGENS

COMPONENTE: ARTE

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Unidade 2: O componente ARTE nos anos finais

de cada cultura. (BNCC, 2017, p. 192)

TP010
[3.7] [3.8] [3.9]

[3.5] Tooltip oculto: O Teatro instaura a
experiência artística multissensorial de encontro
com o outro em performance. Nessa experiência,
o corpo é lócus de criação ficcional de tempos,
espaços e sujeitos distintos de si próprios, por
meio do verbal, não verbal e da ação física. Os
processos de criação teatral passam por situações
de criação coletiva e colaborativa, por intermédio
de jogos, improvisações, atuações e encenações,
caracterizados pela interação entre atuantes e
espectadores. (BNCC, 2017, p. 192)

[3.6] Tooltip oculto: [...] explora as relações e
articulações entre as diferentes linguagens e suas
práticas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso
das novas tecnologias de informação e

comunicação. (BNCC, 2017, p. 193)
TP010

Imagens SEM legendas

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
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☐ Prof. Ed. Inf.
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ARTE

As atividades propostas têm como principal função incentivar que você compreenda o compromisso da Arte com
as competências gerais e específicas, e promova uma reflexão sobre as implicações da BNCC em sua prática
pedagógica.
Bom trabalho!

TP005

Atividade diagnóstica com feedback

TP005

[3]
A importância do componente Arte
[4]

Enquanto professor de arte, você entende a importância desse componente para a formação integral
de seu aluno?
( ) Sim

[4]Texto 1 coluna
Feedback:: Parabéns! É muito bom que você entenda a importância do componente Arte para a
formação integral dos seus alunos, pois, por meio dos processos de aprendizagem artística, eles
poderão desenvolver maior consciência de si e de seu entorno social e, ainda, aprimorar sua
capacidade de acolhimento e respeito a pessoas e culturas diversas. Por meio da articulação entre a
apreciação de referências (estéticas, culturais, históricas, filosóficas etc.) e a participação em
processos criativos, os alunos poderão desenvolver formas mais diversificadas e ampliadas de
expressar seus sentimentos e ideias e ampliar sua capacidade de compreensão, acolhimento e
respeito às diferenças.

( ) Não

[3]Título H3

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
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☐ Prof. Ed. Inf.
Linguagens
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☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

ARTE

( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “Não” ou “Não sei responder”, entenda que a importância
do componente Arte para a formação integral dos seus alunos, por meio dos processos de
aprendizagem artística, está no desenvolvimento de maior consciência de si e de seu entorno social e
no aprimoramento de sua capacidade de acolhimento e respeito a pessoas e culturas diversas. Por
meio da articulação entre a apreciação de referências (estéticas, culturais, históricas, filosóficas etc.) e
a participação em processos criativos, os alunos poderão desenvolver formas mais diversificadas e
ampliadas de expressar seus sentimentos e ideias e ampliar sua capacidade de compreensão,
acolhimento e respeito às diferenças.
TP005

Atividade diagnóstica com feedback

TP005

[5]

Você percebe que o componente Arte trabalha com o desenvolvimento emocional dos alunos?
( ) Sim
Feedback: Parabéns! As aprendizagens proporcionadas pelo componente Arte estimulam o
desenvolvimento emocional dos alunos, pois, por meio dos processos de construção de conhecimento
em Arte, eles podem adquirir maior consciência de si, ampliar suas capacidades de comunicação e
expressão de sentimentos e ideias, desenvolver maior articulação entre seus pensamentos e ações,
acolher opiniões diversas e desenvolver autoconfiança e empatia, além de outras qualidades
emocionais.
( ) Não
( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “Não” ou “Não sei responder”, é importante entender que
as aprendizagens proporcionadas pelo componente Arte estimulam o desenvolvimento emocional
dos alunos, pois, por meio dos processos de construção de conhecimento em Arte, eles podem
adquirir maior consciência de si, ampliar suas capacidades de comunicação e expressão de

[5]Texto 1 coluna

TP005

Atividade diagnóstica com feedback

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Linguagens

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

ARTE

sentimentos e ideias, desenvolver maior articulação entre seus pensamentos e ações, acolher
opiniões diversas e desenvolver autoconfiança e empatia, além de outras qualidades emocionais.
TP005

[6] A tecnologia na sala de aula
[7]
Cada vez mais o universo tecnológico vem ocupando espaço na vida das pessoas e, consequentemente, nas
salas de aula. Utilizar celulares e computadores para pesquisar referências que auxiliem na aprendizagem em
arte e para desenvolver formas artísticas representa uma estratégia adequada para potencializar as
aprendizagens em Arte?

[6]Título H3
[7]Texto 1 coluna

(X) Sim
Feedback: Parabéns, você acertou! Você acertou se respondeu que pode utilizar os recursos digitais para
compartilhar referências de naturezas diversas com os alunos, incluindo, por exemplo, obras artísticas, além de
promover aprendizagens relacionadas a videoarte, videodança, videodocumentários, composição de trilhas
sonoras, etc.
( ) Não
( ) Não sei responder
[8]Título H3
Feedback: Atenção! Fique atento! Se você escolheu “Não” ou “Não sei responder”, é importante entender que
os recursos digitais podem ser utilizados em sala de aula para ampliar as possibilidades de aprendizagem, para
[9]Texto 1 coluna
compartilhar, por exemplo, referências de naturezas diversas com os alunos, incluindo, por exemplo, obras
artísticas, além de promover aprendizagens relacionadas a videoarte, videodança, videodocumentários,
composição de trilhas sonoras, etc.
[8] Promovendo interdisciplinaridade

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
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☐ Prof. Ed. Inf.
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COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

ARTE

[9]
O papel das aulas de Arte na formação dos estudantes do Ensino Fundamental é ampliado ao integrar o
trabalho com os demais componentes, pois ela não trata apenas da dimensão das práticas artísticas para
integrar o desenvolvimento das competências gerais da Educação Básica presentes na BNCC e da área de
linguagens.
Você já percebeu que a arte é interdisciplinar e pode dialogar com qualquer outro componente curricular?
( ) Sim
Feedback: Parabéns! Os conhecimentos pertinentes a outros componentes podem potencializar a
aprendizagem artística, assim como os saberes inerentes ao campo da Arte também podem
enriquecer a construção de outras práticas e aprendizagens.
A integração das aulas de Arte, nos anos finais, aos demais componentes da área de Linguagens traz
implicações para o planejamento das aulas, que, no contexto da BNCC, deve incluir a interação do
professor de Arte com os professores que ministram aulas de Educação Física, Língua Portuguesa e
Inglês.
O planejamento integrado dos professores da área permitirá o desenvolvimento de projetos que
enfoquem o contexto cultural das práticas artísticas, incluindo os saberes da linguagem corporal, dos
discursos verbais e não verbais.

( ) Não
( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “Não” ou “Não sei responder”, é importante entender que
os conhecimentos pertinentes a outros componentes podem potencializar a aprendizagem artística,
assim como os saberes inerentes ao campo da Arte também podem enriquecer a construção de
outras práticas e aprendizagens.

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Linguagens

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

ARTE

A integração das aulas de Arte aos demais componentes da área de Linguagens traz implicações para o
planejamento das aulas, que, no contexto da BNCC, deve incluir a interação do professor de Arte com
os professores que ministram aulas de Educação Física, Língua Portuguesa e Inglês.
O planejamento integrado dos professores da área permitirá o desenvolvimento de projetos que
enfoquem o contexto cultural das práticas artísticas, incluindo os saberes da linguagem corporal, dos
discursos verbais e não verbais.

[10]Título H3

[11]Texto 1 coluna
[10] As seis dimensões do conhecimento
[11]

Você compreende que a articulação entre as seis dimensões do conhecimento pode promover uma
aprendizagem ampla e diversificada, que potencializa as capacidades cognitivas, expressivas,
reflexivas e críticas dos alunos?
( ) Sim
Feedback: Parabéns! Ao promover uma aprendizagem que considera a Arte uma área do conhecimento humano
que articula as dimensões da criação, da crítica, da estesia, da expressão, da fruição e da reflexão, você possibilita
que os alunos adquiram uma consciência ampliada de si, do outro e do mundo em que vivem. Uma experiência
em Arte ancorada apenas em propostas práticas não oferece subsídios para que os alunos pensem sobre sua
própria construção de conhecimentos em arte e sobre a articulação entre suas formas expressivas e referências
de natureza estética, histórica, filosófica etc. Tampouco uma aprendizagem que apenas privilegie aspectos
teóricos não contempla a dimensão da experiência. Assim, para que aconteça uma experiência de aprendizagem
ampla e densa, é preciso promover uma articulação entre as seis dimensões do conhecimento humano proposta
pela BNCC.
( ) Não
( ) Não sei responder

Módulo 2
Unidades 2 a 3
Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Língua Inglesa

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250
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☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Inglesa
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A aprendizagem da Língua Inglesa, como língua de importância internacional, promove a inserção
do aluno como cidadão no mundo, oferecendo-lhe possibilidades de maior conhecimento de si e do
outro e de respeito à diversidade e às diferenças entre povos e culturas. Estes são elementos que
justificam a presença do componente nos anos finais do Ensino Fundamental.
Esse caráter formativo na aprendizagem da Língua Inglesa permite romper com estereótipos de
valorização de uma cultura em detrimento de outra, fortalecer identidades e ampliar a capacidade
de aprender a aprender, com a consolidação de um protagonismo responsável e ético.
Nessa perspectiva de ensino, a Língua Inglesa se desvincula da noção de pertencimento a um
determinado território e assume o status de língua franca, a qual favorece uma educação linguística
voltada para a interculturalidade.
TP009 [3.1]

[3.2] O componente Língua Inglesa, na BNCC, faz TP009
parte da área de Linguagens, que tem como
objetivo tratar dos conhecimentos relativos à
atuação dos sujeitos sociais em práticas de
linguagem. As linguagens e as línguas são
fundamentais para a compreensão de discursos,
pois são utilizadas como meio de expressão,
conhecimento, representação e comunicação
para partilhar informações, ideias, experiências
e sentimentos nos mais variados contextos
discursivos e para produzir sentidos que
permitam a interação e o diálogo, a cooperação e a resolução de conflitos.
[3.1] Imagem 50%: imagem:
bncc_m2u2_professores_finais_Ingles_img
02_330456173.jpg

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Inglesa

☐ Conselheiros

[3.2] texto 50%
TP007
[4]
A aprendizagem de Língua Inglesa deve proporcionar ao estudante o direito à:
[5]







TP007
à educação integral e inclusiva;
à educação linguística consciente e crítica;
à formação do cidadão para o mundo, a qual inclui a preparação para a vida,
o desenvolvimento da autonomia, a cooperação e a ampliação do “aprender a aprender” e o
exercício do protagonismo e da autoria;
à comunicação, às diferentes linguagens e usos e à interação entre falantes multilíngues e
multiculturais;
às vivências e aprendizagens que desmistifiquem crenças relativas a essa língua, encorajando
os alunos a interagir por meio dela.

TP012

[4] Texto 1 coluna

[6]
Como a Língua Inglesa contribui para o desenvolvimento das competências gerais da Educação Básica e da
área de Linguagens, presentes na BNCC? Assista ao vídeo a seguir!

[5] Lista não numerada

TP012

[7]
Videoaula 1

MEC: Formação BNCC
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TP007

☐ Conselheiros

[6] Texto 1 coluna
[7] Vídeo : VA1_M2U2_finais_l.inglesa

[6]
Além das competências gerais e das competências da área de Linguagens, a BNCC também prevê seis
competências específicas para o componente Língua Inglesa:

TP007

[7]
1. Identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo,
criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos
sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho.
2. Comunicar-se em língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou
digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das
perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas
e para o exercício do protagonismo social.
3. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna ou outras línguas,
articulando-as com aspectos sociais, culturais e identitários em uma relação intrínseca entre
língua, cultura e identidade.
4. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes países e por
grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer a diversidade
linguística como direito e a valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes
nas sociedades contemporâneas.
5. Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para pesquisar,
selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na língua
inglesa de forma ética, crítica e responsável.
6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa,
com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes
manifestações artístico-culturais.

[6] Texto 1 coluna
[7] Lista

MEC: Formação BNCC
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TP012
[10]

Estrutura do componente e suas unidades temáticas

TP012

[11]
O componente Língua Inglesa está estruturado em cinco eixos organizadores: Oralidade, Leitura, Escrita,
Conhecimentos Linguísticos e Dimensão Intercultural. Os eixos se organizam em Unidades Temáticas,
Objetos do Conhecimento e Habilidades. Como esses eixos podem aparecer nas práticas de aprendizagem?

[12]
Videoaula 2

[10] Título [H2]
[11] Texto 1 coluna

TP012

[13]
Até aqui, você viu como o componente pode se articular com as competências gerais da Educação Básica e
da área de Linguagens e conheceu as seis competências específicas. Você também pôde ver como o
componente está estruturado em Unidades Temáticas, Objetos do Conhecimento e Habilidades. Assista no
vídeo a seguir exemplos de práticas de aprendizagem que consideram a Língua Inglesa como prática social.
[14] Videoaula 3

[12] Vídeo : VA2_M2U2_finais_l.inglesa

TP012
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TP012
[15]

Como professor de Língua Inglesa, você deve articular algumas habilidades às metodologias e estratégias,
que possibilitem que o processo de aprendizagem seja motivador, singular e ativo. Veja alguns exemplos no
próximo vídeo:
[13] Texto 1 coluna
[16]
Videoaula 4

[14] Vídeo : VA3_M2U2_finais_l.inglesa
TP012

TP020
[17]
As orientações para o componente Língua Inglesa na BNCC
[17.1]
[15] Texto 1 coluna
A Língua Inglesa na BNCC é tratada como uma língua mundial. Então, professor, que Inglês os alunos
devem aprender? Para saber, assista a videoaula a seguir.

[16] Vídeo : VA4_M2U2_finais_l.inglesa

[17.2] Videoaula 6
TP007

[17] Título [H2]

[18]

A BNCC propõe algumas orientações para o componente Língua Inglesa:

[17.1] Texto_1 coluna

[18.1]



Enfatizam a linguagem como prática social, em atividades situadas, que tenham significado e sentido [17.2] VA6_M2U2_finais_l.inglesa
para seus participantes e a importância do trabalho com temas inspiradores, de interesse dos alunos TP007
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e da comunidade escolar, que contemplem as legislações obrigatórias (Resolução CNE/CP nº2/2017,
art. 8º, inciso VIII, §1º [18.2]), bem como temas que podem contribuir para a formação cidadã
sugeridos pelos currículos em suas especificidades regionais e locais.




Indicam que o processo de aprendizagem da língua se dá no seu uso (falar, compor, ler, observar,
assistir um vídeo, escutar, escrever, brincar ou dançar), em situações autênticas, quando o aluno
interage com textos e gêneros discursivos que circulam no mundo real; que a aprendizagem e o
currículo são processos nos quais o conhecimento se dá por sucessivas aproximações ao objeto do
conhecimento e indicam a importância de um processo de ensino-aprendizagem que proporcione
vivências significativas e contextualizadas de uso da língua inglesa, para que os alunos tenham
vontade de aprendê-la.

[18] texto 1 coluna
[18.1] lista não numerada

Consideram a faixa etária e o momento de aprendizagem dos alunos e que o léxico e a gramática
não existem isolados em sua função, mas constituem repertórios linguísticos à disposição dos alunos [18.2] inserir link para abrir em nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wppara as práticas de linguagem;
content/uploads/2018/04/RESOLUCAOCNE
_CP222DEDEZEMBRODE2017.pdf

TP012
[22]
Quais as reflexões que você, professor de Língua Inglesa, precisa considerar em suas práticas pedagógicas, a
partir da visão do componente tal como está estruturado na BNCC? Para compreender, assista ao vídeo a
seguir.
[23]
Videoaula 5

TP005

[24]

TP012

AREA:

Linguagens

COMPONENTE:

Língua Inglesa

As atividades aqui propostas têm como principal função auxiliá-lo na compreensão dos princípios estabelecidos para esse
componente, à luz das competências gerais e específicas indicadas pela BNCC, de modo a promover a reflexão sobre a sua
TP005
prática pedagógica.
Como professor de Língua Inglesa, é importante que você compreenda os princípios, objetivos, competências e habilidades
que norteiam a sua prática na escola e, assim, possa instituir perspectivas de trabalho que promovam as aprendizagens
Atividade múltipla escolha (uma
esperadas.
resposta correta)com feedback
Bom trabalho!

TP005

[3]
O componente Língua Inglesa na BNCC: conceitos fundamentais
[4]
1. Assinale as alternativas que expressam a correta interpretação da língua inglesa em seu viés ressignificado de língua
franca, conforme proposto pela BNCC:
[3]Título H3
I. Uma língua de comunicação global, utilizada por falantes de várias línguas e culturas nas sociedades contemporâneas.
II. Uma língua de contato que um grupo multilíngue intencionalmente adota ou desenvolve para que todos consigam
sistematicamente comunicar-se uns com os outros.
III. Uma língua que propicia o uso de novas formas de ler e de construir sentidos.

[4]Texto 1 coluna

AREA:

Linguagens

COMPONENTE:

Língua Inglesa

IV. Uma língua sem território, de caráter polifônico e híbrido.
V. Uma língua idealizada para fins sociocomunicativos e culturais, com valor de língua adicional.

TP005

Assinale a alternativa correta:
( ) Estão corretas as afirmativas I e II.
Feedback: Resposta incorreta! Fique atento!
A alternativa II explicita o conceito estrito de língua franca, não adequado ao viés ressignificado proposto pela BNCC.

Atividade múltipla escolha com
feedback acerto e erro

( ) Estão corretas as afirmativas III e IV.
Feedback: Resposta incorreta: Fique atento!
A alternativa III não se adéqua à pergunta formulada, e, sim, ao tratamento de leitura proposto pela BNCC.
( ) Estão corretas as afirmativas I e V.
Feedback: Resposta incorreta: Fique atento!
A alternativa V, apesar de referir-se à visão de língua inglesa para fins sociocomunicativos e culturais, aponta para uma visão
idealizada de língua, e sua caracterização como língua adicional não correspondente ao tratamento dado ao componente
pela BNCC.
[5]Título H3
( X ) Estão corretas as afirmativas I e IV.
Feedback: Resposta correta: Parabéns, você acertou!
[6]Texto 1 coluna
A visão da língua inglesa sob o viés ressignificado de língua franca, proposto pela BNCC, é a de língua descolonizada,
desterritorializada, miscigenada, de caráter polifônico e repleta de usos híbridos. Trata-se do Inglês, ou melhor, dos Ingleses,
falado por milhares de pessoas, de diferentes culturas e línguas, nas sociedades contemporâneas, que carrega traços
(linguísticos, culturais e sociais, entre outros) de seus falantes e, nesse sentido, caracteriza-se como língua de comunicação
global, em uma dimensão intercultural.

AREA:

Linguagens

COMPONENTE:

Língua Inglesa

( ) Estão corretas as alternativas II e V.
Feedback: Resposta incorreta: Fique atento!
A alternativa II explicita o conceito estrito de língua franca, não adequado ao viés ressignificado proposto pela BNCC.
A alternativa V, apesar de referir-se à visão de língua inglesa para fins sociocomunicativos e culturais, aponta para uma visão
idealizada de língua, e sua caracterização como língua adicional não correspondente ao tratamento dado ao componente
pela BNCC.

TP005

[5]
A Língua Inglesa e seu caráter interdisciplinar

[6]
O componente Língua Inglesa, pela sua condição de língua de caráter global, com presença nas mais diversas mídias,
permitindo o acesso às informações de várias áreas do conhecimento, pode ser definido como um componente com grande
potencial interdisciplinar. Tal característica pode ser depreendida nas competências específicas delineadas para ele.
Você consegue identificar quais competências específicas do componente Língua Inglesa contemplam, de modo explícito,
seu potencial interdisciplinar com outros componentes da BNCC?
Feedback para resposta correta: Parabéns!
( X ) Se você escolheu “Sim”, a competência 3, por exemplo, apresenta relações entre a língua inglesa e outras línguas,
incluindo a língua materna do aluno, estabelecendo a identificação de similaridades e diferenças entre elas e a relação
intrínseca entre língua, cultura e identidade. Nesse sentido, essa competência explicita possibilidades de integração com a

AREA:

Linguagens

COMPONENTE:

Língua Inglesa

língua portuguesa e outras línguas eventuais, presentes nos currículos, propiciando trabalhos de integração voltados
especialmente às relações interculturais e identitárias dos falantes dessas línguas. Não se trata, aqui, de abordagens sobre
cada uma das línguas isoladamente e sobre a cultura ou as características específicas de um ou outro país falante dessas
línguas, mas, sim, de problematizar as línguas (bem como todas as linguagens) como práticas sociais e como formas
diferenciadas de ler, ver e sentir o mundo.
Observação importante: além da competência 3, outras competências, como a competência 2 (cujo foco está no
tratamento da língua inglesa como ferramenta de acesso a novos conhecimentos), a competência 5 (que estabelece a
utilização das “novas tecnologias com novas linguagens e modos de interação para pesquisar, selecionar, compartilhar,
posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento”) e a competência 6 (que visa “conhecer diferentes patrimônios
culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de
perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico-culturais”, promovendo a integração com Arte e Ciências
Humanas, em especial), também apresentam potencialidade para a interdisciplinaridade e a integração com a língua inglesa.
Os componentes da área de Linguagem (Língua Portuguesa, Educação Física e Arte), da área de Ciências Humanas (História
e Geografia), da área de Ciências da Natureza e até da área de Matemática (por tratar-se de outra linguagem, que pode, em
certos casos, propiciar inter-relações com as práticas de linguagem por meio da língua inglesa) oferecem muitas
possibilidades de trabalho interdisciplinar com o componente Língua Inglesa, especialmente no que diz respeito às novas
tecnologias e à cultura digital, nas quais a língua inglesa tem papel de destaque.
Caso você tenha respondido Sim, compartilhe suas observações com outros colegas professores de Língua Inglesa e
aproveite para explorar com eles e professores de outras áreas algumas possibilidades e propostas de integração e de
trabalho interdisciplinar na sua escola.
( ) Não.
( ) Não sei responder.
Se você respondeu “Não” ou “Não sei responder”:

AREA:

Linguagens

COMPONENTE:

Língua Inglesa

Feedback para as respostas acima:
Fique atento! Se você escolheu “Não” ou “Não sei responder”, sugerimos que você pense em experiências de trabalho
interdisciplinar já desenvolvidas na sua escola ao longo dos anos de sua atuação docente em Língua Inglesa ou em outros
componentes nos quais você ou outros colegas estiveram envolvidos. Reveja as competências específicas desse
componente na BNCC e converse sobre elas com seus pares. Escolha uma delas e tente relacionar o que pode ser feito em
conjunto com colegas de outros componentes para desenvolvê-la. Aproveite para pesquisar sites educacionais com
indicações de projetos interdisciplinares, sequências didáticas e planos de aula como fonte de inspiração.
Não se esqueça de que a integração nas aulas de Língua Inglesa com outros componentes da área de Linguagens e de
outras áreas traz implicações para o planejamento das aulas, ampliando as possibilidades de práticas de linguagem
significativas para os alunos; propicia múltiplas possibilidades de uso das linguagens e das ferramentas digitais; e permite
o desenvolvimento de projetos integrados e de novos letramentos a partir dos usos de linguagem por comunidades de
práticas diversas, como o letramento científico, o letramento digital e o letramento matemático, entre outros, por meio
da língua inglesa.

TP023

[7] Título H3
[8] Texto 1 coluna
[8.1]inserir no Tooltip:
O Fórum fica disponível no canto
superior direito da tela, junto com
outras ferramentas do AVA MEC.

TP023

[7]
Convite para o debate
[8]
Para finalizar este Módulo 2, convidamos você a participar do [8.1] Fórum de discussão para trocar experiências com
outros professores.

TP008

AREA:

Linguagens

COMPONENTE:

Língua Inglesa

Para avançar em suas reflexões, analise as competências gerais da Educação Básica, presentes na BNCC e procure
reconhecer a importância do componente Língua Inglesa para o desenvolvimento de algumas das competências
propostas. Não deixe de considerar em sua análise a dimensão multimodal dos textos contemporâneos nos processos de
significação. Também não deixe de abarcar a diversidade e a pluralidade das práticas de linguagem das sociedades no
mundo globalizado.
Compartilhe suas reflexões no fórum e anote também outras questões relevantes para o desenvolvimento das
competências para a Educação Básica, para que você possa discuti-las com outros educadores de sua escola.
Bom trabalho!
[9] Texto H4
TP008

Importante!

[10] Texto 1 coluna dentro da tarja
de destaque

O fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas mensagens não tratem
de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou inadequadas. Lembre-se também de
que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o mesmo oralmente.

Módulo 2
Unidades 2 a 3
Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Educação Física

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

MEC: Formação BNCC
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COMPONENTE: Educação Física
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[3] Os fundamentos pedagógicos do componente
[4]
Para compreendermos a presença da Educação Física no currículo escolar no contexto da BNCC, é preciso
resgatar as premissas gerais do documento.
O compromisso da BNCC em indicar aprendizagens sintonizadas com as necessidades e os interesses dos
jovens, em uma visão de educação integral, possibilita que as práticas corporais sejam um objeto de
conhecimento privilegiado para mobilizar e integrar novos conhecimentos sobre si e sobre o mundo nas
aulas de Educação Física.

[3] Título H3

A compreensão da dimensão cultural do objeto de estudo da Educação Física e as especificidades da
[4] Texto 1 coluna
linguagem corporal e seu papel na formação dos estudantes de forma integrada ao trabalho com as demais
linguagens (verbal e artística) ampliam a função das aulas de Educação Física na formação dos estudantes do
Ensino Fundamental ao integrarem o desenvolvimento das competências gerais da Educação Básica,
presentes na BNCC, ao da área de linguagens.
O intuito é que, durante as aulas de Educação Física, os estudantes tenham a oportunidade de apreciar e
utilizar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura
para compreender a origem cultural e os modos de aprender e ensinar tais práticas corporais, os valores e
as condutas sociais, as emoções e as relações entre exercício e desempenho físico, entre cultura corporal,
mídia e consumo, além de perceber e questionar preconceitos e estereótipos. É importante que os
professores considerem esses aspectos nos currículos de Educação Física para, assim, garantir o
desenvolvimento de competências e habilidades previstas na BNCC.

TP012
[5]
Qual é o papel da Educação Física na área de Linguagens?
Para saber, assista ao vídeo:

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

M2U2
[6]
Videoaula 1
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VA1_M2U2_finais_ef
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[7]
As oito dimensões de conhecimento

[5] Texto 1 coluna
[6] Vídeo VA1_M2U2_EF

[8]
Na BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas
e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e
do mundo do trabalho. A BNCC define as oito dimensões de conhecimento que devem ser trabalhadas em todas as
unidades temáticas da Educação Física:

[9]
1. Experimentação
Refere-se à dimensão do conhecimento que se origina pela vivência das práticas corporais.
2. Uso e apropriação
Refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma
determinada prática corporal.
3. Fruição
Implica a apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais.
4. Reflexão sobre a ação
Observação e análise das próprias vivências corporais e das vivências dos outros
5. Construção de valores
Vincula-se aos conhecimentos originados em discussões e vivências no contexto da tematização das práticas
corporais, as quais possibilitam a aprendizagem de valores e normas voltados ao exercício da cidadania em
prol de uma sociedade democrática.
6. Análise
Está associada aos conceitos necessários para entender as características e o funcionamento das práticas
corporais (saber sobre).
7. Compreensão
Está também associada ao conhecimento conceitual, mas, diferentemente da dimensão anterior, refere-se

TP007

[7] Título [H3]
[8] Texto 1 coluna
[9] Lista

☐ Conselheiros
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☐ Conselheiros
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ao esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais no contexto sociocultural.
8. Protagonismo comunitário
Refere-se às atitudes ou ações e aos conhecimentos necessários para os estudantes participarem de forma
confiante e autoral em decisões e ações orientadas à democratização do acesso das pessoas às práticas
corporais, tomando como referência valores favoráveis à convivência social.

TP010
[10]

[11]

[12]

TP010

[10] Ginástica - – ID shutter: 229062604
[11] Basquete – ID shutter: 85190668

TP017

As dez competências específicas para a Educação Física
[13]
A BNCC (2017, p. 221) define um conjunto de dez competências específicas para a Educação Física no Ensino
Fundamental. Nos anos finais do Ensino Fundamental os alunos continuam a desenvolvê-las, aprofundando
a experimentação e a reflexão sobre novas práticas corporais.

[12] Karatê – ID shutter: 110632364
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[14]
>>1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida
coletiva e individual.
[14.1] Que grupos culturais criaram essa prática? Em que sentido ela se diferencia de práticas do contexto
comunitário e regional? Onde ela é realizada? Há diferentes possibilidades de acesso a essa prática em
função de marcadores sociais como gênero, etnia e condição econômica? Quais eram os objetivos dos
grupos culturais que criaram a prática? Como a prática se transformou e quais fatores influenciaram tais
mudanças?
[15]
>>2. Planejar e empregar estratégias para resolver desaﬁos e aumentar as possibilidades de
aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural
nesse campo.
[15.1] Como aprendo os movimentos, regras e estratégias dessa prática? Quais são os materiais utilizados?
Realizo essa prática a partir de valores democráticos? Como consigo desenvolver essa prática adaptando
materiais, espaços e regras aos interesses do grupo e aos valores de respeito, diversidade e inclusão de
todos? Como vivencio essa prática incluindo pessoas com deficiência e colegas com alguma dificuldade?
Como aprendo e ensino novas práticas? Como posso propagar esses conhecimentos para a comunidade?
[16]
>>3. Reﬂetir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de
saúde ou doença, inclusive no contexto das atividades laborais.
[16.1] Como posso cuidar da saúde em práticas corporais de que gosto? Quais as possibilidades reais de
praticar atividades corporais em função das condições de vida na cidade? Que fatores sociais, culturais e
econômicos regulam o envolvimento de diferentes grupos culturais em práticas corporais para a saúde?
Como posso cuidar do meu corpo nas atividades cotidianas, analisando criticamente as condições de
trabalho e lazer da cidade? Que cuidados tenho que tomar com a prática de atividades corporais? Que
críticas faço aos padrões de beleza e saúde associados às práticas corporais?
[17]
>>4. Identiﬁcar a multiplicidade de padrões de desempenho, de saúde, de beleza e de estética corporal,
analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e
preconceituosas.
[17.1] Como observo e questiono padrões de beleza presentes na mídia? Como conheço meu corpo e me
posiciono criticamente para cuidar dele sem aderir a padrões de beleza socialmente construídos? Como

[13] Texto 1 coluna
[14] Sanfona 1
[14.1] Bullet Sanfona 1
[15] Sanfona 2
[15.1] Bullet Sanfona 2
[16] Sanfona 3
[16.1] Bullet Sanfona 3
[17] Sanfona 4
[17.1] Bullet Sanfona 4
[18] Sanfona 5
[18.1] Bullet Sanfona 5
[19] Sanfona 6
[19.1] Bullet Sanfona 6
[20] Sanfona 7
[20.1] Bullet Sanfona 7
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percebo meu corpo e reconheço sua beleza? Posso acreditar em tudo que a mídia divulga sobre as práticas
corporais? Como posso promover novos modos de compreender o corpo e a beleza?
[18]
>>5. Identiﬁcar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater
posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes.
[18.1] Como identifico preconceitos em práticas corporais? Como modifico atitudes preconceituosas nas
práticas corporais da minha comunidade? Tenho consciência sobre como os preconceitos aparecem de
formas sutis em modos de falar e agir em práticas corporais? Sem perceber, eu discrimino colegas nas
práticas corporais? Como posso mudar isso?
[19]
>>6. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas
corporais, bem como aos sujeitos que delas participam.
[19.1] Respeito meus colegas quando participo de práticas corporais? Como me posiciono ante colegas que
adotam atitudes discriminatórias ou preconceituosas em práticas corporais? Sou colaborativo nas práticas
corporais? Respeito os diferentes sentidos que pessoas e grupos culturais dão às práticas da cultura
corporal?
[20]
>>7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e
grupos.
[20.1] Respeito práticas corporais de outras culturas? Me interesso por conhecer práticas corporais de
outras culturas? O que práticas corporais de outras culturas agregam à minha experiência corporal?
[21]
>>8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos
de lazer e ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde.
[21.1] Como posso realizar práticas corporais no meu lazer? De que práticas corporais eu gosto e como
posso conhecer pessoas e ampliar laços em práticas corporais? Como posso estimular a comunidade a se
envolver em práticas corporais?
[22]
>>9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo
alternativas para sua realização no contexto comunitário.

[21] Sanfona 8
[21.1] Bullet Sanfona 8
[22] Sanfona 9
[22.1] Bullet Sanfona 9
[23] Sanfona 10
[23.1] Bullet Sanfona 10
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[22.1] Reconheço as práticas corporais de lazer como direito de todos? Conheço e defendo o direito de
acesso ao esporte e ao lazer garantido nos marcos legais brasileiros? Incentivo outras pessoas da
comunidade a participar de práticas corporais? Posso agir em instâncias de representação social e
participação democrática para reivindicar o direito de acesso às práticas corporais? Como faço isso?
[23]
>>10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes,
lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.
[23.1] Como posso criar novas práticas corporais a partir das que eu conheço? Que aspectos interessantes
eu identifico nas práticas corporais que aprecio? Como trabalho em grupo para colaborar com os colegas em
práticas corporais?

TP024
[24] As unidades temáticas

[25]
As habilidades indicadas na BNCC no componente Educação Física para os anos finais do Ensino
Fundamental estão organizadas em dois blocos: habilidades a serem desenvolvidas no sexto e no sétimo
ano e habilidades para o oitavo e o nono ano. As unidades temáticas para esses blocos são:

TP024

[26]

[24] Título [H3]
[25] Texto 1 coluna

>> BRINCADEIRAS E JOGOS
[26.1]

6º e 7º anos
Jogos eletrônicos

[26] Slider 1
[26.1] COM COR DE FUNDO - TEXTO + IMAGEM:
11920322 Slider 1
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[27]

[27] Slider 2
[27.1] COM COR DE FUNDO TEXTO + IMAGEM
305738201 Slider 2
[27.2] COM COR DE FUNDO TEXTO + IMAGEM
86173678 Slider 3

[28] Slider 4
[28.1] COM COR DE FUNDO TEXTO + IMAGEM:
335541356 Slider 4

>> ESPORTES
[27.1]
6º e 7º anos
Esportes de marca
Esportes de precisão
Esportes de invasão
Esportes técnico-combinatórios
[27.2]

8º e 9º anos
Esportes de rede ou parede

[29] Slider 5
[29.1] COM COR DE FUNDO TEXTO + IMAGEM
1185921049 Slider 5
[30] Slider 6
[30.1] COM COR DE FUNDO TEXTO + IMAGEM:
106969784 Slider 6
[31] Slider 7
[31.1] COM COR DE FUNDO TEXTO + IMAGEM:
308678564 Slider 7
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Esportes de campo e taco
Esportes de invasão
Esportes de combate
[28]

>> GINÁSTICAS
[28.1]
6º e 7º anos
Ginástica de condicionamento físico
8º e 9º anos
Ginástica de condicionamento físico
Ginástica de conscientização corporal

TP012

[29]

[32] Texto 1 coluna
[33] Vídeo VA3_M2U2_EF
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>> DANÇAS
[29.1]
6º e 7º anos
Danças urbanas

TP008

8º e 9º anos
Danças de salão
[30]

[34] Título h4+ ícone saiba mais
[35] Inserir link
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#f
undamental/educacao-fisica
[36] Texto 1 coluna
>> LUTAS
[30.1]
6º e 7º anos
Lutas do Brasil

TP012

8º e 9º anos
Lutas do mundo
[31]
[37] Título [H3]
[38] Texto 1 coluna
[39] Vídeo VA2_M2U2_EF
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>> PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA
[31.1]
6º e 7º anos
Práticas corporais de aventura urbanas
8º e 9º anos
Práticas corporais na natureza

TP012
[32]

[33]

[40] Texto 1 coluna
[41]
TABELA
* Com função hover e destaque em célula
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[34]
Saiba Mais!
Veja, na BNCC [35], as modalidades de cada unidade temática!
[36]
Os currículos dos estados e municípios podem definir quais modalidades devem ser abordadas em cada
unidade temática. Ao selecionar as práticas, é importante considerar a realidade local e que elas devem ser
ajustadas ao contexto escolar.
Não há necessidade nem indicação de que sejam vivenciadas com equipamentos, materiais, regras e
espaços “oficiais”. O importante é garantir que, por meio da experimentação, apropriação, uso e análise os
estudantes possam compreender as práticas corporais no contexto cultural.

TP012
[37]
A Educação Física e o compromisso com o desenvolvimento de competências gerais da Educação Básica
[38]
Veja agora como a Educação Física contribui para o desenvolvimento das competências gerais da Educação
Básica, presentes na BNCC e das competências da área de Linguagens.
[39]
Videoaula 3 VA3_M2U2_finais_ef
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[40]
É importante compreender o compromisso da Educação Física com as competências gerais da Educação
Básica, presentes na BNCC porque essa forma de conceber as aulas de Educação Física modifica, em muitos
aspectos, o que tradicionalmente tem sido trabalhado nas aulas do componente. No quadro a seguir, você
tem algumas sugestões que poderão ajudá-lo a refletir sobre as práticas corporais articuladas às
competências gerais (BNCC, 2017, p. 9-10).

[41]
Competências gerais da Educação Básica

Como eu poderia relacionar essa competência à
Educação Física nos anos iniciais?

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos
historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a
realidade, continuar aprendendo e colaborar para
a construção de uma sociedade justa, democrática
e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à
abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reﬂexão, a análise crítica, a
imaginação e a criatividade, para investigar causas,
elaborar hipóteses, formular e resolver problemas
e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base
nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações

Uma maneira é permitir aos alunos relacionar
processos históricos e de grupos culturais diversos
no desenvolvimento de práticas corporais. Por
exemplo, compreender a origem da capoeira
como prática dos negros escravizados no Brasil,
sua proibição e sua evolução como prática atual.
Instigando, como professor, a curiosidade
intelectual e a capacidade de os alunos
formularem e resolverem problemas relacionados
às práticas corporais.

Uma maneira de contribuir para essa competência

[41] Título H4 com ícone Saiba Mais
[42] Texto para Tarja
[43] inserir link para abrir em nova aba
https://tvescola.org.br/tve/videoteca/serie/espor
te-na-escola
[44] inserir link para abrir em nova aba
http://www.efdeportes.com/efd71/esportes.htm
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artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também participar de práticas diversiﬁcadas da
produção artístico-cultural.

é incentivar o contato com práticas corporais de
outras culturas para ampliar a visão de mundo e a
cultura dos alunos.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou
visual-motora, como Libras, e escrita), corporal,
visual, sonora e digital –, bem como
conhecimentos das linguagens artística,
matemática e cientíﬁca, para se expressar e
partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e
produzir sentidos que levem ao entendimento
mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais
de informação e comunicação de forma crítica,
signiﬁcativa, reﬂexiva e ética nas diversas práticas
sociais (incluindo as escolares) para se comunicar,
acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer o
protagonismo e a autoria na vida pessoal e
coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências
culturais e apropriar-se de conhecimentos e
experiências que lhe possibilitem entender as
relações próprias do mundo do trabalho e fazer
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao
seu projeto de vida, com liberdade, autonomia,
consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e
informações conﬁáveis para formular, negociar e
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns
que respeitem e promovam os direitos humanos, a
consciência socioambiental e o consumo
responsável em âmbito local, regional e global,
com posicionamento ético em relação ao cuidado

Ampliando os conhecimentos sobre a linguagem
corporal e sua integração às demais linguagens.
Isso é possível na medida em que os estudantes
podem, por exemplo, integrar suas práticas de
dança com os sentidos da dança na Arte.

TP012

[45] Título [H3]
[46] Texto 1 coluna
[47] Vídeo VA5_M2U2_EF

Utilizando tecnologias digitais de informação e
comunicação na produção e divulgação de
práticas corporais. Isso é possível por meio de
atividades de leitura e de registro, como
animações, vídeos, imagens, infográficos e jogos
eletrônicos que possibilitam que os alunos sejam
produtores de cultura corporal.

TP010

Permitindo que os estudantes possam escolher
formas de participar como espectadores ou
praticantes das práticas corporais e, ainda,
provocando-os a refletir sobre as relações entre
atividade física, cultura e qualidade de vida.

Contemplando práticas corporais que envolvam
olhares de diferentes pontos de vista, culturas,
grupos, questões éticas e do meio ambiente na
propagação de valores e no respeito ao meio
ambiente, a diferentes culturas e ao patrimônio
cultural das diferentes matrizes que compõem a
cultura corporal.

[48] Inserir imagem: Volei 198896267

[49] Dança de salão – 537495919
[50]Nado sincronizado - 624833495

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

M2U2
de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde
física e emocional, compreendendo-se na
diversidade humana e reconhecendo suas
emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de
conﬂitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e
promovendo o respeito ao outro e aos direitos
humanos, com acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus
saberes, identidades, culturas e potencialidades,
sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia,
responsabilidade, resiliência e determinação,
tomando decisões com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

Possibilitando que os alunos compreendam o
próprio corpo e seu envolvimento em práticas
corporais, e os sentimentos decorrentes dessas
práticas. Nos anos finais do Ensino Fundamental,
novos conceitos sobre saúde e exercício são
trabalhados, especialmente no tratamento das
ginásticas de condicionamento físico.
Promovendo valores, exercitando a empatia, o
diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação
em práticas corporais; e discutindo e analisando
criticamente com os alunos a presença de
preconceitos nas práticas corporais por meio de
diálogos construtivos sobre os sentidos atribuídos.
Trabalhando com valores e cooperação nas
práticas corporais. Isso é possível quando o
professor promove atividades de colaboração e
reflexão crítica.

TP012

[50]texto 1 coluna
[51] Vídeo VA4_M2U2_EF

TP006

TP008
[41] Saiba Mais!

[42] Nessa série de vídeos produzidos pela TV Escola [43], a Educação Física é tratada de forma integrada à
proposta pedagógica da escola. Praticantes, professores e especialistas mostram como a prática esportiva

[52] Texto 1 coluna
[53] Texto do olho

☐ Conselheiros

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

M2U2
pode contribuir para a formação da cidadania.
Nesse artigo, você tem acesso a uma discussão mais aprofundada sobre a classificação dos esportes adotada
na BNCC:
GONZALEZ, F. J. Sistema de classificação de esportes com base nos critérios: cooperação, interação com o
adversário, ambiente, desempenho comparado e objetivos táticos da ação. Lecturas: Educación Física y
Deportes, Buenos Aires, v. 10, n. 71, 2004. [44]

TP012
[45] Práticas interdisciplinares com Educação Física
[46]
No Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes passam a interagir com docentes especialistas nas
diferentes áreas e componentes do currículo. Isso traz novos desafios para a rotina de estudos e riscos de
fragmentação e descontextualização dos conhecimentos. Por isso, é importante que você se pergunte:
como é possível trabalhar as habilidades de Educação Física com as habilidades de outras áreas?

Assista ao vídeo a seguir e veja exemplos de como as habilidades de Educação Física podem se
articular com as habilidades de outros componentes curriculares.

[47] Videoaula 2 - VA2_M2U2_finais_ef
TP010

[48]

[49]

[50]

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

M2U2

TP006
[52]
Nessa fase, os estudantes vão desenvolver maior capacidade de abstração e de acessar diferentes fontes de
informação. Essas características permitem maior
[53] “Nas aulas de Educação Física, o
aprofundamento no estudo das práticas corporais na
corpo em transformação, carregado
escola.
de significados culturais, estará mais
Os diferentes ritmos de ingresso na puberdade
afetam a construção das subjetividades durante o
exposto. [...] por isso, o professor
Ensino Fundamental. Nas aulas de Educação Física,
deve estar atento aos modos
esse corpo em transformação, carregado de
singulares como cada turma, cada
significados culturais, estará mais exposto. Entrarão
menino e cada menina estão vivendo
em jogo questões de gênero e sexualidade, a
esse processo.”
construção da autoimagem e da autoestima; por isso,
o professor deve estar atento aos modos singulares
como cada turma, cada menino e cada menina estão
vivendo esse processo.
Abordar abertamente tais questões, escutar

☐ Conselheiros

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

M2U2
ativamente as necessidades e curiosidades dos
meninos e meninas acerca do próprio corpo é tarefa
importante do professor de Educação Física.

TP009
[54]

Considerações sobre as transições para esta etapa
[55]

[56] Na transição entre os anos iniciais e finais, é importante considerar a adaptação dos alunos a um
número maior de professores e componentes curriculares. É fundamental que o professor resgate o que os
estudantes do sexto ano vivenciaram nos anos iniciais e parta dessa experiência para desenvolver o
planejamento. Realizar ações de integração dos meninos e meninas mais novos com os alunos dos anos
finais pode ser uma estratégia interessante para apoiar essa transição.
Em relação aos anos iniciais, nos anos finais o trabalho com as práticas corporais, nas diferentes unidades
temáticas, ganha novos conteúdos conectados às culturas juvenis, às práticas de outras culturas e à
abordagem de temáticas sociais, como preconceitos, estereótipos, questões de gênero, de etnia e as
relações entre saúde e práticas corporais, analisadas de modos mais críticos e reflexivos.

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

M2U2

Na transição para o Ensino Médio, é interessante apresentar para os estudantes as aprendizagens que serão
esperadas na área de Linguagens, nas aulas de Educação Física.

Desse modo, os alunos poderão dar continuidade à sua formação no campo das práticas corporais durante o
Ensino Médio, fase em que a análise e a reflexão sobre as questões culturais e os sentidos da cultura
corporal serão ampliadas.

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

☐ Conselheiros

M2U2
TP009

[54] Título [H3]
[55] Inserir imagem: Parkour - 1151403605
[56]Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Educação Física

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Educação Física

Bom trabalho!

TP005

[3]
Promovendo Interdisciplinaridade
[4]
O papel das aulas de Educação Física na formação dos estudantes do Ensino Fundamental é ampliado ao se
integrar o trabalho com as demais linguagens, pois ela não trata apenas da dimensão física das práticas
corporais para integrar o desenvolvimento das competências gerais da BNCC e da área de linguagens.
A BNCC traz implicações para o dia a dia do professor de Educação Física quando compreende a Educação Física TP005
como componente curricular da área de linguagens.
Atividade múltipla escolha com feedback
Você consegue identificar quais são essas implicações?
( ) Sim
Feedback: Se você escolheu “Sim”, propomos que você compartilhe seu conhecimento com outros
professores! A interação do professor de Educação Física com os professores de Arte, Língua
Portuguesa e Inglês é muito importante para a integração dos componentes e planejamento das
aulas.
( ) Não
( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “Não” ou “Não sei responder”, sugerimos que você
proponha uma discussão sobre essa temática na escola em que você atua.

[3]Título H3
[4]Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Educação Física

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Educação Física

A integração das aulas de Educação Física aos demais componentes da área traz implicações para o
planejamento das aulas, que, no contexto da BNCC, deve incluir a interação do professor de Educação
Física com os professores que ministram aulas de Arte, Língua Portuguesa e Inglês.
O planejamento integrado dos professores da área permitirá o desenvolvimento de projetos que
enfoquem o contexto cultural das práticas corporais, incluindo os saberes da linguagem corporal bem
como os discursos verbais e não verbais que dela emergem.
O professor de Educação Física deixa de trabalhar somente com a dimensão motora e gestual das
práticas corporais para trabalhar suas dimensões simbólicas, integrado ao fazer da linguagem corporal,
a fala, a escrita, as linguagens artísticas a ela associadas.

TP005

[5] Competências gerais da BNCC
[6]
O currículo de Educação Física contribui com o desenvolvimento de competências gerais da BNCC. Um currículo
comprometido com o desenvolvimento de competências integra, à abordagem das práticas corporais,
momentos de reflexão e construção de conceitos integrados às práticas, bem como a abordagem de valores e
atitudes.
Para fazer essa atividade sugerimos que, antes de respondê-la, você acesse a [6.1] BNCC e conheça todas as
competências gerais.
Agora responda:
Você reconhece o papel das aulas de educação física no desenvolvimento das competências gerais da BNCC?
( ) Sim
Feedback: Se você escolheu “Sim”, propomos que você compartilhe seu conhecimento com outros
professores! Um currículo de Educação Física integrado com o desenvolvimento das competências
gerais da BNCC contribui para uma abordagem integrada das práticas corporais a outros componentes
da área de linguagens e às demais áreas do currículo.

TP005

Atividade múltipla escolha com feedback

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Educação Física

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Educação Física

[5]Título H3
( ) Não
[6]Texto 1 coluna
( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “Não” ou “Não sei responder”, sugerimos que você
proponha uma discussão sobre essa temática na escola em que você atua.
O currículo de Educação Física contribui com o desenvolvimento das competências gerais da BNCC na
medida em que envolve os estudantes em processos de valorização e utilização dos conhecimentos
historicamente construídos sobre as práticas corporais, por meio da pesquisa, do estímulo à
curiosidade intelectual, à utilização do conhecimento científico, à pesquisa em diferentes suportes,
incluindo as novas tecnologias; o desenvolvimento de competências de uso das diferentes linguagens
com prioridade para a linguagem corporal, em processos de formação ética e cidadã, nos quais os
alunos desenvolvem respeito, colaboração e empatia. Contribui também para o desenvolvimento do
autocuidado e da saúde e para o respeito à diversidade dos diferentes grupos que criam e recriam as
práticas corporais.

[6.1] inserir link para abrir em nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abas
e/#introducao

TP005

Atividade reflexiva com feedback

TP005

[6]
Convite para reflexão
[7]
Propomos agora uma reflexão sobre como a integração das aulas de Educação Física ao desenvolvimento de
habilidades de outros componentes curriculares da BNCC favorece o desenvolvimento das habilidades
específicas das aulas de Educação Física.
Leia a descrição das competências abaixo e depois confira o exemplo para cada competência:

Competência 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas

[6]Título H3
[7]Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Educação Física

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Educação Física

alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.
Feedback geral >> O contato com diferentes práticas corporais nas aulas de Educação Física permite que os
estudantes possam escolher formas de participar como espectadores e ou praticantes dessas práticas ao longo
da vida e adotando valores da sociedade democrática, o processo é garantido nos anos finais do Ensino
Fundamental quando os estudantes são provocados a refletir sobre as relações entre atividade física, cultura e
qualidade de vida.

Competência 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar
com elas.
Feedback geral >>Olhar para si mesmo, compreendendo o próprio corpo e seu envolvimento em práticas
corporais, bem como os sentimentos decorrentes das práticas, deve ser objeto das aulas de Educação Física.
Nos anos finais do Ensino Fundamental, novos conceitos sobre saúde e exercício são trabalhados,
especialmente no tratamento das ginásticas de condicionamento físico.
Competência 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conﬂitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de
qualquer natureza.
Feedback geral >> Promover valores, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação em
práticas corporais pode favorecer o desenvolvimento dessa competência, bem como discutir e analisar
criticamente com os alunos a presença de preconceitos nas práticas corporais, desde que, durante as
atividades, o professor de Educação Física promova diálogos construtivos sobre os sentidos atribuídos às
práticas, elemento importante nessa fase da vida. Os estudantes estão deslocando seus interesses da família
para os grupos culturais, estão mais autônomos e precisam tomar decisões cada vez mais conscientes sobre
suas escolhas éticas.

>> o conteúdo deve ser visualizado após o
professor selecionar a opção (inserir botão
conferir)

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Educação Física

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Educação Física

[9] Texto 1 coluna
[10] Texto H4
[11] Texto 1 coluna dentro da tarja de
destaque

Módulo 2
Unidades 2 a 3
Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Ciências

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

MEC: Formação BNCC
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

Curso/Perfil:
☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2

De certa forma, essa área do conhecimento permite expandir a curiosidade intrínseca com a qual nascemos.
A construção do conhecimento, assim como inovações no próprio fazer científico, precisam ser historicamente
reconhecidas e influenciadas por fatores culturais, econômicos e sociais. Portanto, não devem ser entendidas
como verdades absolutas e infalíveis. Por outro lado, também é indispensável ressaltar a importância do
conhecimento organizado e sistematizado em contraposição àquele centrado apenas nos sentidos e no senso
comum.

[3] Texto 1 coluna
TP009

TP009

[4] O que é esperado do aluno nesse componente?
[5]
Espera-se que o aluno consiga perceber o conhecimento científico como algo em constante construção e
passível de mudança. O ensino dessa área de conhecimento deve enfatizar não apenas a utilização e o domínio
das linguagens científicas, como também objetivar um olhar reflexivo e panorâmico sobre aspectos sóciohistóricos. O objetivo disso é fortalecer uma formação crítica, atuante e questionadora, indispensável ao
exercício da cidadania diante de temas recorrentes, atuais e controversos (questões sociocientíficas) como
saúde, meio ambiente, agricultura, diversidade da vida, comportamento, tecnologia, entre outros. Assim, os
estudantes poderão se posicionar de maneira crítico-reflexiva a respeito de situações diversas.
[6]

[4] Título H3
[5] Texto 1 coluna
[6] Inserir Imagem:
bncc_m2u2_finais_prof_ciencias_img02_a_
192215372.jpg

MEC: Formação BNCC
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

Curso/Perfil:
☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2

TP006
TP006

[7] ] Como o componente Ciências da Natureza é conduzido ao longo do Ensino

Fundamental?
[8]
O componente Ciências da Natureza tem um desdobramento em componentes curriculares apenas no Ensino
Médio. No entanto, ao longo do Ensino Fundamental há uma estrutura que abarca temas e conceitos que
abordam essencialmente as ideias fundamentais da área.
Tais ideias são aquelas cuja compreensão não pode ser dispensada por qualquer cidadão bem formado; são
também as dos temas complementares, que podem ser estudados com base em escolhas pessoais, a qualquer
momento, dentro ou fora da escola.
De natureza transdisciplinar, elas servem de mediadores na mobilização dos temas para o desenvolvimento
das competências pessoais dos alunos, bem como para a construção dos significados dos conteúdos estudados.
Essas ideias fundamentais são, particularmente, importantes na escolha e na distribuição dos grandes temas a
serem trabalhados por bimestre (ou trimestre, em alguns casos).
Além desse papel articulador, as ideias fundamentais podem indicar orientações metodológicas alternativas ao
tratamento tradicional dos conteúdos.

TP007

[7] Título H3
[8] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

Curso/Perfil:
☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2

Para isso, o conhecimento e os procedimentos científicos são essenciais.

4.

Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas
tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles
relativos ao mundo do trabalho.
 É importante que o estudante reconheça as formas como a ciência e a tecnologia afetam a vida
das pessoas e das comunidades, incluindo, por exemplo, a maneira como se dá a inserção das
pessoas no mercado de trabalho e a própria dinâmica desse mercado que, nas últimas décadas,
tem passado por mudanças drásticas, principalmente em relação às possibilidades de atuação
profissional dos jovens.

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e
defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si
próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais,
sem preconceitos de qualquer natureza.
 É preciso entender que a maneira como as pessoas interagem com o meio e as situações
cotidianas pode ser sustentada por uma base conceitual mais objetiva e apoiada em evidências.
Para isso, o conhecimento e os procedimentos científicos são essenciais.

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas
das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

 Os processos de comunicação são fortemente marcados pelo desenvolvimento da ciência e da
tecnologia. Utilizar esses processos pressupõe compreender também os conhecimentos que
estão por trás deles, de tal forma que se possa consumir de forma mais consciente e sustentável
essas tecnologias.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade
humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das
Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

 Compreender a saúde a partir de uma visão mais abrangente envolvendo o curso da vida
pressupõe um cuidado permanente com o próprio corpo, com o outro, com a comunidade e
com o ambiente.

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar

TP009

MEC: Formação BNCC
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

Curso/Perfil:
☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2

decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde
individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

 Compreender a saúde a partir de uma visão mais abrangente envolvendo o curso da vida
pressupõe um cuidado permanente com o próprio corpo, com o outro, com a comunidade e
com o ambiente.

[19]
Como você avalia seu domínio nessas competências? Elas são desafiadoras para você?
Fique tranquilo! Nas próximas etapas daremos dicas práticas para ajudar seu trabalho nesse sentido. Você
poderá transformar a sala de aula em um espaço para discussões ricas relativas ao componente de Ciências da
Natureza. Vamos avançar!
TP009

[20] Título H3
[21] Texto 1 coluna
[22] Inserir Imagem

[20] Ciências na Educação Básica e o letramento científico

bncc_m2u2_finais_prof_ciencias_img03_71

[21]

5861513.jpg

Ensinar Ciências na Educação Básica tem relação direta com o processo de formação de pessoas que possam
interagir e atuar em um mundo no qual a influência do conhecimento científico é cada vez mais acentuada.
Esse processo é o chamado letramento científico.
O letramento científico envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e
tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais da ciência.

[22]

TP012

MEC: Formação BNCC
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

Curso/Perfil:
☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2

[25] vídeo VA3_M2U2_finais_ciencias

TP008

[26]

[26] Titulo| H4: Título na Tarja
[27] Texto 1 coluna

Saiba mais!

[1] Inserir link abrir em nova aba:

[27]

http://eaulas.usp.br/portal/video.action;jsessioni

O ensino de Ciências na cultura digital apresenta uma série de desafios, alguns dos quais dizem respeito ao
letramento científico. Para problematizar um pouco mais sobre esse tema assista ao vídeo Discurso Científico
[1].

d=AF0F5A8231B6EB0F34C23985170490A9?idIte
m=4456

[28] Ícone da tarja
TP010

[29]

Estrutura do componente Ciências da Natureza e suas unidades temáticas
[30]
Caso um cientista no final do século XIX quisesse se atualizar em relação às novidades da área de Ciências da
Natureza, bastaria ele ter à sua disposição uma boa biblioteca e, em alguns meses, talvez em um ano, ele teria
lido toda a produção acadêmica daquele período. Atualmente, isso seria impraticável; a produção de novos
conhecimentos pelas Ciências é avassaladora. São milhões de páginas publicadas todo mês, o que torna
impossível para uma pessoa acompanhar tudo o que acontece com as Ciências da Natureza. O resultado disso

Inserir imagem:
bncc_m2u2_finais_prof_ciencias_img04_35
3440715.jpg

MEC: Formação BNCC
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

Curso/Perfil:
☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2

tem sido a disciplinarização das Ciências. Os cientistas são, assim, cada vez mais especialistas em áreas
específicas.
Na contramão desta disciplinarização está o processo de letramento científico, que deve ocorrer ao longo da
Educação Básica. Nesse caso, é fundamental que os estudantes construam uma visão integrada das ciências
como empreendimento humano, histórico e contextualizado, cujos conhecimentos produzidos têm gerado
forte impacto na compreensão que temos de nós mesmos; da diversidade e da evolução da vida e de seus
processos de manutenção; do mundo material e de seus recursos naturais, suas transformações e fontes de
energia; do nosso planeta e de sua localização no cosmos.

Por conta dessa gama de temas e de conhecimentos, nos anos finais do Ensino Fundamental o componente é
trabalhado por meio de três unidades temáticas:
[31]

TP010

Texto + imagem 3 colunas
Legenda nas imagens
Função ampliar imagem
[29] Título H3

[30] Texto 1 coluna
[31]Inserir Imagem 1
Matéria e energia

bncc_m2u2_finais_prof_ciencias_img05_34

[32]

6844129.jpg
>>Texto da imagem 1
[32]Inserir Imagem 2
bncc_m2u2_finais_prof_ciencias_img06_51
7147759.jpg
>>Texto da imagem 2

MEC: Formação BNCC
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

Curso/Perfil:
☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2

Vida e evolução

[33]Inserir Imagem 3

[33]

bncc_m2u2_finais_prof_ciencias_img07_70
7101246.jpg
>>Texto da imagem 3
TP005

Terra e Universo

TP005

[34]

[34] Título H3

Princípios norteadores do componente Ciências da Natureza

[35] Texto 1 coluna

[35]
Entre os princípios que norteiam a estrutura da área e o componente curricular de Ciências da Natureza estão:
 relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTS&A);
 práticas e processos investigativos e
 contextualização social, cultural e histórica.

MEC: Formação BNCC
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

Curso/Perfil:
☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2

TP009

[36] Relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTS&A)
[37]
A compreensão do ambiente em suas diferentes dimensões, do micro ao macrocosmo, é uma temática de
grande interesse na área de Ciências da Natureza. É importante que o ensino de Ciências crie oportunidades
para que os estudantes percebam os diversos modos pelos quais ciência, tecnologia, sociedade e ambiente se
relacionam e se afetam mutuamente. Essas relações constituem e determinam práticas e processos de
investigação e impactam a vida de todos aqueles, direta ou indiretamente, envolvidos com as ciências.

TP009

[36] Título H3
TP009

[37] Texto 1 coluna

[41] Práticas e processos investigativos
[42]
O processo investigativo envolve diferentes etapas, sem que necessariamente haja uma sequência
predeterminada. Portanto, não se trata do método científico, e sim de procedimentos que possibilitem aos
estudantes se envolverem com situações-problema, delinearem estratégias de pesquisa, fazerem
levantamento, organização e análise de dados, comunicação e intervenção.
[43]

TP009

[41] Título H3
[42] Texto 1 coluna
[43] Inserir Imagem
bncc_m2u2_finais_prof_ciencias_grafico_02
.jpg

MEC: Formação BNCC
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

Curso/Perfil:
☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2

obstáculos epistemológicos, que podem ser compreendidos como entraves à aprendizagem. Tais entraves não
são externos e estão relacionados à constituição psicológica/cognitiva do estudante.
Os professores devem estar atentos a tais obstáculos para que possam auxiliar os estudantes a ressignificar
seus conhecimentos com base em conhecimentos científicos mais consistentes.
[56]

TP017

[60] Aspectos de transição: uma mesma base e diferentes currículos
[61]
[60] Título H3
É importante compreender a BNCC como uma base a partir da qual as escolas devem estruturar seus currículos.
Nesse sentido, alguns aspectos de transição (dos anos iniciais para os anos finais e dos anos finais para o Ensino [61] Texto 1 coluna
Médio) devem ser considerados e adaptados.
>> Habilidades aos contextos locais ou regionais
Considere, por exemplo, a habilidade (EF06CI02), há situações reais e contextualizadas nas diferentes regiões
do país, nos diferentes estados, que se enquadrariam bem como exemplos de misturas a serem empregados
pelos estudantes Assim, para a elaboração de uma massa de tapioca em certas regiões do país, são necessários
ingredientes diferentes daqueles para produzir um tacacá, um bolo de fubá etc. Da mesma forma, as
habilidades (EF09CI12) e (EF09CI13), que tratam de unidades de conservação e da importância delas, só podem

MEC: Formação BNCC
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

Curso/Perfil:
☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2

ser realmente trabalhadas a partir da produção de sentido para os estudantes, caso sejam abordadas com base
em contextos locais ou regionais. Um bioma como a Caatinga é muito distinto de um Pantanal; sendo assim,
para os estudantes, compreender o valor de uma unidade de conservação que esteja mais próxima à sua
realidade regional fará mais sentido. E, uma vez tendo compreendido essa situação em nível local ou regional,
eles poderão operar com esse conhecimento para avaliar contextos mais distantes, em outras regiões do país
ou em outras regiões do planeta. Para isso, é necessário adaptar as habilidades a contextos locais ou regionais.
>> Anos iniciais e anos finais

A transição entre os anos iniciais e os anos finais é um momento crucial no processo de letramento científico.
Processo esse que deve propiciar ao estudante o aprendizado sobre si mesmo; sobre o surgimento de sua
espécie no processo de evolução e manutenção da vida; sobre o mundo material, com seus recursos naturais e
suas transformações; sobre a exploração que sociedades humanas vêm fazendo desses recursos e os impactos
ambientais que causam; sobre a diversidade da vida no planeta, sobre o próprio planeta no Sistema Solar e no
Universo e sobre os movimentos e as forças que atuam na manutenção e na transformação desses sistemas. Ao
longo dos anos finais, espera-se que os estudantes construam argumentações consistentes baseadas em
evidências e pautadas pelo conhecimento científico.
>> Ensino Fundamental e Ensino Médio

É importante que, ao finalizar o Ensino Fundamental, os estudantes tenham noção do processo investigativo e
saibam lançar mão dele para enfrentar situações cotidianas, sejam elas pessoais ou da comunidade. Da mesma
forma, os estudantes devem chegar ao Ensino Médio reconhecendo a potencialidade do conhecimento e das
práticas científicas no desenvolvimento de tecnologias e na ampliação do conhecimento humano acerca da
natureza e de seus processos. Igualmente fundamental, ainda, é que os estudantes entendam a transitoriedade
desse conhecimento e de suas explicações, sujeitas a contextos históricos, sociais e culturais.

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências da Natureza

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

Como professor, é importante que você compreenda os princípios da BNCC para que possa incorporá-los em suas
práticas pedagógicas, considerando, principalmente, as especificidades locais dos alunos e da comunidade
escolar.
As atividades propostas têm como principal função incentivar que você compreenda o compromisso das Ciências
da Natureza com as competências gerais e específicas, e promover uma reflexão sobre as implicações da BNCC
em sua prática pedagógica.

TP007
TP007

[3]
Vimos que nos anos finais do Ensino Fundamental o componente de Ciências da Natureza é trabalhado por
meio de três unidades temáticas:
[4]




Matéria e energia
Vida e evolução
Terra e Universo

[3] Texto 1 coluna
[4]lista não numerada

Propomos uma atividade sobre essas unidades temáticas dando ênfase à preocupação em promover uma
progressão dos temas ao longo da formação do estudante.

TP005

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC
M2U4

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências da Natureza

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

[5]
Matéria e energia
[6]
Leia as seguintes habilidades na ordem que segue:


(EF06CI02) Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de misturas de
materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados (mistura de ingredientes para
fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio etc.).



(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto
no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias (como
automação e informatização).



(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas
etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia chega e é
usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola.



(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações com
base no modelo de constituição submicroscópica.

TP005

Atividade múltipla escolha com feedback

[5] Título H3
[6] Texto 1 coluna



(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas,
estabelecendo a proporção entre as suas massas.



(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e
composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.

Reflita sobre quais são os conceitos, processos e objetos de conhecimento centrais nessa sequência de
habilidades. Identifique, por exemplo, o que se espera do estudante do 6º ano em relação ao reconhecimento
das transformações químicas, além do que se espera dele ao término do Ensino Fundamental. Agora responda:

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC
M2U4

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências da Natureza

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

Na escola em que atua, você identifica essa progressão esperada na compreensão dos estudantes no decorrer
dessa temática ao longo dos anos?
( ) Sim
Feedback: Se você escolheu “SIM”, propomos que você compartilhe sua experiência com outros
professores!
( ) Não
( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você
proponha uma discussão sobre essa temática na escola em que atua. É importante reconhecer a
progressão esperada na capacidade de o estudante compreender a organização e os processos de
transformação da matéria. Sendo assim, ao término do 6º ano, espera-se que os estudantes possam
reconhecer transformações físicas e químicas em contextos próximos e relacionados a vivências
cotidianas. Já no final do 9º ano, espera-se que eles possam operar com algum grau de modelagem
acerca dessas transformações, utilizando conceitos relacionados à organização da matéria para explicar
tais transformações.
TP005

[7]
Vida e evolução
[8]
Leia as seguintes habilidades na ordem que segue:


(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional
dos seres vivos.

TP005

Atividade múltipla escolha com feedback

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências da Natureza

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: Ciências da Natureza



(EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), que os
organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização.



(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de
água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., correlacionando essas
características à flora e à fauna específicas.



(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos
componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo
ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.



(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos científicos e [7] Título H3
históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a
[8] Texto 1 coluna
diversidade biológica.

Agora responda:
Analisando essa sequência de habilidades, você é capaz de reconhecer se há uma preocupação progressiva em
explorar o conceito de biodiversidade na escola em que atua?
( ) Sim
Feedback: Se você escolheu “SIM”, propomos que você compartilhe sua experiência com outros
professores! É importante que os estudantes reconheçam essa continuidade da temática abordada
em sala de aula.
( ) Não
( ) Não sei responder

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências da Natureza

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

Feedback: Fique atento! Se você escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você
proponha uma discussão sobre essa temática na escola em que atua. É importante que os estudantes
reconheçam que há um contínuo entre as diferentes formas de vida. A célula é, possivelmente, o
melhor exemplo dessa continuidade: inicie por uma análise da organização dos seres vivos a partir de
suas unidades fundamentais (as células), passando pela análise da diversidade de ecossistemas e
finalizando com a perspectiva evolutiva da origem da diversidade biológica.

TP005

[10]
A água, substância essencial à vida, destaca-se como tema recorrente do Ensino Fundamental e está presente na
BNCC de Ciências da Natureza apresentando uma vasta lista de assuntos a serem abordados. Podemos destacar,
por exemplo, temas como a biodiversidade do planeta e a saúde e o bem-estar humanos. Essa diversidade
permite que você selecione as informações de acordo com as necessidades de sua comunidade escolar.
TP005

Vejamos o exemplo a seguir:
Atividade múltipla escolha com feedback
Um professor de Ciências da Natureza, ao analisar a BNCC, identificou que a questão da água aparece nos anos
iniciais, entre outras, nas seguintes habilidades:


(EF02CI05) Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas em geral.



(EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis
(como as mudanças de estado físico da água) e outras, não (como o cozimento do ovo, a queima do papel
etc.).



(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para explicar o ciclo
hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no
provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).

[10] Texto 1 coluna
[10.1] inserir link para abrir em nova aba:

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

AREA: Ciências da Natureza

☒ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: Ciências da Natureza

E também nos anos finais, entre outras, na habilidade:


☐ Conselheiros

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abas
e/#fundamental/geografia-no-ensino(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, fundamental-anos-finais-unidades-tematicasao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., correlacionando essas características objetos-de-conhecimento-e-habilidades
à flora e à fauna específicas.

Ele está pensando em propor um trabalho sobre o tema água na escola que abarque diferentes disciplinas e
estudantes de diferentes séries. Para isso, ele resolveu analisar a proposta da BNCC para Geografia no Ensino
Fundamental, anos finais, a fim de ver se encontra justificativa para sua proposta de trabalho.
Analise [10.1] no documento da BNCC as habilidades de Geografia para os anos finais.
Agora responda:
Você consegue fazer a conexão entre as habilidades de Ciências da Natureza e de Geografia abordando a temática
da água?
( ) Sim
Feedback: Se você escolheu “SIM”, propomos que você compartilhe sua experiência com outros
professores e planeje atividades como essa na escola que atua! Você pode ter percebido que, em
Geografia, a temática da água também é recorrente e aparece desde os anos iniciais. No Ensino
Fundamental, anos finais, é possível identificar, por exemplo, duas habilidades que tratam desse tema
em Geografia, a primeira explorando o ciclo hidrológico e a outra, a água como recurso natural:
(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente urbano e
rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a
sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal.
(EF08GE15) Analisar a importância dos principais recursos hídricos da América Latina (Aquífero
Guarani, Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do Orinoco, sistemas de nuvens na Amazônia e nos
Andes, entre outros) e discutir os desafios relacionados à gestão e à comercialização da água.

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências da Natureza

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

Considerando sua proposta como professor de Ciências da Natureza, seria possível um trabalho
conjunto entre o 6º, o 7º e o 8º anos.

( ) Não
( ) Não sei responder
TP005

Feedback: Fique atento! Se você escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você
proponha uma discussão sobre essa temática na escola em que atua.
Atividade reflexiva com feedback
Em Geografia, a temática da água também é recorrente e aparece desde os anos iniciais. No Ensino
Fundamental, anos finais, podemos identificar, por exemplo, duas habilidades que tratam do tema em
Geografia, a primeira explorando o ciclo hidrológico e a outra, a água como recurso natural:
(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente urbano e
rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a
sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal.
(EF08GE15) Analisar a importância dos principais recursos hídricos da América Latina (Aquífero
Guarani, Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do Orinoco, sistemas de nuvens na Amazônia e nos
Andes, entre outros) e discutir os desafios relacionados à gestão e à comercialização da água.
Considerando sua proposta como professor de Ciências da Natureza, seria possível um trabalho
conjunto entre o 6º, o 7º e o 8º anos.
TP005

[11]
Terra e Universo
[12]

[11] Título H3
[12]Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

AREA: Ciências da Natureza

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

Identifique que habilidades, presentes entre o 6º e o 9º anos, permitem aos estudantes compreender a
estrutura e a organização do planeta Terra, as relações entre os astros no sistema solar e as causas de
fenômenos como o efeito estufa e os terremotos.
Clique em “Conferir” e veja possibilidades que podem ser trabalhadas entre o 6º e o 9º anos dentro dessa
temática:

>> o conteúdo deve ser visualizado após o
professor selecionar a opção (inserir o botão
conferir)

[13] Texto 1 coluna

Feedback: EF06CI11 no 6º ano trata da organização do planeta e suas camadas. No 7º ano há habilidades que
tratam da atmosfera e seus processos e habilidade que trata do vulcanismo, terremotos e tsunamis. No 8º ano
a questão da Terra e seu satélite natural são apresentados e espera-se que os estudantes relacionem os
movimentos destes corpos celestes às observações feitas em seu dia-a-dia. Por fim no 9º ano há uma maior
preocupação em compreender o sistema solar em sua totalidade.
TP005

[13]
Faça uma reflexão sobre como essas progressões acontecem na escola em que atua. Você pode anotar suas
respostas e discuti-las com outros educadores de sua comunidade escolar.

Atividade reflexiva

TP005

[14] Convite para o debate
[15]
Para finalizar este Módulo 2, convidamos você a participar do [15.1]Fórum de discussão a fim de trocar
experiências com outros professores.
Propomos a temática “ensino domiciliar vs. educação escolar” para dar início à discussão.

Veja o exemplo:

[14] Título H3
[15] Texto 1 coluna
[15.1]inserir no Tooltip:

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências da Natureza

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

[16] Texto 1 coluna
[17] Texto H4
[18] Texto 1 coluna dentro da tarja de
destaque

Módulo 2
Unidades 2 a 3
Professor Ensino Fundamental Anos Finais – História

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

O desafio para você, professor(a) dos anos finais do Ensino Fundamental, está em garantir a especificidade de
cada componente da área de Ciências Humanas e, ao mesmo tempo, promover a interdisciplinaridade, pois, a
partir do 6º ano, os componentes são trabalhados por professores especialistas em Geografia e em História.

TP023

TP023

[4]
Por um lado, a especialização permite que você aprofunde os temas abordados e os trate com maior domínio,
por outro, fragmenta a área, levando muitas vezes a um trabalho desarticulado entre os dois componentes,
dificultando o trabalho com os componentes das outras áreas. Para impedir essa fragmentação, a [4.1]
organização curricular é fundamental, além de outros fatores que envolvem condições de trabalho que
possibilitem e fortaleçam o trabalho coletivo.

[5] Os fundamentos pedagógicos do componente HISTÓRIA.
[6]
O ensino de História deve proporcionar aos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental a capacidade de
interpretar o mundo, compreendendo processos e fenômenos sociais, políticos e culturais que lhes permitam
atuar de forma ética, responsável e autônoma diante da sociedade em que vivem, no seu tempo e no seu
espaço.
Os conceitos de espaço e tempo são fundamentais nos componentes da área de Ciências Humanas,
especialmente nos componentes de Geografia e História.
Nos anos finais do Ensino Fundamental, tempo e espaço continuam sendo os eixos conceituais em torno dos
quais o ensino de História se estrutura, permitindo aos estudantes identificar, comparar e conhecer o mundo,
além de criar condições adequadas para conhecer outros lugares, sociedades e temporalidades históricas,
considerando a perspectiva dos direitos humanos. Nessa etapa, os estudantes devem ser capazes não somente
de produzir e reproduzir a memória histórica, mas de questionar a posição ética dos indivíduos em relação ao
passado e ao presente.
TP007

[4] Texto 1 coluna
[4.1] Incluir texto no tooltip:
A organização curricular de cada sistema e rede
de ensino, além do projeto pedagógico de cada
unidade escolar, vai reorganizar e complementar
com características próprias o que a BNCC
propõe. O fundamental é o alinhamento com as
competências gerais, com as competências
específicas da área e do componente. Alguns
sistemas ou redes podem privilegiar uma história
menos linear, estruturada por eixos temáticos
mais definidos, selecionando unidades temáticas
distintas das propostas na BNCC.
O essencial é garantir os procedimentos
assumidos pela BNCC para os anos finais do
Ensino Fundamental e os aspectos propostos para
todas as áreas e componentes: postura
investigativa, investimento na criação e
criatividade e protagonismo do estudante.
[5] título H3
[6] Texto 1 coluna
TP007

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

[7]
Os temas que você, professor(a) dos anos finais, deve abordar se relacionam à interculturalidade, à valorização
das diferenças, ao movimento das populações e aos direitos civis.
As habilidades nesses anos finais visam:
[8]




identificar, classificar, comparar e organizar processos históricos, em contexto local e global, com foco
numa melhor compreensão de si e do outro, da escola e da comunidade, do Estado, do país e do
mundo;
sistematizar e interpretar diversas ações humanas, em determinadas temporalidades e espacialidades,
relacionando-as com as vivências, experiências e saberes, grupos e sociedades;
permitir compreender e criticar atitudes políticas, econômicas, culturais e éticas.

[7] Texto 1 coluna
[8] lista não numerada
TP007

TP007

[9]
A articulação entre as temáticas tratadas em cada ano se dá por meio dos conceitos (tempo e espaço), pelos
procedimentos de indagação das diversas fontes históricas e pela postura investigativa que devem permear
todo o Ensino Fundamental.
De acordo com a BNCC (2018), alguns procedimentos possibilitam a sistematização dos eventos históricos
como:
[10]



a cronologia, medida e datação (noção de tempo) num lugar produzido pelo ser humano na relação
com a natureza (espaço);
a escolha de fontes e documentos, por meio da atitude historiadora na qual o sujeito indaga o
documento, observando-o e interrogando-o para conhecer e compreender a sociedade que o
produziu;

[9] Texto 1 coluna
[10] lista não numerada
[11] Texto 1 coluna

[12] título H3

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas



☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

a seleção de interpretações distintas para problematizar tais interpretações a partir de visões e
perspectivas distintas, possibilitando colocar-se no lugar do outro. Esse processo torna-se importante
para o desenvolvimento da alteridade.

TP027

[11]
Além disso, as conexões com outros espaços (Europa, América e África) dependem da história local e esses
espaços poderão ser abordados com enfoques e ênfases diferentes de acordo com a especificidade de cada
localidade e região.
[12]
Relação do componente com a área de Ciências Humanas.

[13] Texto 1 coluna COM CITAÇÃO
TP012

TP027

[13]
Na videoaula a seguir, você verá como os conceitos de espaço, tempo e movimento são fundamentais na
relação dos componentes da área de Ciências Humanas, pois como afirma a BNCC (2018):
“O raciocínio espaço-temporal baseia-se na ideia de que o ser humano produz o espaço [14] Texto 1 coluna
em que vive, apropriando-se dele em determinada circunstância histórica. A capacidade [15] VA1_M2U2_finais_historia
de identificação dessa circunstância impõe-se como condição para que o ser humano
compreenda, interprete e avalie os significados das ações realizadas no passado e no
TP007
presente, o que o torna responsável tanto pelo saber produzido quanto pelo controle
dos fenômenos naturais e históricos dos quais é agente.” (BNCC, 2018, p. 351)
TP012

[14]
Veja como o fortalecimento de valores como a solidariedade, a participação e o protagonismo, além do
respeito pelas diferenças e a diversidade, são essenciais para a construção de uma sociedade democrática. Tais
aspectos devem ser intensificados, estimulados e fortalecidos por meio da seleção de metodologias e
estratégias de ensino diversificadas nos anos finais do Ensino Fundamental.

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

[15]vídeo VA1_M2U2_finais_historia

[16] título H3

TP007

[17] Texto 1 coluna
[18] lista não numerada

[16] Como o componente contribui para o desenvolvimento das competências gerais da Educação Básica,
presentes na BNCC e das competências da área de Ciências Humanas?

TP023

[17]
A organização curricular pode favorecer a interdisciplinaridade alinhando conceitos, temas e perspectivas
metodológicas. Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) favorece a interdisciplinaridade entre
todos os componentes curriculares, a partir das competências gerais da Educação Básica, e na área, a partir das
competências específicas.
A BNCC apresenta aspectos que são comuns a todos os componentes e áreas, e estes servem também como
articuladores do diálogo entre áreas e componentes, possibilitando o trabalho coletivo e interdisciplinar. Esses
aspectos comuns são:
[18]




postura investigativa;
investimento na criação e criatividade;
protagonismo do estudante.

TP023

[19]

[19] Texto 1 coluna
[19.1] Incluir texto no tooltip:
Esse aspecto do ensino de História implica “pôr
em prática métodos e atividades que suponham
‘fazer história’, e não só ‘contar histórias”
(CARRETERO, 2014, p. 19). Esse “fazer história” é
o que a BNCC chama de atitude historiadora e se
articula com a postura investigativa preconizada
como um aspecto essencial em todas as áreas e
componentes.

A videoaula a seguir aborda esses aspectos comuns e enfatiza a necessidade de desenvolver propostas nas
quais o estudante tenha uma postura ativa, indague, questione, elabore hipótese, problematize, construa suas TP012
versões e apresente argumentos para elas a partir das fontes históricas que consultou, aliando outras
competências para que ocorra a interdisciplinaridade. Destaca-se ainda a [19.1] atitude historiadora como uma
contribuição essencial do componente de História para o desenvolvimento das competências gerais da
Educação Básica, presentes na BNCC.
[20] vídeo VA2_M2U2_finais_historia

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

[21]

[20] VA2_M2U2_finais_historia

Para que uma sistematização e interpretação interdisciplinar ocorram, o ensino de Ciências Humanas deve
promover nos estudantes uma atitude investigativa diante da realidade política, social, cultural, econômica.
Realidade marcada pela pluralidade e diversidade presentes em determinadas temporalidades e
espacialidades.

[21] legenda vídeo
TP007
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[22] Aprendizagens esperadas e processos envolvidos.
[23]
O componente de História nos anos finais do Ensino Fundamental espera que os estudantes sejam capazes de
realizar abordagens reflexivas sobre memórias e narrativas históricas, sobre patrimônios materiais e imateriais,
que construam e redimensionem suas identidades, e de se situar, se orientar, se posicionar e compreender a
diversidade dos processos históricos, ampliando suas leituras e visões de mundo. Tais leituras e visões devem
valorizar as referências produzidas coletivamente no passado e no presente, em locais, regiões, países e no
mundo, ou seja, em diferentes temporalidades e espacialidades.
Veja como tais conhecimentos se materializam nas competências específicas de História para o Ensino
Fundamental.
[24]
1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do
tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo.
2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como
problematizar os significados das lógicas de organização cronológica.
3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos,
interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias,
exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.

[22] título H3
[23] Texto 1 coluna
[24] lista

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a
um mesmo contexto histórico e posicionar-se criticamente, com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus
significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações.
6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica.
7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e
responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais.
TP023

[25]
À medida que os estudantes avançam no seu processo de escolarização seus [25.1] processos cognitivos se
expandem, envolvendo distintos graus de complexidade.
Por exemplo, o trabalho com as fontes históricas, os vestígios e os registros se inicia com as vivências e saberes
dos estudantes, dos registros e impressões sobre sua vida, seu cotidiano. Posteriormente, transcende para
outros grupos, comunidades, sociedades e povos. Desta forma, as memórias individuais e coletivas se interrelacionam, possibilitando aos estudantes:
 compreender das relações entre indivíduo e sociedade nas questões dos patrimônios culturais,
materiais e imateriais;
 reconhecer-se como parte de um grupo, de uma sociedade, de uma etnia, de uma raça ou de uma
cultura;
 estabelecer relações de alteridade e de modo de vida em diferentes tempos.

Ao longo desse processo, espera-se que os estudantes se sensibilizem para a pesquisa, valorizem a crítica
documental, e que produzam textos históricos, com problematização, hipóteses, argumentação e
posicionamento a partir dos diversos documentos, das diversas fontes históricas e das diferentes linguagens
(oral, escrita, cartográfica, estética, técnica etc.).

TP023

[25] Texto 1 coluna
[25.1] Incluir texto no tooltip:
Os processos cognitivos envolvem distintos graus
de complexidade que vão se expandindo à
medida que o estudante avança em seu processo
de escolarização, indo do mais simples ao
complexo, do local ao global, do presente ao
passado mais próximo e do presente ao passado
mais remoto.
TP012

[26] Texto 1 coluna
[27] VA3_M2U2_finais_historia
TP012

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

[28] Texto 1 coluna
[29] VA4_M2U2_finais_historia
[30] Texto 1 coluna

TP012

[26]
Veja a videoaula a seguir para entender melhor como a metodologia do ensino de História no Ensino
Fundamental deve resgatar a atitude investigativa do aluno considerando as experiências (vivências e saberes)
e não se constituindo de processos de memorização de fatos, datas e personagens históricos, como a escola
tradicional sempre enfatizou.

TP023

[27]vídeo VA3_M2U2_finais_historia
TP012

[28]
Para favorecer o interesse dos estudantes, explorando a diversidade dos documentos históricos, que tal
utilizar-se desses documentos, tais como textos de historiadores, textos literários, documentos oficiais,
fotografias, documentos audiovisuais, objetos, vestuários, mapas, pinturas, entre outros, em sala de aula?

[31] título H3
[32] Texto 1 coluna
[32.1] Incluir texto no tooltip:
As definições da BNCC incorporam essas
exigências desde o 6º ano, organizando uma
progressão ao alcance das crianças, investindo na
compreensão e no desenvolvimento de formas de
registro mais apropriada para a apreensão dos
procedimentos para se estudar a História, tais

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

Na videoaula a seguir, você verá exemplos de atividades propostas que utilizam diversas linguagens e as
confrontam com outras fontes históricas, favorecendo o desenvolvimento de habilidades e a
interdisciplinaridade entre os componentes curriculares.
[29] vídeo VA4_M2U2_finais_historia

como “os processos de identificação,
comparação, contextualização, interpretação e
análise de um objeto” histórico (BNCC, 2017, p.
396). Além disso, define-se na BNCC que esses
conhecimentos sejam tratados a partir de uma
lógica temporal que permita aos estudantes
acompanhar as movimentações, os conflitos e os
avanços dos agrupamentos humanos em
diferentes tempos, lugares e circunstâncias.

[30]
Independentemente do material que você, professor(a) dos anos finais do Ensino Fundamental, escolher
trabalhar em sala de aula, é importante trazer diversos sujeitos e fontes que permitam a problematização desse
material, o confronto de diferentes opiniões, questionando algumas explicações e desnaturalizando outras.
TP008
TP023

[31] Aspectos de transição (dos anos iniciais para os anos finais e dos anos finais para o Ensino Médio).
[32]

A transição dos anos iniciais para os anos finais da etapa Ensino Fundamental deve ser cuidadosa, pois os
estudantes se deparam com novos professores, com transferências para outras escolas e ambientes diferentes
do que costumavam encontrar.

[33] Texto 1 coluna
[34] Texto H4 com ícone Dica

Para o componente História, além dos cuidados para todos os estudantes nessa transição, também é necessário [35] Texto1 coluna dentro da tarja de destaque
considerar que a sistematização dos novos conhecimentos supõe a esperada aquisição das habilidades e
competências essenciais do segmento anterior. No entanto, destaca-se que as[32.1] definições da BNCC
TP012
incorporam essas exigências, organizando uma progressão ao alcance das crianças.
TP008
[33]

Espera-se que a perspectiva de progressão, ampliação e aprofundamento dos conceitos, temas e objetos do
conhecimento continuem ocorrendo no Ensino Médio, possibilitando o desenvolvimento de competências
gerais da Educação Básica, presentes na BNCC, específicas da área e do componente cada vez mais complexas e

[36] título H3
[37] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

que exijam processos cognitivos mais elaborados em diálogo com os componentes curriculares da área de
Ciências Humanas e das demais áreas do currículo.

[38] VA5_M2U2_finais_historia
[39] legenda vídeo

Ao ingressar no 6º ano, os estudantes estão deixando a infância e ingressando na pré-adolescência, enquanto
que, ao concluir esta etapa, na transição para o Ensino Médio, estão na adolescência. Portanto, os anos finais
marcam um momento difícil na vida dos estudantes, momento marcado por mudanças físicas, psicológicas,
emocionais, de descobertas, de conflitos, de críticas e de inseguranças. É importante levar em consideração
todos esses aspectos ao promover a aprendizagem dos seus estudantes.
É preciso destacar que os estudantes dessa faixa etária vão se tornando mais contestadores conforme avançam
nos anos da escolarização. Isso não deve ser visto como um obstáculo à aprendizagem, mas como uma janela
de oportunidades.
[34]

Dica!
[35]

Para explorar essas oportunidades, que tal utilizar uma metodologia que questione o passado a partir do
presente, que investigue e utilize diferentes fontes e linguagens, que indague e explore museus, espaços
públicos, ruas, locais de cultura e dialogue com a linguagem dos jovens?
Assim, você verá maior possibilidade de envolver os estudantes nos temas, objetos de conhecimento e no
desenvolvimento das competências e habilidades da área e do componente.

TP023

TP012
[36] Promovendo a interdisciplinaridade.
[37]

Espera-se que os estudantes desenvolvam competências e habilidades que permitam o aprofundamento das
temáticas essenciais abordadas no ensino de História. Se os estudantes desenvolveram as competências e
habilidades esperadas nos anos iniciais e dominam os objetos do conhecimento, será mais fácil promover
atividades interdisciplinares, pois estas estimularão o trabalho em grupo e a pesquisa, colocando em prática
conhecimentos, atitudes, valores, competências e habilidades aprendidas na relação entre os componentes.

[40] Texto 1 coluna
[40.1] Incluir texto no tooltip:
Nos exemplos dados a seguir, é priorizado o
trabalho entre professores de um mesmo ano,
pois estes geralmente lecionam para as mesmas
turmas. Porém, o trabalho interdisciplinar pode e

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC
M2U2

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: História

No caso da área de Linguagens, o trabalho interdisciplinar com a História se vê favorecido justamente pelo uso
de diferentes linguagens que se articulam com o ensino de História. Os componentes da área são: Língua
Portuguesa, Artes, Educação Física e Língua Inglesa.
As produções literárias e as danças são linguagens impregnadas de historicidade e permitem resgatar a
memória individual e coletiva, assim como valorizar a diversidade cultural da população brasileira.

deve ser também interanual, o que exigirá maior
articulação e trabalho coletivo.
[41] Texto 1 coluna
TP028

Na videoaula a seguir, você pode ver uma possibilidade de interdisciplinaridade no 7º ano de História com o
componente Arte. Nesse exemplo, a expressão, a representação e a encenação da dança traduzem a forma de
viver e de pensar a cultura e a tradição de um determinado grupo.
[38]vídeo VA5_M2U2_finais_historia
[42] Tabela

[39]

7º ano - Interdisciplinaridade História e Arte
TP023
[40]

Veja agora [40.1] exemplos que podem ser trabalhados com outros componentes, articulando a
interdisciplinaridade nos 8º e 9º anos:
[41]

8º ano - Interdisciplinaridade História e Língua Inglesa
Você, professor(a) de História, poderá se articular com o professor de Língua Inglesa deste mesmo ano para
realizar um trabalho interdisciplinar com foco no Eixo Leitura, articulando as unidades temáticas e objetos de
conhecimentos com as habilidades. Para entender, melhor veja a tabela a seguir:
TP028
[42]

TP005

Unidade Temática

Componente História
Objeto do conhecimento

☐ Conselheiros

Habilidade a ser desenvolvida

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

Os processos de independência nas
Américas

Unidade Temática
Estratégias de leitura e Práticas de
leitura e fruição

A independência dos Estados Unidos”

Componente Língua Inglesa
Objeto do conhecimento
Construção de sentidos por meio de
inferências e reconhecimento de
implícitos e Leitura de textos de
cunho artístico/literário

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

Identificar e contextualizar as
especificidades dos diversos
processos de independência nas
Américas, seus aspectos
populacionais e suas conformações
territoriais (EF08HI07)
Habilidade a ser desenvolvida
Inferir informações e relações que
não aparecem de modo explícito no
texto para construção de sentidos
(EF08LI05);
Apreciar textos narrativos em língua
inglesa (contos, romances, entre
outros, em versão original ou
simplificada), como forma de valorizar
o patrimônio cultural produzido em
língua inglesa (EF08LI06); e
Explorar ambientes virtuais e/ou
aplicativos para acessar e usufruir do
patrimônio artístico literário em
língua inglesa (EF08LI07).

[43] Texto 1 coluna

TP028

[44] Tabela
TP005
[43]

Como você pode trabalhar a interdisciplinaridade desses dois componentes?
Vocês, professor(a) de Língua Inglesa e professor(a) de História, podem selecionar textos em inglês, literários ou
históricos, que abordem o tema da independência dos Estados Unidos, podendo também trabalhar com a
versão em inglês da Declaração da Independência, além de realizar pesquisas em ambientes virtuais em língua
inglesa sobre a temática da independência.

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

9º ano - Interdisciplinaridade História, Geografia e Matemática
Outra interdisciplinaridade possível se dá no 9º ano entre os componentes de História, Geografia e Matemática.
Veja a tabela a seguir para entender as unidades temáticas, seus objetos de conhecimentos e as habilidades de
cada componente:
TP028
[44]
Unidade Temática
Totalitarismos e conflitos mundiais

Unidade Temática
Conexões e escalas

Unidade Temática
Probabilidade e estatística

Componente História
Objeto do conhecimento
O colonialismo na África e
As guerras mundiais, a crise do
colonialismo e o advento dos
nacionalismos africanos e asiáticos
Componente Geografia
Objeto do conhecimento
Intercâmbios históricos e culturais
entre Europa, Ásia e Oceania

Componente Matemática
Objeto do conhecimento
Leitura, interpretação e
representação de dados de pesquisa
expressos em tabelas de dupla
entrada, gráficos de colunas simples e
agrupadas, gráficos de barras e de
setores e gráficos pictóricos

Habilidade a ser desenvolvida
Caracterizar e discutir as dinâmicas do
colonialismo no continente africano e
asiático e as lógicas de resistência das
populações locais diante das questões
internacionais (EF09HI14)
Habilidade a ser desenvolvida
Analisar características de países e
grupos de países europeus, asiáticos e
da Oceania em seus aspectos
populacionais, urbanos, políticos e
econômicos e discutir suas
desigualdades sociais e econômicas e
pressões sobre seus ambientes físiconaturais (EF09GE09)
Habilidade a ser desenvolvida
Escolher e construir o gráfico mais
adequado (colunas, setores, linhas),
com ou sem uso de planilhas
eletrônicas, para apresentar um
determinado conjunto de dados,
destacando aspectos como as

TP005

[45] Texto 1 coluna
[46] inserir link para abrir em nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#f
undamental

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: História

medidas de tendência central
(EF09MA22)
TP005
[45]

Observando as habilidades dos três componentes a serem desenvolvidas, como você articularia a
interdisciplinaridade entre eles?
O trabalho entre História e Geografia pode utilizar diversos dados demográficos, econômicos, entre outros, que
podem ser articulados com a área de Matemática.
A interdisciplinaridade sempre é possível, mas exige que você, professor(a) dos anos finais do Ensino
Fundamental, tenha um planejamento conjunto com outro componente, articulação e comprometimento na
sua prática pedagógica. O trabalho isolado do componente curricular pode ser mais fácil de ser desenvolvido,
mas certamente os resultados da prática interdisciplinar são mais eficazes.
Navegue também pela [46] BNCC para se aprofundar mais nas competências e habilidades de cada componente
dos anos finais do Ensino Fundamental!

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

As atividades propostas têm como principal função incentivar que você compreenda o compromisso da História
com as competências gerais e específicas, e promova uma reflexão sobre as implicações da BNCC em sua prática
pedagógica.
Bom trabalho!
TP005
TP005

[3] Estrutura da BNCC: aspectos fundamentais

Atividade múltipla escolha (uma resposta
correta)com feedback

[4]
Com relação ao componente curricular de História do Ensino Fundamental – anos finais, tendo como referencial
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), pode-se dizer que:
I.
II.
III.

IV.

Os temas abordados nessa etapa do Ensino Fundamental se relacionam à interculturalidade, à
valorização das diferenças, ao movimento das populações, aos direitos civis.
Nos anos finais do Ensino Fundamental, os estudantes devem ser capazes apenas de reproduzir a
memória histórica.
A definição de competências específicas para a área de Humanas na BNCC facilita o desenvolvimento do
trabalho interdisciplinar entre Geografia e História, componentes curriculares da área, mas inviabiliza o [3]Título H3
[4]Texto 1 coluna
diálogo com as demais áreas do currículo.
As habilidades nesses anos finais visam identificar, classificar, comparar e organizar em contexto local e
global, com foco numa melhor compreensão de si e do outro, da escola e da comunidade, do Estado, do
país e do mundo.

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

V.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: História

Tempo e espaço são os eixos conceituais em torno dos quais o ensino de História se estrutura nos anos
finais do Ensino Fundamental.

Considerando as afirmações sobre o componente curricular de História do Ensino Fundamental, assinale a
alternativa correta:
( ) Estão corretas as afirmativas I, III e V.
( ) Estão corretas as afirmativas II, III e V.
( ) Estão corretas as afirmativas I, II e IV.
( X ) Estão corretas as afirmativas I, IV e V.
( ) Estão corretas as afirmativas II, IV e V.
Feedback em caso de resposta correta: Parabéns, você acertou!
Tempo e espaço são os eixos conceituais em torno dos quais o ensino de História se estrutura em todo o Ensino
Fundamental, revelando uma progressão na complexidade desses conceitos ao longo dos 9 anos. Nos anos finais,
os temas abordados dizem respeito à interculturalidade, à valorização das diferenças, ao movimento das
populações, aos direitos civis, enquanto as habilidades objetivam identificar, classificar, comparar e organizar,
em contexto local e global, enfatizando a construção do sujeito em sua relação com o outro, valorizando a
diversidade e as diferenças culturais, políticas, econômicas e sociais. Portanto, as alternativas I, IV e V são
corretas.
As alternativas II e III são incorretas, pois, nos anos finais do Ensino Fundamental, os estudantes devem ser
capazes de produzir e reproduzir a memória histórica e também questionar a posição ética dos indivíduos em
relação ao passado e ao presente. Além disso, a definição de competências gerais e específicas favorecem a
interdisciplinaridade entre os componentes curriculares da área de Ciências Humanas e também com os
componentes das demais áreas.
Feedback em caso de resposta incorreta: Fique atento!
Tempo e espaço são os eixos conceituais em torno dos quais o ensino de História se estrutura em todo o Ensino
Fundamental, revelando uma progressão na complexidade desses conceitos ao longo dos 9 anos. Nos anos finais,
os temas abordados dizem respeito à interculturalidade, à valorização das diferenças, ao movimento das
populações, aos direitos civis, enquanto as habilidades objetivam identificar, classificar, comparar e organizar,

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

em contexto local e global, enfatizando a construção do sujeito em sua relação com o outro, valorizando a
diversidade e as diferenças culturais, políticas, econômicas e sociais. Portanto, as alternativas I, IV e V são
corretas.
As alternativas II e III são incorretas, pois, nos anos finais do Ensino Fundamental, os estudantes devem ser
capazes de produzir e reproduzir a memória histórica e também questionar a posição ética dos indivíduos em
relação ao passado e ao presente. Além disso, a definição de competências gerais e específicas favorecem a
interdisciplinaridade entre os componentes curriculares da área de Ciências Humanas e também com os
TP005
componentes das demais áreas.
Atividade múltipla escolha (uma resposta
correta)com feedback
TP005

[5]
Além das competências gerais, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apresenta aspectos que são comuns a
todos os componentes e áreas do currículo. Um desses aspectos comuns é a postura investigativa. No tocante ao
ensino de História no Ensino Fundamental, esse aspecto é importante, porque se articula diretamente com o
ofício do historiador, uma vez que a produção do conhecimento histórico exige:
I.

II.
III.
IV.

Olhar os vestígios deixados pelas sociedades que viveram em outros tempos e lugares com um olhar
aguçado, procurando indagar esses vestígios (fontes históricas) para compreender modos de vida,
organização política e social, manifestações culturais, relação com a natureza e sua transformação.
[5]Texto 1 coluna
Que se construa uma interpretação objetiva, que perdure ao longo do tempo, fazendo com que o
conhecimento histórico seja fundamentado, exato e comprovado apenas por fontes oficiais.
Fazer leituras, levantar hipóteses, fazer cruzamentos com informações de outras fontes, com base nas
quais a história vai sendo escrita e reescrita.
Compreender a atitude historiadora, própria dos historiadores profissionais, enquanto o saber histórico
escolar deve se apropriar desse conhecimento e reproduzi-lo.

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

V.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: História

Não apenas contar histórias, mas mobilizar métodos e atividades que impliquem uma atitude
historiadora, ou seja, fazer história.

Considerando as afirmações sobre o componente curricular de História do Ensino Fundamental, assinale a
alternativa correta:
( X ) Estão corretas as afirmativas I, III e V.
( ) Estão corretas as afirmativas II, III e V.
( ) Estão corretas as afirmativas I, II e IV.
( ) Estão corretas as afirmativas I, IV e V.
( ) Estão corretas as afirmativas II, IV e V.
Feedback em caso de resposta correta: Parabéns, você acertou!
Os métodos e as atividades utilizados pelos historiadores em seu ofício devem ser utilizados pelos professores
ao ensinar História no Ensino Fundamental. Esses métodos e atividades dizem respeito ao trabalho de análise de
diferentes fontes históricas, num processo de indagação dessas fontes, que procure construir e reconstruir os
acontecimentos passados de maneira crítica, revelando que esse conhecimento é fruto de leituras feitas a partir
do presente, do levantamento de hipóteses, do cruzamento de informações de fontes diversas, com base nas
quais a história vai sendo escrita e reescrita, construída e reconstruída, não sendo, portanto, estática, imutável,
acabada. O conhecimento histórico é um processo impregnado de dilemas e contradições. O saber histórico
escolar deve, assim, fazer uso de procedimentos similares aos utilizados pelos historiadores profissionais,
indagando o passado e promovendo uma atitude historiadora. Sendo assim, são corretas apenas as afirmações
I, III e V.
Feedback resposta incorreta: Fique atento!
Os métodos e as atividades utilizados pelos historiadores em seu ofício devem ser utilizados pelos professores
ao ensinar História no Ensino Fundamental. Esses métodos e atividades dizem respeito ao trabalho de análise de
diferentes fontes históricas, num processo de indagação dessas fontes, que procure construir e reconstruir os
acontecimentos passados de maneira crítica, revelando que esse conhecimento é fruto de leituras feitas a partir
do presente, do levantamento de hipóteses, do cruzamento de informações de fontes diversas, com base nas
quais a história vai sendo escrita e reescrita, construída e reconstruída, não sendo, portanto, estática, imutável,

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

acabada. O conhecimento histórico é um processo impregnado de dilemas e contradições. O saber histórico
escolar deve, assim, fazer uso de procedimentos similares aos utilizados pelos historiadores profissionais,
indagando o passado e promovendo uma atitude historiadora. Sendo assim, são corretas apenas as afirmações
I, III e V.

TP005
TP005

Atividade múltipla escolha com feedback
[6]
As competências específicas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) se desdobram em habilidades que
resultam em aprendizagens essenciais para a formação dos estudantes. Essas aprendizagens exigem, de acordo
com cada componente curricular, procedimentos e estratégias específicas. No caso do componente de História,
quanto aos procedimentos e estratégias, indique (V) se a afirmação é verdadeira ou (F) se a afirmação é falsa:

(F) 1. O trabalho com os diversos documentos históricos, por exemplo, textos de historiadores, documentos
oficiais, fotografias, audiovisuais (gravações, filmes, documentários, obras de ficção, obras literárias etc.),
objetos, móveis, vestuários, brinquedos, utensílios domésticos, de uso pessoal, veículos, depoimentos, diários,
cadernos de escola, de receita etc., são utilizados apenas para ilustrar a história, mostrando aos estudantes como
[6]Texto 1 coluna
era a vida em outras épocas.
(V) 2. De acordo com a BNCC, o trabalho com as fontes históricas é central na construção da identidade individual
e coletiva, portanto, os vestígios e os registros se iniciam com as vivências e os saberes dos estudantes, dos
registros e das impressões sobre sua vida, seu cotidiano, transcendendo para outros grupos, comunidades,
sociedades e povos.
(V) 3. As memórias individuais e coletivas se inter-relacionam, possibilitando aos estudantes a compreensão das
relações entre indivíduo e sociedade, nas questões dos patrimônios culturais, materiais e imateriais.

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: História

(F) 4. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) prevê uma metodologia de ensino do componente curricular de
História, baseada essencialmente na memorização de fatos, acontecimentos e datas, por isso a ênfase na
cronologia e na história econômica.
(V) 5. Reconhecer-se como parte de um grupo, de uma sociedade, de uma etnia, de uma raça e de uma cultura é
fundamental para a construção da identidade, assim como para estabelecer relações de alteridade e de modo de
vida em diferentes tempos.
Feedback em caso de resposta correta: Parabéns, você acertou!
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) prevê uma metodologia de ensino, porém os princípios, os conceitos,
as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as competências e as habilidades específicas indicam que
o ensino de História no Ensino Fundamental deve se apoiar no que a Base chama de “atitude historiadora”, o que
implica considerar as experiências (vivências e saberes) de alunos e professores, além do o trabalho com os
diversos documentos históricos. Isso indica que o trabalho com as diversas fontes históricas é central na
construção da identidade individual e coletiva, sendo fundamental para estabelecer relações de alteridade e de
modo de vida em diferentes tempos. Portanto, apenas as afirmações 1 e 4 são falsas.
Feedback resposta incorreta: Fique atento!
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) prevê uma metodologia de ensino, porém os princípios, os conceitos,
as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as competências e as habilidades específicas indicam que
o ensino de História no Ensino Fundamental deve se apoiar no que a Base chama de “atitude historiadora”, o que
implica considerar as experiências (vivências e saberes) de alunos e professores, além do o trabalho com os
diversos documentos históricos. Isso indica que o trabalho com as diversas fontes históricas é central na TP023
construção da identidade individual e coletiva, sendo fundamental para estabelecer relações de alteridade e de
modo de vida em diferentes tempos. Portanto, apenas as afirmações 1 e 4 são falsas.
TP023

[7]
Convite para o debate

☐ Conselheiros

Módulo 2
Unidades 2 a 3
Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Geografia

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Geografia

☐ Conselheiros

partir do 6º ano os componentes são trabalhados por professores especialistas em Geografia e em História.
TP023

[4]
Por um lado, a especialização permite que você aprofunde os temas abordados e os trate com maior domínio,
por outro, fragmenta a área, levando muitas vezes a um trabalho desarticulado entre os dois componentes e
dificultando o trabalho com os componentes das outras áreas. Para impedir essa fragmentação, a [4.1]
organização curricular é fundamental, além de outros fatores que envolvem condições de trabalho que
possibilitam e fortalecem o trabalho coletivo.

TP027

[5] Os fundamentos pedagógicos do componente Geografia
[6]
O estudo da Geografia nos anos finais do Ensino Fundamental constitui-se em uma busca do lugar de cada
indivíduo no mundo, valorizando a sua individualidade e, ao mesmo tempo, situando-o em uma categoria mais
ampla de sujeito social: a de cidadão ativo, democrático e solidário.
A BNCC (2017) afirma que:
“Estudar Geografia é uma oportunidade para compreender o mundo em que se vive,
na medida em que esse componente curricular aborda as ações humanas construídas
nas distintas sociedades existentes nas diversas regiões do planeta. Ao mesmo tempo,
a educação geográfica contribui para a formação do conceito de identidade, expresso
de diferentes formas: na compreensão perceptiva da paisagem, que ganha significado
à medida que, ao observá-la, nota-se a vivência dos indivíduos e da coletividade; nas
relações com os lugares vividos; nos costumes que resgatam a nossa memória social;
na identidade cultural; e na consciência de que somos sujeitos da história, distintos
uns dos outros e, por isso, convictos das nossas diferenças.” (BNCC, 2017, p. 357).
TP007

[4] Texto 1 coluna
[4.1] Incluir texto no tooltip:
A organização curricular de cada sistema e rede
de ensino, além do projeto pedagógico de cada
unidade escolar, vai reorganizar e complementar
com características próprias o que a BNCC
propõe. O fundamental é o alinhamento com as
competências gerais, com as competências
específicas da área e do componente. Alguns
sistemas ou redes podem privilegiar uma história
menos linear, estruturada por eixos temáticos
mais definidos, selecionando unidades temáticas
distintas das propostas na BNCC.
O essencial é garantir os procedimentos
assumidos pela BNCC para os anos finais do
Ensino Fundamental, bem como os aspectos
propostos para todas as áreas e componentes:
postura investigativa, investimento na criação e
criatividade e protagonismo do estudante.
TP027

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Geografia

☐ Conselheiros

[7]

[5] título H3

Espera-se que os estudantes de Geografia nos anos finais estabeleçam relações de alteridade e de modo de
vida em diferentes tempos.

[6] Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

A relação do componente Geografia com a área de Ciências Humanas nos anos finais, assim como nas séries
iniciais, propõe o domínio da leitura contextualizada da realidade, correlacionando os fatos sociais e naturais no
tempo e no espaço.
Como processo de finalização do Ensino Fundamental, o desafio é compreender a articulação de diversas
escalas geográficas (local, regional, nacional, global) e históricas numa mesma situação.

TP007

Há um foco no conceito de território, compreendido enquanto espaço da ação concreta e das relações
desiguais de poder, considerando também o espaço virtual proporcionado pela rede mundial de computadores
e das geotecnologias, o que reforça a necessidade de uma compreensão histórica da formação dos países do
mundo contemporâneo.
Assim como nas séries iniciais, a BNCC estrutura o componente Geografia em 5 [7.1] unidades temáticas:
[8]

[9]

[7.1] inserir link para abrir em nova aba:



O sujeito e seu lugar no mundo:compreender as noções de pertencimento e identidade;

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abas



Conexões e escalas:compreender as relações existentes entre fatos nos níveis local e global;

e/#fundamental/geografia-no-ensino-



fundamental-anos-finais-unidades-tematicasMundo do trabalho: compreender as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho em variados
tempos;
objetos-de-conhecimento-e-habilidades



Formas de representação e pensamento espacial: compreender mapas e outras formas de
representação gráfica envolvendo o raciocínio geográfico;


TP019

[7] Texto 1 coluna

[8]lista não numerada

Natureza, ambientes e qualidade de vida: compreender os processos físico-naturais do planeta
Terra e as transformações impostas pelas atividades humanas.
TP019

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
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Um mesmo fato geográfico pode ser estudado de diferentes pontos de vista e de forma integrada, o que
explica a possibilidade de poder ser abordado em mais de uma unidade temática.
Nos anos finais do Ensino Fundamental, pretende-se garantir a continuidade e a progressão das aprendizagens
dos anos iniciais a respeito da produção do espaço, em níveis crescentes de complexidade da compreensão
conceitual. Veja a seguir como isso é estruturado durante os anos finais e como, gradativamente, as habilidades
vão se tornando mais complexas:
[10] 6º ano
No 6º ano, os estudantes devem identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho
humano, além de consolidar o estudo dos fundamentos da cartografia.
[11] 7º ano
Manteve-se no 7º ano o estudo de geografia do Brasil. Até o 7º ano, valoriza-se muito a observação e a
descrição de dados no trabalho de campo.
[12] 8º e 9º ano

[9] Texto 1 coluna
[10]Aba 1
>>Texto da Aba 1
[11]Aba 2
>>Texto da Aba 2
[12]Aba 3
>>Texto da Aba

Nas séries finais, aborda-se a geografia regional do espaço mundial. No 8º e 9º ano, as habilidades envolvem
TP005
mais análise, capacidade de síntese e desenvolvimento do senso crítico. Uma inovação da BNCC é a finalização
do Ensino Fundamental com o estudo de geografia política, tema tradicionalmente abordado no Ensino Médio.
TP005
[13] Aprendizagens esperadas e processos envolvidos
[14]
Os processos de aprendizagem visam oportunidades para a interpretação de como o saber científico se interrelaciona com o discurso ideológico e com as relações de poder e da informação.
TP023
O principal aspecto indicado na BNCC é o domínio do [14.1] raciocínio geográfico, que é a maneira específica
do componente contribuir para o desenvolvimento do pensamento espacial.

[13] título H3
[14] Texto 1 coluna
TP023
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A partir desse princípio elementar do raciocínio geográfico, uma tarefa básica da disciplina seria a busca de uma
visão de totalidade, tendo como ponto de partida cada fato geográfico.
Cabe aos estudos da geografia a descrição dos fatos sociais, partindo-se da sua localização no espaço para, em
seguida, compreender como esses fatos fazem parte do todo terrestre. Dessa maneira, a Geografia contribui
para a superação da fragmentação aparente da realidade.
TP012
[15]
Para entender melhor sobre esse assunto, veja a seguir a videoaula sobre o que é o raciocínio geográfico e seus
princípios em situações de aprendizagem:
[16]vídeo VA1_M2U2_finais_geografia

TP007

[17]
Considerando os aspectos legais e pedagógicos em articulação com as competências gerais da Educação Básica
e com as competências específicas da área de Ciências Humanas, o componente curricular de Geografia
também deve garantir aos alunos o desenvolvimento de 7 competências específicas como:
[18]
1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/natureza e exercitar o
interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas.
2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a
importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem uso
dos recursos da natureza ao longo da História.
3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na
análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão,
diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem.
4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, de
diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam
informações geográficas.

[14.1] Incluir texto no tooltip:
“O raciocínio geográfico, uma maneira de
exercitar o pensamento espacial, aplica
determinados princípios para a compreensão
de aspectos fundamentais da realidade: a
localização e a distribuição dos fatos e
fenômenos na superfície terrestre, o
ordenamento territorial, as conexões
existentes entre componentes físico-naturais
e as ações antrópicas.” (BNCC, 2017, p.357)
TP012

[15] Texto 1 coluna
[16] VA1_M2U2_finais_geografia
TP007

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Geografia

☐ Conselheiros

5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo
natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e informacional, avaliar ações e propor
perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos científicos da
Geografia.
6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de
vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro,
sem preconceitos de qualquer natureza.
7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
[17] Texto 1 coluna
determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, com base em princípios éticos,
[18] lista
democráticos, sustentáveis e solidários.
TP012

[19]
O pensamento espacial está associado ao desenvolvimento intelectual, que integra conhecimentos não
somente da Geografia, mas também de outras áreas, como Matemática, Ciência, Arte e Literatura. Essa
interação visa a resolução de problemas que envolvem mudanças de escala, orientação e direção de objetos
localizados na superfície terrestre, efeitos de distância, relações hierárquicas, tendências à centralização e à
dispersão, efeitos da proximidade e vizinhança etc.
Você pode usar como exemplo o ciclo da água em uma compreensão da esfera global, a circulação geral da
atmosfera (na escala mundial) que pode ser relacionada com algum fenômeno meteorológico (local), por
exemplo, uma tempestade inundando a rua da escola. A água aqui é um elemento que pode dialogar, por
exemplo, com as artes plásticas ou pode aparecer na poesia literária.
Na videoaula a seguir, você pode ver como o componente contribui para desenvolvimento das competências
gerais da Educação Básica, presentes na BNCC e das competências da área de Ciências Humanas, favorecendo
o desenvolvimento do senso crítico e proporcionando a análise de fatos de relevância social.

[20]vídeo - VA2_M2U2_finais_geografia

TP012

[19] Texto 1 coluna
[20] VA2_M2U2_finais_geografia
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TP0016

[21]
Dicas para colocar em prática
[22]
Você viu anteriormente que a BNCC estrutura o componente Geografia em 5 unidades temáticas. A abordagem
dessas unidades temáticas não deve ser realizada separadamente e, muito menos, numa sequência linear.
Veja como um mesmo fato geográfico, por exemplo, “uma pessoa desempregada na família”, deve ser
compreendido por meio da integração das diferentes abordagens das unidades temáticas:
TP0016

[21] título H3
[22] Texto 1 coluna

☐ Conselheiros
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porque o desemprego ocorre desigualmente pelos setores da economia.
[26] Conexões e escalas
O fato de haver o desemprego pode ser compreendido, numa escala mundial, por decorrência do impacto da
globalização em diferentes países.
[27] Formas de representação e pensamento espacial
Esses fatos e temas, conectados entre si, devem ser analisados com o uso de diferentes linguagens.
[28] Natureza, ambientes e qualidade de vida
Esses fatos e temas, conectados entre si, devem ser analisados estabelecendo relações com a vida em
sociedade.
TP023

TP023

[29]
Ao trabalhar um mesmo fato, integrando as unidades de estudo, os estudantes estarão desenvolvendo a leitura
de contexto proposta pela área de Ciências Humanas, o que se faz na Geografia a partir da análise de [29.1]
situações geográficas.
TP012

[30]
Veja agora alguns exemplos de práticas!
Na videoaula a seguir, você verá como trabalhar a unidade temática, o objeto de conhecimento e a habilidade
desenvolvida ao analisar o contexto do fato. Você verá que ao desenvolver as habilidades, integrando as
unidades temáticas, os estudantes terão a oportunidade de exercitar o raciocínio geográfico.

[31] vídeo VA3_M2U2_finais_geo
[32]Dica!
Você pode explorar sites que acompanham a situação dos imigrantes, como o [32.1] ACNUR e o [32.2]

[29] Texto 1 coluna
[29.1] Incluir texto no tooltip:
A situação geográfica não é apenas um pedaço
do território, uma área contínua, mas um
conjunto de relações que podemos estabelecer a
partir de um fato geográfico. Compreender o fato
geográfico dessa forma integrada é fazer a leitura
de contexto por meio do estudo da geografia
(situação geográfica).
TP012
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Conselho dos Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores, trabalhando notícias com dados
atualizados e propondo atividades como construir mapas e levantar dados de refugiados no Brasil, entre outros.
TP012

[33]
Aspectos do componente que têm sido debatidos nas escolas e precisam ser balizados
[34]
A videoaula a seguir reforça a importância da Geografia Política para a finalização do trabalho desenvolvido no
Ensino Fundamental. Dessa forma, os estudantes são colocados em contato com questões que, mesmo
aparentemente não fazendo parte do seu cotidiano, dizem respeito a todo cidadão do mundo contemporâneo.

[30] Texto 1 coluna
[31] VA3_M2U2_finais_geo
[32]legenda do vídeo
[32.1] inserir link para abrir em nova aba:
http://www.acnur.org/portugues/quemajudamos/refugiados/

Para isto, são enfocadas as relações de poder entre as nações, com destaque para as transformações do
cenário global após a Segunda Guerra Mundial. Mas, há também habilidades relacionadas à análise da
Geopolítica dos recursos naturais e da diversidade étnico-cultural.

[32.2] inserir link para abrir em nova aba:
http://www.itamaraty.gov.br/ptBR/component/tags/tag/direitos-humanos

[35] vídeo VA4_M2U2_finais_geo

TP012

TP005

[36]
Aspectos de transição (dos anos iniciais para os anos finais e dos anos finais para o Ensino Médio)
[37]
Ao término do 8º ano, espera-se que o estudante possa se encontrar num estado de prontidão para raciocínios [33] título H3
mais complexos e elaborados de análises e sínteses da realidade, tão necessários para o trabalho pedagógico [34] Texto 1 coluna
[35] VA4_M2U2_finais_geo
do Ensino Médio, em que se exercita a capacidade de questionamento e argumentação.
[38]
Promovendo a interdisciplinaridade

TP005
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[39]
Você pode ver um exemplo de interdisciplinaridade possível entre as Habilidades do 6º ano (EF06GE03 e
EF06GE04) em que são integrados os conhecimentos do ciclo da natureza com Ciências.
Essas habilidades de Geografia estão diretamente relacionadas às preocupações da área de Ciências com a
importância da água e da luz na manutenção da vida na Terra (EF05CI03) do 5º ano e dos efeitos do clima sobre
a distribuição da vida no planeta (EF07CI04) do 7º ano.
A partir desses exemplos, você pode desenvolver com os estudantes atividades de observações das mudanças
do tempo atmosférico no decorrer do ano, relacionando-as com o comportamento dos seres vivos e o ciclo de
desenvolvimento das plantas.
TP008

[40]
Dica!
[41]
Que tal utilizar mapas temáticos com a distribuição das formações vegetais pelo Brasil e pelo Planeta com os
estudantes? O uso dos mapas também auxilia o aprendizado de ciências.

[36] título H3
[37] Texto 1 coluna
[38] título H3
[39] Texto 1 coluna

TP008

[40] Texto H4 com ícone Dica
[41] Texto1 coluna dentro da tarja de destaque
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Geografia

As atividades aqui propostas têm como principal função contribuir para que você compreenda o compromisso da
Geografia com as competências gerais e específicas previstas na BNCC e promova, em sua prática pedagógica, uma
reflexão sobre as implicações da Base.
TP005

Bom trabalho!

Atividade múltipla escolha(uma resposta
correta) com feedback

TP005

[3]Estrutura da BNCC: Aspectos Fundamentais
[4]
A BNCC considera que “a situação geográfica não é apenas um pedaço do território, uma área contínua, mas um
conjunto de relações. Portanto, a análise de situação resulta da busca de características fundamentais de um
lugar na sua relação com outros lugares” (BNCC, 2017, p.363). Tendo por referência essa definição, identifique
abaixo a habilidade que envolve a análise da situação geográfica das características da população do município
onde se localiza a escola que você trabalha:
[3]Título H3
( ) (EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de compreender
a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças.
[4]Texto 1 coluna
( )(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos
e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas na América e na África e suas
múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra.
( X ) (EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do Município em que se
localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios da população mundial.

MEC: Formação BNCC
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Geografia

( ) (EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros, no campo e na cidade,
comparando com outros movimentos sociais existentes nos países latino-americanos.
( ) (EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, assim como da
potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! O conceito de situação geográfica é central para o

desenvolvimento das habilidades de Geografia dos Anos Finais. Espera-se que os alunos
exercitem o raciocínio geográfico, estabelecendo relações entre os fatos do assunto em
discussão na sala de aula. A questão propõe pensar esse desafio a partir da análise das
características da população no município de residência dos alunos. Isso exige a conexão com
processos que ocorrem em diversas escalas espaço-temporais, do global para local e do
passado para o presente, conforme está explicitado na habilidade EF08GE02. As outras TP005
alternativas fazem referência a questões societárias diferentes, como a questão ética
(habilidade EF09GE03), os conflitos e tensões geopolíticos (habilidade EF08GE05), a atuação de Atividade múltipla escolha com feedback
movimentos sociais no Brasil e em outros países da América Latina (habilidade EF08GE10) e a
situação da geopolítica de diversos países no pós-guerra (habilidade EF08GE08).
Feedback resposta incorreta: Atenção! Esta não é a resposta correta. O conceito de situação geográfica é

central para o desenvolvimento das habilidades de Geografia dos Anos Finais. Espera-se que
os alunos exercitem o raciocínio geográfico, estabelecendo relações entre os fatos do assunto
em discussão na sala de aula. A questão propõe pensar esse desafio a partir da análise das
características da população no município de residência dos alunos. Isso exige a conexão com
processos que ocorrem em diversas escalas espaço-temporais, do global para local e do
passado para o presente, conforme está explicitado na habilidade EF08GE02. As outras
alternativas fazem referência a questões societárias diferentes, como a questão ética [5]Texto 1 coluna
(habilidade EF09GE03), os conflitos e tensões geopolíticos (habilidade EF08GE05), a atuação de
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Geografia

movimentos sociais no Brasil e em outros países da América Latina (habilidade EF08GE10) e a
situação da geopolítica de diversos países no pós-guerra (habilidade EF08GE08).
TP005

[5]
A Base Nacional Comum Curricular prevê como uma das competências específicas de Geografia para
o Ensino Fundamental: “Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas
e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas
que envolvam informações geográficas” (BNCC, 2017, p.364). Quais materiais e instrumentos
cartográficos você utiliza em sala de aula para desenvolver essa competência?

Com frequência

Eventualmente

Nunca

Materiais e instrumentos cartográficos

1. Planisfério de Mercator
2. Planisférios com outras projeções cartográficas
3. Bússola
4. Mapa físico do Brasil
5. Mapa político do Brasil

TP005

6. Mapa da Unidade da Federação e do Município
em diferentes escalas
7. Fotografias aéreas

Atividade diagnóstica com feedback

8. Imagens de satélite
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Geografia

9. Fotografias de paisagens
10. Narrativas e descrições de paisagens

Feedback geral:
Com essa questão espera-se que você reflita sobre a necessidade de ampliação do uso de materiais e
nstrumentos cartográficos no dia a dia das aulas de Geografia. A partir das dificuldades detectadas,
você poderá planejar ações para intensificar o trabalho de cartografia, conforme previsto na
competência citada na questão. Se você marcou “eventualmente” ou “nunca” para alguma competência, [6]Texto 1 coluna
procure analisar quais são os fatores que dificultam a utilização desses recursos em sala de aula. É
possível planejar ações para gerar mudanças nessa situação? Quais?
>> o conteúdo deve ser visualizado após o
professor selecionar a opção (inserir o botão
conferir)
TP005
TP023

[6]
Espera-se que, no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos adquiram domínio da leitura e elaboração de
mapas e gráficos, iniciando-se na alfabetização cartográfica. Essa preocupação deve nortear o trabalho com
mapas em Geografia e servir de suporte para o repertório que faz parte do raciocínio geográfico.
Como parte do processo de leitura e escrita, as aulas de Geografia devem contribuir para o aprofundamento do
uso da linguagem gráfica, especialmente, da cartografia temática. É preciso utilizar e elaborar diferentes tipos
de mapas temáticos – cartogramas, mapas coropléticos, mapas isorrítmicos –, para ir além da cartografia de
base.

[7] Título H3
[8] Texto 1 coluna

Sugerimos que você faça uma reflexão sobre quais tipos de mapa você utilizaria em suas aulas. De que forma
você poderia diversificar mais o uso de mapas temáticos?

[8.1]inserir no Tooltip:
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Geografia

Para ver uma possibilidade, clique em “Conferir”.

O Fórum fica disponível no canto superior
direito da tela, junto com outras ferramentas
do AVA MEC.

Feedback - O uso diversificado dos mapas temáticos favorece o desenvolvimento do raciocínio temático. Certos TP008
tipos de representação enfatizam mais a localização e distribuição dos fenômenos, como acontece com os
mapas topográficos. Por outro lado, há mapas que auxiliam mais a compreensão dos dados em uma visão de
conjunto e permitem o estabelecimento de relações não perceptíveis na paisagem, como é o caso das cartas
isorrítmicas, que representam em linhas de igual valor (isolinhas) dados distribuídos pela superfície
representada no mapa.

TP023

[9] Texto H4

[7]
Convite para o debate
[8]
Para finalizar este Módulo 2, convidamos você a participar do [8.1]Fórum de discussão para trocar experiências
com outros professores.


Qual é a sua experiência em relação ao ensino de habilidades de Geografia?



Há necessidade de mudanças em sua prática pedagógica para garantir, aos alunos, as
aprendizagens declaradas na BNCC?

[10] Texto 1 coluna dentro da tarja de
destaque

Módulo 2
Unidades 2 a 3
Professor Ensino Fundamental Anos Finais – Ensino Religioso

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250
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A área de Ensino Religioso tem como objeto o “conhecimento religioso”, que é produzido no campo das
Ciências (Humanas, Sociais e das Religiões) por meio da investigação da manifestação dos fenômenos religiosos
de um bem puramente simbólico.
A BNCC afirma que:
“De modo singular, complexo e diverso, esses fenômenos alicerçaram distintos sentidos
e significados de vida e diversas ideias de divindade(s), em torno dos quais se
organizaram cosmovisões, linguagens, saberes, crenças, mitologias, narrativas, textos,
símbolos, ritos, doutrinas, tradições, movimentos, práticas e princípios éticos e morais. [3] Texto 1 coluna COM CITAÇÃO
Os fenômenos religiosos em suas múltiplas manifestações são parte integrante do
TP023
substrato cultural da humanidade.” (BNCC, p.434, 2017)
Portanto, cabe ao Ensino Religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir de pressupostos éticos e
científicos, sem privilégio de nenhuma crença ou convicção. Isso implica abordar esses conhecimentos com
base nas diversas culturas e tradições religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias seculares de vida.
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[4] Título H3

[4] Ensino Religioso
[5] Texto 1 coluna
[5]
O [5.1] Ensino Religioso, conforme previsto na [5.2]Constituição Federal (§1º, Art. 210) e na[5.3] LDB nº
9.394/96 (Art. 33) como componente curricular de oferta obrigatória em todo o Ensino Fundamental (mas de
matrícula facultativa), busca construir, por meio do estudo dos conhecimentos religiosos e das filosofias de
vida, atitudes de reconhecimento e respeito às alteridades.
Trata-se de um espaço de aprendizagens que visam o acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não,
nas seguintes perspectivas:

[5.1]Texto tooltip:
O Ensino Religioso integra a BNCC do Ensino
Fundamental desde a primeira versão deste
documento. Na primeira versão, era considerado
um componente curricular das Ciências Humanas.
Na segunda, passou a ser uma área de
conhecimento, situação mantida na versão
homologada da BNCC.

[5.2] inserir link para abrir em nova aba:

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC
M2U2

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constit
uicao/constituicaocompilado.htm
[5.3] inserir link para abrir em nova aba:
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/L9
TP010

394.htm
TP010

[6]

[7]

Interculturalidade

[8]

Direitos humanos

Cultura da paz

[9]
A finalidade do Ensino Religioso é fomentar a aprendizagem da convivência democrática e cidadã dos
estudantes, respeitando a laicidade da escola pública.

TP018

[6]Imagem 1
bncc_m2u2_prof_finais_ens_rel_img02_266
775395.jpg
>>Texto da imagem 1
[7]Imagem 2
bncc_m2u2_prof_finais_ens_rel_img03_404
848672.jpg
>>Texto da imagem 2
[8]Imagem 3
bncc_m2u2_prof_finais_ens_rel_img04_219
840700.jpg
>>Texto da imagem 3

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

[10] Marcos legais do Ensino Religioso na atualidade

[9] Texto 1 coluna

[11]
Você sabia que até meados da década de 1990, o Ensino Religioso adotava a perspectiva confessional?
Contudo, várias transformações no campo educacional culminaram com a publicação da [11.1] Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96 e com a elaboração dos [11.2]Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN). Para o Ensino Religioso não confessional, foi decisiva a fundação do Fórum Nacional
Permanente do Ensino Religioso (FONAPER), em 1995.
Para entender melhor as transformações no campo educacional para o Ensino Religioso na atualidade, veja
seus principais marcos legais a seguir:
[12] §1º, Art. 210 da Constituição Federal
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A Constituição Federal define o Ensino Religioso nas escolas públicas como parte do currículo do Ensino
Fundamental, definido pela Constituição nos seguintes termos: “O ensino religioso, de matrícula facultativa,
constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental” (§1º, Art. 210, Seção I,
capítulo III).
[13] Art. 33 da LDB nº 9.394/96
Após intensos debates e mobilização social contrária à confessionalidade do Ensino Religioso, o Art. 33 da LDB
n° 9.394/1996 foi alterado pela Lei nº 9.475/1997 assinalando o caráter não confessional: “Art. 33 - O ensino
religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão, constitui disciplina dos
horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural
religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo”.
[10]Título H3
[11]Texto 1 coluna
[14] Resolução CNE/CEB nº 4/2010
[11.1] inserir link para abrir em nova aba:
O Ensino Religioso é mantido na base nacional comum por meio do Art.14 da Resolução CNE/CEB nº 4/2010, http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/L9
que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica nos seguintes termos:
394.htm
Art. 14 [...]
[11.2] inserir link para abrir em nova aba:
§ 1º Integram a base nacional comum nacional:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/li
a) a Língua Portuguesa;
vro01.pdf

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

b) a Matemática;
c) o conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política,
especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da História e das Culturas AfroBrasileira e Indígena;
d) a Arte, em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a música;
e) a Educação Física;
f) o Ensino Religioso.

[12]Sanfona 1
>>Texto da sanfona 1
[13]Sanfona 2
>>Texto da sanfona 2
[14]Sanfona 3
>>Texto da sanfona 3
[15] Resolução CEB/CNE nº 07/2010
[15]Sanfona 4
O Ensino Religioso é definido como uma das cinco áreas de conhecimento por meio do Art. 15 da Resolução >>Texto da sanfona 4
CNE/CEB nº 7/2010, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove)
anos.
Art. 15 Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental serão assim
organizados em relação às áreas de conhecimento:
I – Linguagens:
a) Língua Portuguesa;
b) Língua Materna, para populações indígenas;
c) Língua Estrangeira moderna;
d) Arte; e
e) Educação Física;
II – Matemática;
III – Ciências da Natureza;
IV – Ciências Humanas:
a) História;
b) Geografia;
V – Ensino Religioso.
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[16] Aspectos históricos e legais do Ensino Religioso
[17]

TP012

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

No Ensino Fundamental, o Ensino Religioso adota a pesquisa e o diálogo como princípios mediadores e
articuladores dos processos de observação, identificação, análise, apropriação e ressignificação de saberes,
visando o desenvolvimento de competências específicas. Dessa maneira, busca problematizar representações
sociais preconceituosas sobre o outro, com o intuito de combater a intolerância, a discriminação e a exclusão.
A videoaula a seguir aborda aspectos históricos e legais do Ensino Religioso. Você entenderá como o Ensino
Religioso não confessional respeita a laicidade da escola pública, tratando-se de um espaço de aprendizagens,
visando o acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não, com uma perspectiva da interculturalidade,
direitos humanos e cultura da paz.

[18]vídeo
[19] Aprendizagens esperadas e processos envolvidos

[16]Título H3
[17]Texto 1 coluna
[18]VA1_M2U2_finais_ER
TP007

[20]
Considerando os aspectos legais e pedagógicos e em articulação com as competências gerais da Educação
Básica, a área e o componente Ensino Religioso, devem garantir o desenvolvimento de 6 competências
específicas:
[21]
1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida,
a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.
2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e
saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.
3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da
vida.
4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.
5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da
saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente.
6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e

[19]Título H3
[20]Texto 1 coluna
[21]lista

TP007

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da
cidadania e da cultura de paz.
TP007

[22]
Você sabe como o componente Ensino Religioso contribui para o desenvolvimento das competências gerais da
Educação Básica presentes na BNCC?
Ao abordar os conhecimentos religiosos elaborados por distintas culturas e tradições da humanidade, o Ensino
Religioso contribui para desenvolvimento das competências gerais da BNCC em vários aspectos:
[23]









valorizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo social e cultural,
subsidiando o entendimento (para entender e explicar a) da realidade, uma vez que na
contemporaneidade as religiões estabelecem interfaces com distintas esferas sociais, tais
como: a política, economia, mídia, ciência, arte, violência, sexualidade, meio ambiente, dentre
outros;
exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências para investigar e
analisar criticamente os fenômenos religiosos em diferentes tempos e territórios;
valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, uma vez que a
religiosidade é um elemento integrante e, às vezes, impulsionador destas manifestações;
promover o uso de diferentes linguagens (oral, visual, escrita, corporal, sonora e digital) para
se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes
contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo;
valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e religiosas, disponibilizando
conhecimentos que possibilitem o entendimento de suas raízes socioculturais, o exercício da
cidadania e a elaboração de seu projeto de vida;
promover a argumentação com base em fatos, dados e informações confiáveis, combatendo a
discriminação, preconceito e intolerância no campo religioso;
formular ideias e pontos de vista que respeitem e promovam os direitos humanos e o cuidado

[22]Texto 1 coluna
[23]lista sem numeração
TP012

[24]Título H3
[25]Texto 1 coluna
[26]VA2_M2U2_finais_ER
TP012

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso





☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: Ensino Religioso

de si mesmo, dos outros e do planeta;
conhecer-se e valorizar sua história e identidade compreendendo-se na diversidade humana e
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para conviver com
os diferentes;
promover o aprendizado e o exercício da empatia e o diálogo, para a resolução de conflitos,
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização de seus
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza;
[27]Título H3
agir pessoal e coletivamente com responsabilidade e para tomada de decisões com base em
[28]Texto 1 coluna
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

TP012

[24]Dicas para colocar em prática
[25]
Cabe ao Ensino Religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir de pressupostos éticos e científicos, sem
privilégio de nenhuma crença ou convicção. Isso implica abordar esses conhecimentos com base nas diversas
culturas e tradições religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias seculares de vida.
Partindo dessa perspectiva, na videoaula a seguir você verá propostas de aprendizagens, articulando os objetos
de conhecimentos com as habilidades do componente para ilustrar as aprendizagens esperadas nos anos finais
do Ensino Fundamental.

[26]vídeo
TP012

[27] Aspectos do Componente que têm sido debatidos nas escolas e precisam ser balizados
[28]

☐ Conselheiros

[29]VA3_M2U2_finais_ER
[30]legenda vídeo

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: Ensino Religioso

A videoaula a seguir aborda elementos importantes para a organização do Ensino Religioso em sala de aula e
como você deve planejar sua atuação pedagógica promovendo a interdisciplinaridade e estabelecendo
conexões com outros componentes.
O vídeo aponta a importância do cuidado com a linguagem e a necessidade de ela ser inclusiva e imparcial. E
como você, professor do Ensino Religioso, deve estar atento para que suas aulas abordem diferentes matrizes
religiosas (indígenas, africanas, orientais, semitas/ocidentais) e filosofias de vida (materialismo, agnosticismo,
ateísmo...), desprovidas de qualquer preconceito.

[29]vídeo
[30]
Criatividade e motivação para pesquisar e selecionar textos, músicas, vídeos... Aproveitar a diversidade religiosa
do contexto escolar para realizar visitas ou convidar pessoas para dialogar com as turmas são estratégias
importantes, o que requer planejamento e intencionalidade pedagógica.

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

As atividades propostas têm como principal função incentivar que você compreenda o compromisso do
componente com as competências gerais e as competências específicas, e promova uma reflexão sobre as
implicações da BNCC em sua prática pedagógica.
Como professor(a) desta área de conhecimento, é importante que você compreenda seus princípios, objetivos,
competências e habilidades, e perceba possibilidades concretas de trabalho que possam promover as
aprendizagens sugeridas.

Bom trabalho!

TP005

[3] Estrutura da BNCC: Aspectos Fundamentais
[4]

TP005

Atividade múltipla escolha(uma resposta
correta) com feedback

Assinale as alternativas que expressam a correta interpretação do [4.1]Art. 210 da Constituição de 1988 no
tocante ao Ensino Religioso:
I. Sua matrícula é facultativa aos estudantes.
II. Constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de Ensino Fundamental.
III. Sua oferta é obrigatória por parte das escolas públicas de Ensino Fundamental.
IV. A matrícula é automática, sem consulta aos familiares e responsáveis.
V. A dispensa da matrícula é um direito exclusivo dos alunos da Igreja Adventista.
Assinale a alternativa correta:

[3]Título H3

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

( X ) Estão corretas as afirmativas I, II e III.
( ) Estão corretas as afirmativas II, III e IV.
( ) Estão corretas as afirmativas I, III e V.
( ) Estão corretas as afirmativas II, III e V.
( ) Todas as afirmativas estão corretas.

[4]Texto 1 coluna
[4.1]inserir link para abrir em nova aba:
http://www.senado.leg.br/atividade/const/c
on1988/con1988 12.07.2016/art 210 .asp

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
O Art.210 da Constituição de 1988 prevê:
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar a formação
básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.
§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas
públicas de Ensino Fundamental.
§ 2º O Ensino Fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades
indígenas também a utilização de suas línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem.
Feedback resposta incorreta: Fique atento!
O Art.210 da Constituição de 1988 prevê:
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar a formação
básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.
§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas
públicas de Ensino Fundamental.
§ 2º O Ensino Fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades
indígenas também a utilização de suas línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem.

TP005

[5]

TP005

Atividade múltipla escolha(uma resposta
correta) com feedback

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

De acordo com o [5.1]Art. 33 da LDB, o Ensino Religioso deve assegurar o respeito à diversidade cultural religiosa
no Brasil, sendo vedado todo esforço para converter os estudantes a uma determinada religião. Tal prática,
proibida pelo texto da lei, pode ser identificada como:
( ) Simbolismo religioso.
( ) Vivência religiosa.
( ) Ecletismo religioso.
( ) Sincretismo religioso.
( X ) Proselitismo religioso.
[5]Texto 1 coluna
[5.1]inserir link para abrir em nova aba:
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11690
Após intensos debates e mobilização social contrária à confessionalidade do Ensino Religioso, o Art. 33 da LDB n°
993/artigo-33-da-lei-n-9394-de-20-de9.394/1996 foi alterado pela Lei nº 9.475/1997 assinalando o caráter não confessional: “Art. 33 – O ensino
dezembro-de-1996
religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos
horários normais das escolas públicas do Ensino Fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural
religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.”
Feedback resposta incorreta: Fique atento!
Após intensos debates e mobilização social contrária à confessionalidade do Ensino Religioso, o Art. 33 da LDB no
9.394/1996 foi alterado pela Lei nº 9.475/1997 assinalando o caráter não confessional: “Art. 33 – O ensino
religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos
TP005
horários normais das escolas públicas do Ensino Fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural
religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.”
Atividade múltipla escolha(uma resposta
correta) com feedback
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[6]

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

A liberdade de consciência, de pensamento e de crença é um imperativo constitucional inviolável. Constituem
exigências para assegurar tais princípios na escola:
I. Doutrinar os sujeitos para somarem-se aos grupos religiosos hegemônicos.
II. Democratizar o conhecimento produzido pela humanidade.
III. Assegurar o desenvolvimento de competências necessárias à leitura, interpretação e intervenção na
sociedade.
IV. Instrumentalizar o estudante para atender exclusivamente as demandas do mercado de trabalho.
V. Assegurar condições de igualdade por meio do reconhecimento da diversidade de identidades culturais.
[6]Texto 1 coluna
Assinale a alternativa correta:
( ) Estão corretas as afirmativas I, II e III.
( ) Estão corretas as afirmativas II, III e IV.
( ) Estão corretas as afirmativas I, III e V.
( X ) Estão corretas as afirmativas II, III e V.
( ) Todas as afirmativas estão corretas.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
O respeito à vida e à dignidade humana; o tratamento igualitário das pessoas; a liberdade de consciência,
crença e convicções; e os direitos individuais e coletivos atendem aos objetivos das competências gerais
estabelecidas no âmbito da BNCC.
Feedback resposta incorreta: Fique atento!
O respeito à vida e à dignidade humana; o tratamento igualitário das pessoas; a liberdade de consciência,
crença e convicções; e os direitos individuais e coletivos atendem aos objetivos das competências gerais
estabelecidas no âmbito da BNCC.
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Atividade múltipla escolha(uma resposta
correta) com feedback

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso
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[7]
Em face do seu caráter público, a escola se constitui em um espaço de convivência e de múltiplas aprendizagens.
Em respeito a esse princípio, o Ensino Religioso proposto na BNCC tem como objetivo:
I. Exercitar os valores da tolerância, diálogo, justiça, liberdade e solidariedade.
II. Desenvolver competências e habilidades na perspectiva de uma educação integral.
III. Promover a formação de pessoas capazes de se relacionarem com os diferentes.
IV. Problematizar o uso do Ensino Religioso para banalizar a vida, a desigualdade e a exclusão.
V. Contribuir para a formação humana e cultural com base nos princípios laicos e democráticos.

[7]Texto 1 coluna

Assinale a alternativa correta:
( ) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
( ) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
( ) Apenas a afirmativa IV está correta.
( X ) Estão corretas as afirmativas I, II, III e V.
( ) Todas as afirmativas estão corretas.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
O Ensino Religioso busca construir, por meio do estudo dos conhecimentos religiosos e das filosofias de vida,
atitudes de reconhecimento e respeito às alteridades. Trata-se de um espaço de aprendizagens, experiências TP005
pedagógicas, intercâmbios e diálogos permanentes, que visam o acolhimento das identidades culturais, religiosas
ou não, na perspectiva da interculturalidade, dos direitos humanos e da cultura da paz.
Atividade múltipla escolha(uma resposta
correta) com feedback
Feedback resposta incorreta: Atenção!

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

O Ensino Religioso busca construir, por meio do estudo dos conhecimentos religiosos e das filosofias de vida,
atitudes de reconhecimento e respeito às alteridades. Trata-se de um espaço de aprendizagens, experiências
pedagógicas, intercâmbios e diálogos permanentes, que visam o acolhimento das identidades culturais, religiosas
ou não, na perspectiva da interculturalidade, dos direitos humanos e da cultura da paz.

TP005

[8]
O modelo de Ensino Religioso não confessional exige dos professores um tratamento didático que:

[8]Texto 1 coluna

I. Contribua para o crescimento da fé dos alunos iniciando-os em uma confissão religiosa.
II. Doutrine o estudante, com objetivos e conteúdos pastorais por série.
III. Favoreça o desenvolvimento integral dos alunos, com vistas ao exercício da cidadania.
IV. Respeite a diversidade cultural religiosa brasileira, sem proselitismo.
V. Reconheça os diferentes saberes, práticas e valores religiosos e não religiosos no cotidiano escolar.
Assinale a alternativa correta:
( ) Estão corretas as afirmativas I, III e IV.
( ) Estão corretas as afirmativas II, III e IV.
( ) Estão corretas as afirmativas I, II e V.
( X ) Estão corretas as afirmativas III, IV e V.
( ) Todas as afirmativas estão corretas.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
O modelo de Ensino Religioso não confessional trata-se de um espaço de aprendizagens que visam o
acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não, na perspectiva da interculturalidade, dos direitos
humanos e da cultura da paz.

TP005

Atividade múltipla escolha(uma resposta
correta) com feedback

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

Feedback resposta incorreta: Atenção!
O modelo de Ensino Religioso não confessional trata-se de um espaço de aprendizagens que visam o
acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não, na perspectiva da interculturalidade, dos direitos
humanos e da cultura da paz.

TP005

[9]
[9]Texto 1 coluna
De acordo com a BNCC, na organização das situações de aprendizagem do Ensino Religioso, o professor não
poderá perder de vista:
( ) A abordagem informativo-formativa privilegiando determinada tradição religiosa.
( X ) O planejamento didático-pedagógico para contemplar a diversidade do conhecimento religioso.
( ) A análise crítica e a classificação das religiões em “boas” e “ruins”.
( ) O cuidado para estudar somente as tradições religiosas da maioria dos estudantes.
( ) Os valores bíblicos mais importantes para combater a violência na sociedade.

TP005

Atividade diagnóstica com feedback geral

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Contemplar a diversidade do conhecimento religioso atende as competências específicas do componente e deve
assegurar ao aluno que conviva com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções e modos de ser e viver.
Feedback resposta incorreta: Atenção!
Contemplar a diversidade do conhecimento religioso atende as competências específicas do componente e deve
assegurar ao aluno que conviva com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções e modos de ser e viver.
[10]Título H3

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

Ensino Religioso

COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

[11]Texto 1 coluna

TP005

[10] Estrutura da BNCC: Competências do Ensino Religioso
[11]
Na BNCC, a área do Ensino Religioso apresenta competências específicas que devem ser desenvolvidas pelos
estudantes ao longo do Ensino Fundamental. Na escola em que você atua, como essas competências são

1 Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes
tradições ou movimentos religiosos e filosofias de vida a
partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e
éticos.
2 Compreender, valorizar e respeitar as manifestações
religiosas e as filosofias de vida, suas experiências e saberes,
em diferentes tempos, espaços e territórios.
3 Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da
natureza, enquanto expressão de valor da vida.

Não sei
responder

Não

Parcialmente

Competências do Ensino Religioso

Sim

promovidas? Selecione as respostas que refletem sua opinião.

MEC: Formação BNCC
M2U4
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☐ Prof. Ed. Inf.
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☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

4 Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos,
convicções e modos de ser e viver.
5 Analisar as relações entre as tradições religiosas e os
campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da
ciência, da tecnologia e do meio ambiente.
6 Debater, problematizar e posicionar-se ante os discursos e
práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho
religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no
constante exercício da cidadania e da cultura de paz.

TP023

Feedback geral:
Para as competências em que você marcou “SIM”: busque identificar as práticas pedagógicas que têm ajudado
a desenvolver tais competências.
[12] Título H3
Para as competências em que você marcou “NÃO” ou “Parcialmente”: procure descobrir quais são os fatores
[13] Texto 1 coluna
que dificultam o desenvolvimento dessas competências. É possível contribuir para a proposição de ações que
[13.1]inserir no Tooltip:
gerem mudanças desse quadro?
O Fórum fica disponível no canto superior
Para as competências em que você marcou “Não sei responder”: tente entender os motivos que o levam a não direito da tela, junto com outras ferramentas
do AVA MEC.
ter opinião a respeito das competências específicas do Ensino Religioso.
TP008
TP023

[12]
Convite para o debate
[13]
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TP018
[2]
>> BNCC, currículo e proposta pedagógica
 Aspectos da reformulação das propostas pedagógicas
 Protagonismo docente e lideranças
>> O currículo em ação: a implementação dos projetos pedagógicos
 Clima escolar
 Acompanhamento e avaliação das aprendizagens
 Formação continuada e em serviço

[2] sinais >> indicam “sanfonas”;
bullets indicam texto dentro de cada
sanfona

[2.1]
[2.1] texto 1 coluna
Ao final, você poderá realizar um conjunto de atividades que propõem uma reflexão a respeito dos conteúdos deste
módulo.

[3] título H3
[3.1] texto 1 coluna

[3] Objetivos do módulo
[3.1]
Ao concluir este módulo, espera-se que você:


Identifique seu papel nas ações de implementação da BNCC;



Articule-se, junto aos demais atores educacionais, para promover melhorias no clima escolar e nas
aprendizagens, que são direitos dos estudantes.

MEC: Formação BNCC
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TP023
TP023

[4] BNCC, currículo e proposta pedagógica
[4.1]
Ao longo dessa formação, já foi dito que a BNCC não é um currículo, tampouco substitui os currículos já existentes.
Pelo contrário, a BNCC, ao definir as aprendizagens essenciais às quais os estudantes têm direito, propõe uma
questão: “Meu currículo atende a essas aprendizagens?” O que se apresenta, portanto, é a necessidade de análise e
eventual revisão dos currículos já existentes.
Em relação às etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental [4.2], que tiveram seus textos da BNCC
aprovados em 2017, diferentes redes de ensino já iniciaram a revisão dos seus currículos. Veja, na imagem a seguir:

[4] título H2
[4.1] texto 1 coluna

[4.2] Texto para tooltip: O texto da
BNCC referente à etapa do Ensino
Médio foi homologado

TP011

posteriormente, em dezembro de
2018.

TP011
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[8] Em síntese, as propostas pedagógicas e os currículos precisam estar alinhados à BNCC por um motivo muito
simples: são estes os instrumentos que nortearão as práticas pedagógicas nas escolas onde, efetivamente, os
direitos de aprendizagem podem ser garantidos.
[9] Saiba Mais!

[10] Leia o capítulo “O que acontece na sua escola com as novas competências?”, disponível na publicação
da Nova Escola: “BNCC na prática: aprenda tudo sobre as Competências Gerais” [10.1].

8: TEXTO 1 COLUNA FORA DA TARJA
9: TITULO H4 + ÍCONE SAIBA MAIS

TP009

[11] Protagonismo docente e lideranças

10: TEXTO TARJA
10.1 INSERIR LINK PARA ABRIR EM
NOVA ABA:
https://nova-escolaproducao.s3.amazonaws.com/JQtb9x4p
JtbXaRk9VxTBEbTQu7sHHSM8kVyCsTkf
HwYgA8rdfAbFhJsQg5eh/guiabncccomp
etenciasgeraisnovaescola.pdf
TP009
11: título H3
12: imagem 50% - protagonismo.
Referencia shutter ID: 796821382
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[12] [13] A BNCC, sozinha, é “apenas um papel”. Do ponto de vista formal, a BNCC tem caráter normativo, mas, ela
não se implementa sozinha. Mesmo ao lado das propostas pedagógicas e dos currículos, a BNCC não vai transformar
a realidade. São as pessoas que fazem isso. O sucesso das pessoas nesta empreitada depende de um conjunto de
fatores: diretrizes e objetivos claros, apoio institucional,
colaboração de pares etc. É pensando neste contexto que se
faz necessário falar em lideranças e no protagonismo

13: TEXTO 50%

docente.

TP012

TP012

[14] Para aprofundar este assunto, assista ao vídeo a seguir,
com as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Melo.

[15] Videoaula 2 GERAL Ghis + Guiomar

14: TXT 1 COLUNA
15: VIDEOAULA Videoaula 2GERAL:
Ghis + GUIOMAR – retranca
VA2_M3U1_TODOS
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TP 009

[2] TXT 1 COLUNA

[3] Clima escolar, práticas docentes e práticas de gestão

TP 009

[4] [5]
O clima escolar pode ser entendido como o
conjunto de percepções subjetivas que docentes,
discentes, a equipe gestora, funcionários e
famílias têm da escola, em diferentes âmbitos:
suas normas e valores, e as relações humanas que
se estabelecem nela, além das estruturas física,
pedagógica e administrativa, entre outros
aspectos.
O diagrama representa algumas das dimensões
que compõem o clima escolar: as relações com o
ensino e com a aprendizagem; as relações sociais
e os conflitos na escola; as regras, as sanções e a
segurança na escola; as situações de intimidação
entre alunos; família, escola e comunidade; a
infraestrutura e a rede física da escola; as relações
com o trabalho; e a gestão e a participação.

[3] TITULO H3
4: IMAGEM 50% bncc_m3u2_todos_img02
4.2 inserir link para abrir em nova
aba:
http://www.bibliotecadigital.unicam
p.br/document/?down=79559

Observe que todas as dimensões envolvem, direta
5: texto 50%
ou indiretamente, o trabalho dos gestores e dos
professores.

TP 012

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U2

[4.1] Dimensões do clima escolar. Fonte: adaptado de Manual de orientação para a aplicação dos questionários que
avaliam o clima escolar. [4.2]

TP 012
[6] O clima escolar tem influência na dinâmica escolar e, por sua vez, é influenciado por ela. Pesquisas recentes têm
se dedicado a encontrar relações entre o clima escolar e o processo de ensino e aprendizagem. Veja, na videoaula a
seguir, com a professora Ghisleine Trigo, alguns elementos dessa relação.

7: VA1_M3U2_TODOS

TP 012
[8] Não podemos esquecer que a BNCC está, em última análise, comprometida com a melhoria da qualidade da
educação. No vídeo, a professora Ghisleine Trigo enfatiza que os professores e gestores são fundamentais para a
construção de um clima escolar positivo, que, por sua vez, favorece as aprendizagens. Quais são as práticas dos
professores e gestores que podem contribuir para que os estudantes aprendam? Esse é o tema do vídeo a seguir!

6: texto 1 coluna
7: VA1_M3U2_TODOS – clima (parte 1)

TP 012

8: texto 1 coluna
9: VA2_M3U2_TODOS – clima (parte 2)

TP 008

9: VA2_M3U2_TODOS

TP 008
[10] Saiba Mais!

10: título H4 + ícone saiba mais
10.1: inserir link para abrir em nova aba:
http://www.observatoriodopne.org.br/
uploads/ posts/48.pdf?1980687462
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Conheça a pesquisa “Professores excelentes: como melhorar a aprendizagem dos estudantes na América Latina e no
Caribe” [10.1], de Barbara Bruns e Javier Luque, de 2014, citada na videoaula.
Leia também a pesquisa “O clima escolar e a convivência respeitosa nas instituições educativas” [10.2], que
diagnosticou o clima escolar em uma escola pública e propôs uma intervenção voltada para os problemas de
convivência identificados.
TP 009

10.2: inserir link para abrir em nova
aba:
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.
php/eae/article/view/3747

TP 009

[11] Acompanhamento e avaliação das
aprendizagens
[12] [13] Até este ponto, deve ter ficado claro que a
BNCC, ao definir as aprendizagens essenciais, cria um
patamar de qualidade para a educação básica.
Também deve ter ficado claro que, para formar o
aluno que se deseja – descrito nas competências
gerais da educação básica –, são necessárias
múltiplas ações, ou seja, práticas pedagógicas e de
gestão voltadas às aprendizagens e à melhoria do
clima escolar.
Todo esse esforço só fará sentido se a comunidade escolar estiver preocupada, também, em verificar se as
aprendizagens estão sendo garantidas: trata-se do acompanhamento e da avaliação das aprendizagens.

[11] Titulo H3
[12] txt 50%
[13] imagem 50%.
bncc_m3u2_todos_img03_83691814

TP 012
TP 012
[14] Mas, por que falar em acompanhamento e avaliação? Assista à videoaula com as professoras Ghisleine Trigo e
Guiomar Namo de Mello para entender!
[15] Videoaula
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M3U2
VA3_M3U2_todos

TP 027

14: txt 1 cluna
15: videoaula

[16] No vídeo, as professoras afirmam que é preciso haver coerência metodológica entre as propostas de avaliação
e as práticas pedagógicas. Você sabe o que isso significa? Vamos ver um exemplo:
A competência 7 da BNCC descreve o seguinte direito essencial de aprendizagem:

TP 027

[17] Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular,
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam
os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos
outros e do planeta. (BNCC, 2017, p. 9) [17.1]

[18] Há um conjunto de aprendizagens que estão pressupostas e subentendidas nessa competência. Faz sentido que
um professor avalie, única e exclusivamente, a capacidade de o estudante argumentar e defender uma ideia? Ou,
ainda, será possível a um professor afirmar que um aluno desenvolveu essa competência com base em seu
desempenho em uma prova de final de bimestre? A resposta é não.
Espera-se que o professor possa, em um determinado momento, afirmar que seu aluno desenvolveu esta
competência, mas ele fará isso a partir de um conjunto de evidências demonstradas pelo estudante. A coerência
metodológica sobre a qual se fala é, justamente, dar ao aluno inúmeras oportunidades para desenvolver e
demonstrar os conhecimentos, valores e atitudes relacionados a essa competência para que se possa acompanhar o
seu desenvolvimento.

16: txt 1 coluna
17: citação
17.1 inserir link para abrir em nova
aba
http://basenacionalcomum.mec.gov
.br/abase/#introducao
18: txt 1 coluna

Curso/Perfil:
☒ Gestor

MEC: Formação BNCC

☒ Prof. Ed. Inf.
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TP 009

[19] Formação continuada e em serviço
[20] A formação continuada é outro aspecto sobre o qual a BNCC tem um impacto indireto. Observe o trecho a
seguir:
[21] Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes
escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das propostas
pedagógicas das instituições escolares, a BNCC integra a política nacional da
Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações,
em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à
avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de
infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. (BNCC, 2017,
p. 10, grifo nosso) [21.1]
[22] Veja, no vídeo a seguir, o que a professora Guiomar Namo de Mello tem a dizer sobre a formação continuada e
em serviço.

[23] Videoaula Guiomar

TP 027

19: Titulo H3
20: txt 1 coluna
21: citação
21.1 inserir link para abrir em nova
aba
http://basenacionalcomum.mec.gov
.br/abase/#introducao
TP 012
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TP 008

22: txt 1 coluna
23: videoaula
TP 008

[24] Saiba Mais!
[25] Veja, no texto “Formação continuada na escola” [25.1], alguns relatos de coordenadores pedagógicos e
diretores sobre suas experiências em promover espaços e momentos para a formação continuada de professores.
Conheça também algumas experiências internacionais [25.2] de formação continuada de professores.

TP 009

24: título H4 + ícone saiba mais

25.1: inserir link para abrir em nova
aba:
https://gestaoescolar.org.br/conteu
do/655/formacao-continuada-naescola
25.2 inserir link para abrir em nova
aba:
http://movimentopelabase.org.br/b
enchmarks-internacionais/
TP 009
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[26] Para encerrar este assunto, é importante recuperar a fala da professora Guiomar ao final do vídeo, quando ela
propõe uma analogia: os gestores devem criar condições para que os professores de suas escolas aprendam da
mesma maneira que os professores fazem com os estudantes.
[27] [28] Embora essa não seja uma novidade,
é importante refletir: quais são as
aprendizagens necessárias aos professores e
que precisarão ser alvo das ações de formação
continuada?
Em relação a este aspecto, é importante
considerar que podem ser objetos de
formação continuada os conhecimentos
teóricos e metodológicos que fundamentam a
BNCC e os conhecimentos práticos e as
estratégias metodológicas para a promoção
das aprendizagens declaradas na BNCC, entre
outros.
O mais importante, assim como é para os
estudantes, é que toda a equipe escolar – professores, gestores e demais protagonistas – estejam engajados,
motivados e dispostos a aprender a aprender. A BNCC não se implantará de um dia para o outro, e sua
implementação demanda ações contínuas e permanentes para que a qualidade e a equidade se concretizem.

TP 008
[29] Saiba Mais!

26: txt 1 coluna
27: imagem 50% bncc_m3u2_todos_img04_6946571
11
28: texto 50%

TP 008

24: título H4 + ícone saiba mais

29.1: inserir link para abrir em nova
aba:
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Leia o texto “A importância da metacognição na Educação”[29.1], no qual a autora Ana Maria Diniz discute o
aprender a aprender.

[Avançar ]

https://educacao.estadao.com.br/bl
ogs/ana-maria-diniz/aprendendo-aaprender-a-importancia-dametacognicao-na-educacao/
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MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3
[1.2] Texto [h2] aplicado sobre a
agora que você finalizou o Módulo 3, responda às atividades a seguir, que tratam dos aspectos fundamentais à
imagem no HTML
implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
As atividades propostas têm como principal função consolidar a compreensão das temáticas abordadas no módulo e
[1.3] Texto 1 coluna
propor reflexões para sua prática.
TP023 ATIVIDADE multipla escolha

Bom trabalho!
TP023

[2]
Clima escolar
[3]
Cada instituição educativa tem um clima próprio. E os gestores e professores são fundamentais para a construção
de um clima escolar positivo.
Um clima escolar positivo favorece o desenvolvimento integral dos alunos e oferece um ambiente de confiança,
participação e apoio aos professores, aos demais profissionais da instituição e a toda a comunidade escolar.
Portanto, propomos a você uma primeira reflexão.
Na escola em que você atua, qual sua percepção com relação a cada dimensão do clima escolar?


Ensino e aprendizagem [3.1]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa



Relações sociais e conflitos[3.2]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária

[2]Título H3

[3]texto 1 coluna
[3.1] Abrir texto no tooltip:

>>As relações com o ensino e
com a aprendizagem
Perceber a escola como local
para trabalhar o
conhecimento, investindo na
motivação e participação dos
alunos, dando valor ao
sentido da aprendizagem,
por meio da eficácia e de
estratégias diferenciadas de
um corpo docente estável.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3
( ) Percepção negativa


Regras, sanções e segurança[3.3]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa



Situações de intimidação entre alunos[3.4]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa



Família, escola e comunidade[3.5]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa



Infraestrutura e rede física[3.6]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa



Relações com o trabalho[3.7]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária

MORAIS, T. P.; MORO, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.
[3.2] Abrir texto no tooltip:

>>As relações sociais e os
conflitos na escola
Identificar situações de
intimidação, maus tratos e
problemas de convivência
mediante a qualidade do
tratamento entre membros
da escola, suas relações e
conflitos. E, ainda,
identificando a participação
efetiva, o respeito e o apoio
entre as pessoas como boa
qualidade de clima
relacional.
MORAIS, T. P.; moro, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3
( ) Percepção negativa


Gestão e participação[3.8]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa

[Feedback para gestores]
Para construir um clima escolar positivo, é de fundamental importância identificar aspectos que estejam
provocando um clima escolar negativo e implantar estratégias e ações intencionais e coordenadas para intervir
nesses aspectos.
Então, considerando suas respostas, propomos que você amplie sua reflexão.
 Sua percepção sobre cada dimensão do clima escolar é compartilhada pelos demais profissionais, pelos alunos e
pela comunidade? Há espaços de discussão na instituição para o compartilhamento das percepções dos demais
atores? Como você pode promover o uso ou a criação desses espaços?
 Como as dimensões para as quais se tem uma percepção negativa ou intermediária são classificadas por ordem
de prioridade pela comunidade escolar, considerando a influência dessas dimensões no processo de ensino e
aprendizagem (e, por consequência, nos resultados de aprendizagem dos alunos)?
 Que estratégias e ações você, como gestor, pode promover a curto prazo para intervir nessas dimensões
consideradas prioritárias? Como envolver os diferentes atores da comunidade escolar nessas estratégias e
ações? Como essas estratégias e ações podem ser acompanhadas e (re)adequadas na medida das necessidades
encontradas no acompanhamento, de modo a tornar o clima escolar positivo?
 Que plano de ação você pode sugerir, como gestor, para a proposição de intervenções nas dimensões não
prioritárias?
Procure discutir com os demais membros da equipe escolar quais ações podem ser incorporadas à rotina da escola.

[3.3] Abrir texto no tooltip:

>>As regras, as sanções e a
segurança na escola
Diz respeito a compreender a
justiça, a ordem e a
segurança no ambiente
escolar, por gestores,
professores e alunos,
intervindo nos conflitos
interpessoais na escola, por
meio de regras e sanções.
MORAIS, T. P.; Moro, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.
[3.4] Abrir texto no tooltip:

>>As situações de
intimidação entre alunos
Identificar situações e locais
em que ocorrem bullying,
maus tratos e intimidação
percebidos pelos alunos.
MORAIS, T. P.; MORO, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.
TP005
[4]

Formação continuada em serviço – Gestores
[5]

Para que a implementação da BNCC represente efetivamente a garantia de qualidade e equidade nas aprendizagens
de todos os alunos, é importante que a escola se constitua em uma comunidade de aprendizagem, na qual todos
estejam engajados, motivados e dispostos a aprender a aprender.
Nesse contexto, cabe aos gestores (diretores e coordenadores) promover espaços e momentos para a formação
continuada em serviço dos professores e demais profissionais da escola.
Embora essa não seja uma novidade, propomos a você algumas questões para sua reflexão:
 Os professores da escola em que você é gestor participam de ações e programas de formação continuada?
Quem os promove? Em que espaços eles acontecem? Essa formação vem ao encontro das demandas e
necessidades reais dos professores no que diz respeito à sua prática? As aprendizagens são compartilhadas com
outros profissionais da escola? Como e quando?
 E você, participa de ações e programas de formação continuada? Quem os promove? Em que espaços eles
acontecem? Essa formação vem ao encontro das demandas e necessidades reais da sua prática como gestor?
Você compartilha suas aprendizagens com outros profissionais da escola? Como e quando?

 Que estratégias e ações você já promove para acompanhar e orientar os professores da escola em que você é
gestor?
 Sua escola conta com espaços e momentos dedicados à formação continuada em serviço?

[3.5] Abrir texto no tooltip:

>> Família, escola e
comunidade
Abrange a atuação da escola,
o sentimento de
pertencimento a uma família
e as necessidades da
comunidade, percebendo o
apoio e a relação entre esses
grupos.
MORAIS, T. P.; MORO, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.
[3.6] Abrir texto no tooltip:

>> A infraestrutura e a rede
física da escola
Perceber o uso e o cuidado
com a infraestrutura do
espaço físico da escola e
garantir o acesso, a
segurança e o convívio
nesses espaços.

Curso/Perfil:
☒ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3
Sim

Não

Parcialmente

Não sei responder

[Feedback – conferir]
Essa reflexão foi proposta a fim de possibilitar a você, gestor, a retomada e a organização de vários aspectos
abordados ao longo desse curso, tomando a formação continuada em serviço como foco. O objetivo é ajudá-lo a
mapear algumas demandas, necessidades e obstáculos com os quais você precisará lidar, na sua prática como
gestor, na implementação da BNCC.
Afinal, a BNCC não se implementa sozinha, tampouco é suficiente para transformar a realidade. São os profissionais
da educação que precisam fazer isso. E, para o sucesso desse processo, é imprescindível mobilizar toda a escola na
direção de garantir as aprendizagens a todos os alunos.

atores que fazem parte da
comunidade escolar.
MORAIS, T. P.; MORO, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.
TP005 – Atividade Reflexiva

TP023

[8]
Convite para o debate
[9]
Para finalizar este Módulo 3, convidamos você a participar do[9.1] Fórum de Discussão para trocar impressões e
experiências com outros gestores.
O tópico proposto para a discussão é:


[4]título H3
Considerando que a implementação bem-sucedida da BNCC depende de um compromisso de todos os
profissionais que atuam na educação, como a instituição educativa em que você trabalha pode ou precisa se [5]texto 1 coluna
organizar para garantir a todos os alunos as aprendizagens essenciais a que eles têm direito?

Bom trabalho!

TP008

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3

TP005 – Atividade Reflexiva

[7]texto 1 coluna

TP023

[8]título H3

[9]texto 1 coluna
[9.1]inserir no tooltip:

O fórum fica disponível no canto
superior da tela, junto a outras
ferramentas do AVA.

Módulo 3
A implementação da BNCC
Unidade 3
Atividades de professor
Educação Infantil

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3
agora que você finalizou o Módulo 3, responda às atividades a seguir, que tratam dos aspectos fundamentais à
[1.2] Texto [h2] aplicado sobre a
implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
As atividades propostas têm como principal função consolidar a compreensão das temáticas abordadas no módulo e imagem no HTML
propor reflexões para sua prática.
[1.3] Texto 1 coluna
Bom trabalho!

TP023 ATIVIDADE multipla escolha

TP023

[2]
Clima escolar
[3]
Cada instituição educativa tem um clima próprio. E os gestores e professores são fundamentais para a construção
de um clima escolar positivo.
Um clima escolar positivo favorece o desenvolvimento integral dos alunos e oferece um ambiente de confiança,
participação e apoio aos professores, aos demais profissionais da instituição e a toda a comunidade escolar.
Portanto, propomos a você uma primeira reflexão.
Na escola em que você atua, qual sua percepção com relação a cada dimensão do clima escolar?


Ensino e aprendizagem [3.1]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa



Relações sociais e conflitos[3.2]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária

[2]Título H3

[3]texto 1 coluna
[3.1] Abrir texto no tooltip:

>>As relações com o ensino e
com a aprendizagem
Perceber a escola como local
para trabalhar o
conhecimento, investindo na
motivação e participação dos
alunos, dando valor ao
sentido da aprendizagem,
por meio da eficácia e de
estratégias diferenciadas de
um corpo docente estável.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3
( ) Percepção negativa


Regras, sanções e segurança[3.3]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa



Situações de intimidação entre alunos[3.4]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa



Família, escola e comunidade[3.5]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa



Infraestrutura e rede física[3.6]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa



Relações com o trabalho[3.7]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária

MORAIS, T. P.; MORO, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.
[3.2] Abrir texto no tooltip:

>>As relações sociais e os
conflitos na escola
Identificar situações de
intimidação, maus tratos e
problemas de convivência
mediante a qualidade do
tratamento entre membros
da escola, suas relações e
conflitos. E, ainda,
identificando a participação
efetiva, o respeito e o apoio
entre as pessoas como boa
qualidade de clima
relacional.
MORAIS, T. P.; MORO, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3
( ) Percepção negativa


Gestão e participação[3.8]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa

[Feedback para professores]
Para construir um clima escolar positivo, é de fundamental importância identificar os aspectos que estejam
provocando um clima escolar negativo e implantar estratégias e ações intencionais e coordenadas para intervir
nesses aspectos.
Então, propomos que você amplie sua reflexão. Para isso, considere aquelas dimensões a respeito das quais você
tem uma percepção negativa ou intermediária.
 Em sua opinião, quais dessas dimensões têm maior influência negativa no processo de ensino e aprendizagem
(e, por consequência, nos resultados de aprendizagem dos alunos)?
 Que estratégias e ações você pode promover, como professor, para intervir nessas dimensões?
 Que outros atores da comunidade escolar é importante envolver nessas estratégias e ações, para que a
mudança no clima escolar seja mais efetiva? Como você pode envolver esses atores?
 Como essas estratégias e ações podem ser acompanhadas e (re)adequadas na medida das necessidades
encontradas no acompanhamento, de modo a tornar o clima escolar positivo?
Se possível, procure discutir com os demais membros da equipe escolar quais ações podem ser incorporadas à
rotina da instituição para melhorar o clima escolar.

TP005

[3.3] Abrir texto no tooltip:

>>As regras, as sanções e a
segurança na escola
Diz respeito a compreeender
a justiça, ordem e segurança
no ambiente escolar, por
gestores, professores e
alunos, intervindo nos
conflitos interpessoais na
escola, por meio de regras e
sanções.
MORAIS, T. P.; MORO, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.
[3.4] Abrir texto no tooltip:

>>As situações de
intimidação entre alunos
Identificar situações e locais
em que ocorrem bullying,
maus tratos e intimidação
percebidos pelos alunos.
MORAIS, T. P.; MORO, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3
[4]

Intencionalidade educativa e acompanhamento – Professores de Educação Infantil
[5]

A BNCC defende que as práticas pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola, tenham
intencionalidade educativa. Analise as seguintes afirmativas e marque a resposta correta.
I – As aprendizagens das crianças decorrem de um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo a
ser monitorado pelo educador.
II – O educador precisa organizar e propor uma pluralidade de experiências que promovam a aprendizagem
e o desenvolvimento pleno das crianças.
III – O acompanhamento da trajetória de cada criança e de todo o grupo precisa focalizar tanto as
aprendizagens promovidas quanto as práticas propostas pelo educador.
IV – As aprendizagens compreendem tanto o comportamentos, as habilidades e os conhecimentos quanto
as próprias vivências nos diversos campos de experiência.
( )Estão corretas apenas as afirmativas I e IV.
( )Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
( x )Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
( )Todas as afirmativas estão corretas.

[Feedback correto]
Parabéns, você acertou! Somente a afirmativa I está incorreta. Segundo a BNCC:
“Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila
valores e que constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas
interações com o mundo físico e social não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de
desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir intencionalidade
educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola.
Essa intencionalidade consiste na organização e proposição, pelo educador, de experiências que permitam às
crianças conhecer a si e ao outro e conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a
produção científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, higienizar-se), nas

Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.
[3.5] Abrir texto no tooltip:

>> Família, escola e
comunidade
Abrange a atuação da escola,
o sentimento de
pertencimento a uma família
e as necessidades da
comunidade, percebendo o
apoio e a relação entre esses
grupos.
MORAIS, T. P.; MORO, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P10.
[3.6] Abrir texto no tooltip:

>> A infraestrutura e a rede
física da escola
Perceber o uso e o cuidado
com a infraestrutura do
espaço físico da escola e
garantir o acesso, a
segurança e o convívio
nesses espaços.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3
brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as
pessoas.
Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas
e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças.
Ainda, é preciso acompanhar tanto essas práticas quanto as aprendizagens das crianças, realizando a observação da
trajetória de cada criança e de todo o grupo – suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. Por meio de
diversos registros, feitos em diferentes momentos tanto pelos professores quanto pelas crianças (como relatórios,
portfólios, fotografias, desenhos e textos), é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado,
sem intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças em “aptas” ou “não aptas”, “prontas” ou “não
prontas”, “maduras” ou “imaturas”. Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que
garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças.” (BNCC, 2017,p. 38-39)
Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e
conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de
experiência, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas aprendizagens,
portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.” (BNCC,2017,p. 44)
[Feedback errado]
Essa não é a resposta correta. Releia alguns trechos da BNCC e reveja sua resposta.
“Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila
valores e que constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas
interações com o mundo físico e social não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de
desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir intencionalidade
educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola.
Essa intencionalidade consiste na organização e proposição, pelo educador, de experiências que permitam às
crianças conhecer a si e ao outro e conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a
produção científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, higienizar-se), nas
brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as
pessoas.
Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas
e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças.

MORAIS, T. P; MORO, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.
[3.7] Abrir texto no tooltip:

>> As relações com o
trabalho
Refere-se às percepções dos
gestores e professores
quanto ao seu ambiente de
trabalho e à função que
desempenham (satisfação,
motivação e valorização).
MORAIS, T. P.; MORO, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.
[3.8] Abrir texto no tooltip:

>> A gestão e a participação
Identificar as necessidades da
escola e os objetivos comuns,
promover espaços de
participação, avaliar os
resultados e reconhecer os

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3
Ainda, é preciso acompanhar tanto essas práticas quanto as aprendizagens das crianças, realizando a observação da
trajetória de cada criança e de todo o grupo – suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. Por meio de
diversos registros, feitos em diferentes momentos tanto pelos professores quanto pelas crianças (como relatórios,
portfólios, fotografias, desenhos e textos), é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado,
sem intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças em “aptas” ou “não aptas”, “prontas” ou “não
prontas”, “maduras” ou “imaturas”. Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que
garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças.” (BNCC,2017,p. 38-39)
Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e
conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de
experiência, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas aprendizagens,
portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.” (BNCC, 2017,p. 44)

atores que fazem parte da
comunidade escolar.
MORAIS, T. P.; MORO, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.
TP005

TP023

[6]
Convite para o debate
[7]
Para finalizar este Módulo 3, convidamos você a participar do[7.1] Fórum de Discussão para trocar impressões e
experiências com outros professores.
O tópico proposto para a discussão é:


Bom trabalho!

TP008

[4]título H3

Considerando que a implementação bem-sucedida da BNCC depende de um compromisso de todos os
[5]texto 1 coluna
profissionais que atuam na educação, como a instituição educativa em que você trabalha pode ou precisa se
organizar para garantir a todos os alunos as aprendizagens essenciais a que eles têm direito?
TP023

Módulo 3
A implementação da BNCC
Unidade 3
Atividades de professor
Ensino Fundamental

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3

[1.2] Texto [h2] aplicado sobre a
imagem no HTML

[1.3]

Professor(a),
agora que você finalizou o Módulo 3, responda às atividades a seguir, que tratam dos aspectos fundamentais à
[1.3] Texto 1 coluna
implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
As atividades propostas têm como principal função consolidar a compreensão das temáticas abordadas no módulo e TP023 ATIVIDADE multipla escolha
propor reflexões para sua prática.
Bom trabalho!
TP023

[2]
Clima escolar
[3]
Cada instituição educativa tem um clima próprio. E os gestores e professores são fundamentais para a construção
de um clima escolar positivo.
Um clima escolar positivo favorece o desenvolvimento integral dos alunos e oferece um ambiente de confiança,
participação e apoio aos professores, aos demais profissionais da instituição e a toda a comunidade escolar.
Portanto, propomos a você uma primeira reflexão.
Na escola em que você atua, qual sua percepção com relação a cada dimensão do clima escolar?


Ensino e aprendizagem [3.1]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa

[2]Título H3

[3]texto 1 coluna
[3.1] Abrir texto no tooltip:

>>As relações com o ensino e
com a aprendizagem
Perceber a escola como local
para trabalhar o
conhecimento, investindo na
motivação e participação dos
alunos, dando valor ao
sentido da aprendizagem,
por meio da eficácia e de
estratégias diferenciadas de
um corpo docente estável.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3


Relações sociais e conflitos[3.2]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa



Regras, sanções e segurança[3.3]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa



Situações de intimidação entre alunos[3.4]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa



Família, escola e comunidade[3.5]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa



Infraestrutura e rede física[3.6]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa

MORAIS, T. P.; MORO, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.
[3.2] Abrir texto no tooltip:

>>As relações sociais e os
conflitos na escola
Identificar situações de
intimidação, maus tratos e
problemas de convivência
por meio da qualidade do
tratamento entre membros
da escola, suas relações e
conflitos. E, ainda,
identificando a participação
efetiva, o respeito e o apoio
entre as pessoas como boa
qualidade de clima
relacional.
MORAIS, T. P.; MORO, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3


Relações com o trabalho[3.7]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa



Gestão e participação[3.8]
( ) Percepção positiva
( ) Percepção intermediária
( ) Percepção negativa

[Feedback para professores]
Para construir um clima escolar positivo, é de fundamental importância identificar os aspectos que estejam
provocando um clima escolar negativo e implantar estratégias e ações intencionais e coordenadas para intervir
nesses aspectos.
Então, propomos que você amplie sua reflexão. Para isso, considere aquelas dimensões a respeito das quais você
tem uma percepção negativa ou intermediária.
 Em sua opinião, quais dessas dimensões têm maior influência negativa no processo de ensino e aprendizagem
(e, por consequência, nos resultados de aprendizagem dos alunos)?
 Que estratégias e ações você pode promover, como professor, para intervir nessas dimensões?
 Que outros atores da comunidade escolar é importante envolver nessas estratégias e ações para que a mudança
no clima escolar seja mais efetiva? Como você pode envolver esses atores?
 Como essas estratégias e ações podem ser acompanhadas e (re)adequadas na medida das necessidades
encontradas no acompanhamento, de modo a tornar o clima escolar positivo?
Se possível, procure discutir com os demais membros da equipe escolar quais ações podem ser incorporadas à
rotina da instituição para melhorar o clima escolar.

[3.3] Abrir texto no tooltip:

>>As regras, as sanções e a
segurança na escola
Diz respeito a compreeender
a justiça, ordem e segurança
no ambiente escolar, por
gestores, professores e
alunos, intervindo nos
conflitos interpessoais na
escola, por meio de regras e
sanções.
MORAIS, T. P.; MORO, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.
[3.4] Abrir texto no tooltip:

>>As situações de
intimidação entre alunos
Identificar situações e locais
em que ocorrem bullying,
maus tratos e intimidação
percebidos pelos alunos.
MORAIS, T. P.; MORO, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.
TP005
[4]

Acompanhamento e avaliação das aprendizagens - Professores de Ensino Fundamental
[5]

Para garantir a todos os alunos as aprendizagens essenciais a que têm direito, a comunidade escolar precisa
"construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem em conta os
contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho
da escola, dos professores e dos alunos".
Cabe à escola, em um processo participativo com as famílias e a comunidade, a proposta pedagógica das escolas.
Sobre o acompanhamento e a avaliação das aprendizagens, é correto afirmar que:
I – As estratégias metodológicas utilizadas nas situações de avaliação devem ser coerentes com as propostas
nas situações de ensino e aprendizagem.
II – Os instrumentos de avaliação devem avaliar detalhadamente o desenvolvimento de cada uma das
habilidades trabalhadas nas situações de aprendizagem.
III – A avaliação de cada componente curricular deve priorizar a verificação dos conhecimentos específicos
adquiridos pelos alunos.
IV – Os resultados da avaliação devem ser utilizados como referência para melhorar o desempenho dos
alunos, dos professores e da escola.
( )Está correta apenas a afirmativa I.
( )Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
( )Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
( x )Estão corretas apenas as afirmativas I e IV.
[Feedback correto]
Parabéns, você acertou! Somente as afirmativas I e IV estão corretas.

[3.5] Abrir texto no tooltip:

>> Família, escola e
comunidade
Abrange a atuação da escola,
o sentimento de
pertencimento a uma família
e as necessidades da
comunidade, percebendo o
apoio e a relação entre esses
grupos.
MORAIS, T. P.; MORO, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.
[3.6] Abrir texto no tooltip:

>> A infraestrutura e a rede
física da escola
Perceber o uso e o cuidado
com a infraestrutura do
espaço físico da escola e
garantir o acesso, a
segurança e o convívio
nesses espaços.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3
Afinal, é necessário haver coerência metodológica entre as estratégias utilizadas nas situações de aprendizagem
(como ensinar) e aquelas propostas nas situações de avaliação (como avaliar). Isso significa, então, oferecer ao
aluno inúmeras oportunidades para aprender e demonstrar suas aprendizagens (habilidades, conhecimentos,
valores e atitudes), de modo a acompanhar esse processo e, sempre que necessário, reorientar as práticas
pedagógicas (inclusive propondo ações de recuperação paralela) para garantir essas aprendizagens.
[Feedback errado]
Essa não é a resposta correta. Assista novamente à videoaula sobre acompanhamento e avaliação das
aprendizagens e reveja sua resposta.
TP012

[5.1]
VA1_M3U3_conselheiros
[Reinserir link do vídeo]

TP023

[6]
Convite para o debate
[7]
Para finalizar este Módulo 3, convidamos você a participar do[7.1] Fórum de Discussão para trocar impressões e
experiências com os outros professores.
O tópico proposto para a discussão é:


Considerando que a implementação bem-sucedida da BNCC depende de um compromisso de todos os
profissionais que atuam na educação, como a instituição educativa em que você trabalha pode ou precisa se
organizar para garantir a todos os alunos as aprendizagens essenciais a que eles têm direito?

MORAIS, T. P.; MORO, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.
[3.7] Abrir texto no tooltip:

>> As relações com o
trabalho
Refere-se às percepções dos
gestores e professores
quanto ao seu ambiente de
trabalho e à função que
desempenham (satisfação,
motivação e valorização).
MORAIS, T. P.; MORO, A.
Manual de orientação para a
aplicação dos questionários
que avaliam o clima escolar.
Campinas, SP: FE/Unicamp,
2017. P 10.
[3.8] Abrir texto no tooltip:

>> A gestão e a participação
Identificar as necessidades da
escola e os objetivos comuns,
promover espaços de
participação, avaliar
resultados e reconhecer os

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3

[5.1]vídeo VA1_M3U3_conselheiros

TP023

[6]título H3

[7]texto 1 coluna
[7.1]inserir no tooltip:

O fórum fica disponível no canto

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3
superior da tela, junto a outras
ferramentas do AVA.
TP008

[8] Título H4
[9] Texto 1 coluna dentro da tarja de
destaque
[10]texto 1 coluna

Módulo 3
A implementação da BNCC
Unidade 1, 2, 3 e 4
Conselhos

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U1

[2.1]
No fim do módulo, você poderá realizar atividades que propõem uma reflexão sobre os conteúdos apresentados.

Texto aplicado sobre a imagem no
HTML [h1]

TP007
TP006
[3] Objetivos do Módulo
[4] Ao final deste módulo, espera-se que você:



identifique as responsabilidades dos Conselhos de Educação e seu papel no acompanhamento da
implementação da BNCC no seu Estado, Distrito Federal ou Município.
avalie se há necessidade de elaborar normas complementares para a construção de Currículos aderentes às
realidades e às especificidades locais e regionais.

[2] lista
[2.1] texto 1 coluna
TP005

[5] Os Currículos
[6] Você, conselheiro(a), já deve estar familiarizado(a) com as atuações cotidianas do Conselho do qual faz parte.
No entanto, no que se refere à BNCC e à construção de Currículos aderentes à Base, qualquer ação representa um
desafio inédito para conselheiros de todo o país.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U1

[Avançar para a Unidade 2]
[9] SAIBA MAIS
[9.1] inserir link para abrir em
nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.b
r/wp
content/uploads/2018/04/RESOLUCA
OCNE CP222DEDEZEMBRODE2017.pd
f

[9.2] inserir link para abrir em
nova aba:
http://portal.mec.gov.br/docman/
dezembro-2017-pdf/78631pcp015-17-pdf/file
[9.3] inserir link para abrir em nova
aba:
http://portal.mec.gov.br/index.ph
p?option=com docman&view=do
wnload&alias=79611-anexo-textobncc-aprovado-em-15-12-17pdf&category slug=dezembro2017-pdf&Itemid=30192

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U2

TP004
[1]

[2] O que cabe aos Conselhos em relação à BNCC

TP004
[1] Imagem para banner.

[2] título H2

[3] Como os Conselhos de Educação podem contribuir para que as propostas pedagógicas das escolas e os Currículos das redes
de ensino se alinhem às proposições da BNCC e sejam aderentes à realidade escolar? Que pontos devem ser observados pelos
Conselhos nesse processo?
Assista, na videoaula a seguir, algumas considerações importantes do conselheiro Bahij Amin sobre a atuação dos Conselhos na
consolidação dos Currículos:
TP012

[4] Videoaula - VA1_M3U2_conselheiros

[3] Texto 1 coluna

TP012

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U2

“[6.1] É preciso que os Conselhos incentivem
os órgãos executivos do sistema, que são as
secretarias de Educação, a promoverem a
formação continuada que seja eficiente e
adequada à implementação da BNCC.“

TP006
[5] Parte diversificada e Formação de professores

[6] Na videoaula que você acabou de assistir, o

currículos.

[4] Videoaula VA1_M3U2_conselheiros
Versão preliminar:
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1MgY2VSLx7gNVrg0xrKa6iIPQOW9kyCn

Além de todas as ações citadas no vídeo, há outro aspecto importante a ser considerado nesse contexto: a formação

TP006

Conselheiro se refere à “Parte diversificada”. Este
termo, oriundo da LDB, refere-se aos conteúdos
complementares já previstos na BNCC para incorporar características regionais, culturais, sociais e econômicas aos

de professores: tanto a formação inicial quanto a formação continuada.

Cabe aos sistemas reformular as políticas de formação de professores, apoiando-se na BNCC. Mas como os Conselhos
podem atuar? Para responder a essa questão, é preciso considerar que cabem à União, e portanto ao MEC, apenas as
instituições de ensino superior do Sistema Federal de Ensino, que são as instituições federais e as particulares de
Ensino Superior. Cabe aos Conselhos Estaduais a regulamentação no que diz respeito aos Currículos e à formação de
professores de instituições estaduais mantidas pelo Estado e de instituições municipais que são do âmbito do
Conselho Estadual de Educação. Já ao Conselho Municipal cabe a adequação da formação dos professores do curso
normal do Ensino Médio, mantido por Municípios.

[5] título H2
[6] Texto 1 coluna
[6.1] Texto para olho

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U2

E não é só isso: a formação continuada diz respeito a Municípios e Estados, por isso, é preciso que os Conselhos
incentivem os órgãos executivos do sistema, que são as secretarias de Educação, a promoverem a formação
continuada que seja eficiente e aderente à implementação da BNCC.

TP008
[7] SAIBA MAIS com ícone

TP008

[7] Saiba mais:
Para mais informações sobre a LDB, acesse:
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação [8]
[8] abrir link para outra aba
Para mais informações no que se refere a leis específicas sobre o processo de envelhecimento e o respeito e a valorização da pessoa
http://portal.mec.gov.br/index.ph
idosa; os direitos das crianças e adolescentes; a educação para o trânsito; a educação ambiental; a educação alimentar e
p?option=com_content&view=arti
nutricional; a educação em direitos humanos; e a educação digital, consulte:








cle&id=12907:legislacoes&catid=7
0:legislacoes

Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso Leis nº 8.842/1994 [10] e nº 10.741/2003 [11]
Direitos da criança e do adolescente - Lei nº 8.069/1990 [12]
Educação para o trânsito Lei nº 9.503/1997 [13]
[10] abrir link para outra aba
Educação ambiental Lei nº 9.795/1999 [14] , Parecer CNE/CP nº 14/2012[15] e Resolução CNE/CP nº 2/2012[16]
http://www.planalto.gov.br/ccivil
Educação alimentar e nutricional - Lei nº 11.947/2009 [17]
Educação em direitos humanos Decreto nº 7.037/2009 [18] e Parecer CNE/CP nº 8/2012[19] e Resolução CNE/CP nº 03/leis/L8842.htm
1/2012 [20]
[11] abrir link para outra
Educação digital para capacitação para o uso seguro, consciente e responsável da internet - Lei nº 12.965/2014 [21]

Para conhecer alguns temas contemporâneos relevantes para o desenvolvimento da cidadania, que afetam a vida humana em
escala local, regional e global, acesse:



§1º do Art. 8º da Resolução CNE/CP nº 02/2017 [22]

abahttp://www.planalto.gov.br/cci
vil_03/LEIS/2003/L10.741.htm

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U2

[Avançar para a Unidade 3]

[12] abrir link para outra
abahttp://www.planalto.gov.br/cci
vil_03/LEIS/L8069.htm
[13] abrir link para outra aba
http://www.planalto.gov.br/ccivil_
03/LEIS/L9503.htm
[14] abrir link para outra aba
http://www.planalto.gov.br/ccivil
03/Leis/L9795.htm
[15] abrir link para outra aba
http://portal.mec.gov.br/index.php?o
ption=com docman&view=download
&alias=10955-pcp01412&Itemid=30192
[16] abrir link para outra aba
http://portal.mec.gov.br/index.php?o
ption=com_docman&view=download
&alias=9917-rceb002-121&Itemid=30192
[17] abrir link para outra
abahttp://www.planalto.gov.br/ccivil_
03/_Ato20072010/2009/Lei/L11947.htm
[18] abrir link para outra aba
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U2

_ato20072010/2009/decreto/d7037.htm

[19] abrir link para outra aba
http://portal.mec.gov.br/index.php?o
ption=com_docman&view=download
&alias=10356-pceb008-12pdf&Itemid=30192

[20] abrir link para outra aba
http://portal.mec.gov.br/dmdocumen
ts/rcp001_12.pdf

[21] abrir link para outra
abahttp://www.planalto.gov.br/ccivil_
03/_ato20112014/2014/lei/l12965.htm

[22] abrir link para outra aba
http://portal.mec.gov.br/expansaoda-rede-federal/323-secretarias112877938/orgaos-vinculados82187207/53031-resolucoes-cp-2017

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U3
[4.1] Videoaula - VA1_M3U3_conselheiros

Para encerrar o módulo, faça as atividades propostas!

[Avançar para a Unidade 4]

[2] Texto 1 coluna
[2.0] inserir texto para abrir em
nova
aba:
http://portal.mec.gov.br/index.ph
p?option=com docman&view=do
wnload&alias=79631-rcp002-17pdf&category slug=dezembro2017-pdf&Itemid=30192
[2.1] lista
[3] texto 1 coluna

TP012

[4] Texto 1 coluna
[4.1] VA1_M3U3_conselheiros
Versão preliminar:
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1MgY2VSLx7gNVrg0xrKa6iIPQOW9kyCn

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros.

Unidade 4
Atividade reflexiva com feedback geral
Considerando o papel dos Conselhos de Educação nos Sistemas de Ensino, propomos uma reflexão sobre a sua
atuação em relação ao acompanhamento da implementação da BNCC no seu Estado, Distrito Federal ou Município.
Analise as ações descritas no quadro e selecione as respostas que refletem a sua opinião.

Não sei
responder

Em nenhuma
escola

Em algumas
escolas

Sim, em todas
as escolas

[2]

O Conselho no qual você atua editou orientações para apoiar as escolas na construção de suas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Propostas Pedagógicas considerando uma gestão democrática?
O Conselho no qual você atua previu normas para orientar a construção dos Currículos?
O Conselho no qual você atua promoveu capacitação para a construção dos Currículos tendo a
BNCC como referência?
O Conselho no qual você atua editou orientações para a inserção de conteúdos
complementares aos previstos na BNCC (Parte Diversificada)?
O Conselho no qual você atua assegurou que os Currículos incluam uma abordagem transversal
e integradora?
O Conselho no qual você atua previu o atendimento às diferentes modalidades (educação
profissional, EJA, especial, do campo, indígena, quilombola, prisional etc.)?

[3]
Feedback geral:
Para as ações que você marcou “SIM”:
Lembre-se de que o Conselho deve estar sempre atento às ações que envolvem a construção dos Currículos, além
de acompanhar e incentivar o aprimoramento da atuação das escolas na implementação da Base.

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna
[3] Feedback gerais

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

Unidade 4

Para as ações que você marcou “NÃO” ou “Parcialmente”:
Atenção! Cabe ao Conselho prever normas que orientam a construção dos Currículos referenciados à BNCC e a
capacitação para a construção curricular, considerando uma gestão democrática. É importante também organizar
calendário para realizar essas incumbências, considerando que o prazo para implementação da BNCC é até o
início do ano letivo de 2020 (preferencialmente, até 2019). Outro ponto importante é normatizar a Parte
Diversificada, sempre no sentido de constituir um todo integrado com a BNCC, atendendo as características
regionais e locais. Os Conselhos devem também orientar os Currículos a considerar os temas exigidos por
legislação específica. Além disso, devem orientar as escolas e as redes escolares a atenderem as diferentes
modalidades previstas em lei e normatizadas pelo CNE.

Para as ações que você marcou “Não sei responder”:
Atenção! Cabe ao Conselho prever normas que orientam a construção dos Currículos referenciados à BNCC e a
capacitação para a construção curricular, considerando uma gestão democrática. É importante também organizar
calendário para realizar essas incumbências, considerando que o prazo para implementação da BNCC é até o
início do ano letivo de 2020 (preferencialmente, até 2019). Outro ponto importante é normatizar a Parte
Diversificada, sempre no sentido de constituir um todo integrado com a BNCC, atendendo as características
regionais e locais. Os Conselhos devem também orientar os Currículos a considerar os temas exigidos por
legislação específica. Além disso, devem orientar as escolas e as redes escolares a atenderem as diferentes
modalidades previstas em lei e normatizadas pelo CNE.

☒ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros.

Unidade 4

[1] Atividade – Atribuições dos Conselhos
[2] Analise as sentenças a seguir e indique se são Verdadeiras (V) ou Falsas (F), considerando a Resolução CNE/CP nº

[1] título H3

02/2017 [3] e a BNCC [4].

[2] Texto 1 coluna

[5]

[3] inserir link para abrir em nova aba:

( V ) As normas complementares são atribuição dos Conselhos e, por terem caráter normativo, se estabelecem por

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-

meio da edição de Resolução/Deliberação (ou Indicação ou Parecer Normativo).

content/uploads/2018/04/RESOLUCAOCNE

[5.1]

CP222DEDEZEMBRODE2017.pdf

Feedback para acerto: Você acertou! A afirmação é verdadeira. As normas complementares são editadas pelos
Conselhos, quando necessário, por meio de resolução ou deliberação. O caráter normativo implica a

[4] inserir link para abrir em nova aba:

obrigatoriedade de seu cumprimento pelo Sistema de Ensino.

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/

[5.2]

[5] alternativa verdadeira

Feedback para erro: Reveja sua resposta. A afirmação é verdadeira, pois as normas complementares são editadas

[5.1] feedback para acerto

pelos Conselhos, quando necessário, por meio de resolução ou deliberação. O caráter normativo implica a

[5.2] feedback para erro

obrigatoriedade de seu cumprimento pelo Sistema de Ensino.
[6]

[6] alternativa falsa

( F ) As normas do Conselho, uma vez editadas, impedem que cada instituição escolar tenha autonomia na

[6.1] feedback para acerto

concepção da Proposta Pedagógica e, consequentemente, na construção de seu(s) Currículo(s).

[6.2] feedback para erro

[6.1]
Feedback para acerto: Você acertou! A afirmação é falsa. As atribuições de caráter político-pedagógico e curricular – a
construção da Proposta Pedagógica e a construção dos Currículos – cabem às instituições ou às redes escolares. As normas
dos Conselhos orientam, mas não impedem, que cada instituição escolar tenha autonomia na concepção da respectiva

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

Unidade 4
Proposta Pedagógica e, consequentemente, na construção de seu(s) Currículo(s). Ambos, a Proposta Pedagógica e o
Currículo, devem ser referidos à BNCC, às Diretrizes Curriculares Nacionais e às normas complementares do respectivo
Conselho de Educação, além de adequados à sua realidade, ao contexto e às características dos alunos. Lembre-se: Preservar
a autonomia das escolas e das redes é a base para a gestão democrática no âmbito dos Sistemas de Ensino.

[6.2]
Feedback para erro: Reveja sua resposta. A afirmação é falsa, pois as atribuições de caráter político-pedagógico e
curricular – a construção da Proposta Pedagógica e a construção dos Currículos – cabem às instituições ou às redes escolares.
As normas dos Conselhos orientam, mas não impedem, que cada instituição escolar tenha autonomia na concepção da
respectiva Proposta Pedagógica e, consequentemente, na construção de seu(s) Currículo(s). Ambos, a Proposta Pedagógica e
o Currículo, devem ser referidos à BNCC, às Diretrizes Curriculares Nacionais e às normas complementares do respectivo
Conselho de Educação, além de adequados à sua realidade, ao contexto e às características dos alunos. Lembre-se: Preservar
a autonomia das escolas e das redes é a base para a gestão democrática no âmbito dos Sistemas de Ensino.

[1]

Atividade – Fórum: convite para o debate
[2]
Para finalizar este Módulo, convidamos você a participar do Fórum de discussão para trocar experiências com
outros conselheiros. São três questões norteadoras:


Como o Conselho no qual você atua se preparou (ou está se preparando) para editar orientações para a
inserção de conteúdos complementares aos previstos na BNCC (Parte Diversificada)?

☒ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

Unidade 4


Quais ações foram realizadas (ou estão sendo planejadas) para prever o atendimento às diferentes
modalidades (educação profissional, EJA, especial, do campo, indígena, quilombola, prisional etc.)?

Na sua postagem, procure enfatizar sua experiência pessoal. Descreva as estratégias que foram bem-sucedidas e
quais desafios precisaram ser superados.
Bom trabalho!
[3]
Importante!
O Fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas mensagens não
tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou inadequadas. Lembre-se
também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o mesmo oralmente.

☒ Conselheiros.

Anexo 6
Disponibilização de 4 cursos para professores do Ensino Médio
na modalidade EAD

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Ao total foram desenvolvidos 17 cursos na modalidade EAD, e, neste relatório serão entregues
os storyboards referentes aos Módulos 2 e 32 dos quatro cursos específicos para o Ensino
Médio: Professor da Área de Linguagens e suas Tecnologias e Língua Portuguesa; Professor da
Área de Matemática e suas Tecnologias; Professor da Área de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias; Professor da Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
Os vídeos desenvolvidos para os cursos foram disponibilizados no youtube do MEC e estão
embedados no ambiente virtual AVAMEC.
Todos os cursos foram disponibilizados no ambiente de homologação do AVAMEC
(http://hmg.labtime.ufg.br/avamec/#/)e estão preparados para serem disponibilizados em
produção.

Módulo 2 – Específico por público-alvo
Unidade 1 – comum para todas as áreas do Ensino Médio
Unidade 2 e 3 – Professor da Área de Linguagens e suas Tecnologias e Língua
Portuguesa
Unidade 2 e 3 – Professor da Área de Matemática e suas Tecnologias
Unidade 2 e 3 – Professor da Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Unidade 2 e 3 – Professor da Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Módulo 3 – A implementação da BNCC
Unidade 3 – Implementação do Ensino Médio (unidade específica apenas para gestor e
professor do Ensino Médio)

2

O módulo 1 e 3 é composto por conteúdo idêntico aos demais cursos, e, por isso, não serão
apresentados novamente nesse relatório. No entanto, para o módulo 3 há uma unidade específica,
sobre a implementação do Ensino Médio, apenas para professores dessa etapa e para gestores de todas
as etapas.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Módulo 2
Específico por público-alvo
Unidade 1
Comum para todas as áreas do Ensino Médio

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Curso/Perfil:
☒ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
☒ Prof. Ensino Médio

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U4 (gestor) M2U1 (Prof EM)

o

A estrutura da etapa na BNCC.

o

Resultado das avaliações de desempenho dos alunos.

o

As demandas colocadas pela atual legislação.

o

As especificidades das áreas do conhecimento.

[2.1] texto 1 coluna

[2.1]
Ao final, você poderá realizar atividades que proponham reflexões a respeito dos conteúdos deste Módulo.

[3] título H3

[3] Objetivos do Módulo
Ao concluir este Módulo, espera-se que você compreenda:


Os princípios da BNCC para a etapa do Ensino Médio.



Os pressupostos das áreas de conhecimento.



As implicações desses pressupostos para as práticas pedagógicas.

TP 005
[4] Características, princípios

e fundamentos pedagógicos

TP005

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
☒ Prof. Ensino Médio

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U4 (gestor) M2U1 (Prof EM)
[4] título H2
[4. 1] O Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica e está organizado em quatro áreas do conhecimento

[4.1] texto 1 coluna

que compõem sua Parte Comum (Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da

[5] imagem 100% - Inserir imagem:

Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas) e um componente (Língua Portuguesa),

bncc_m2u1_professor_medio_img01

além dos Itinerários Formativos que constituem sua Parte Diversificada, conforme apresentado na própria BNCC

[5.1] Legenda da imagem

(2018, p. 469).
[5]
[5.2] txt 1 coluna

[5.1] Figura 1 - Estrutura do Ensino Médio (BNCC, 2018)

[5.2]

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
☒ Prof. Ensino Médio

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

M2U4 (gestor) M2U1 (Prof EM)
Trata-se de uma etapa cujas aprendizagens estão articuladas com as do Ensino Fundamental e cujos principais
objetivos são: consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral. O público-alvo do Ensino Médio é,
geralmente, formado por adolescentes e jovens, constituindo um grupo muito heterogêneo. Por isso, uma das
premissas da etapa é a adoção de uma noção ampliada e plural de juventude a ser implementada em escolas que
ofereçam ambientes de estudos que acolham as diversidades, que garantam aos estudantes o protagonismo do
seu processo de escolarização e que estejam alinhadas com os projetos de vida destes.
Assista ao vídeo a seguir em que a professora Ghisleine Trigo aborda as características e as especificidades do
Ensino Médio e sua estrutura na BNCC.
[20] videoaula – características do ensino médio - etapa
[5] Qualidade e equidade
[5.1]
Como um referencial, a Base indica as aprendizagens essenciais para os estudantes da Educação Básica e, nesse
sentido, aponta para a melhoria da qualidade da educação nacional.
A promoção da equidade, por sua vez, depende de um esforço na ponta para, antes de mais nada, reconhecer a
individualidade de cada estudante e, então, fornecer as condições necessárias às aprendizagens, considerando
essas demandas diferenciadas do público atendido em cada rede de ensino, escola e sala de aula.

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
☒ Prof. Ensino Médio

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U4 (gestor) M2U1 (Prof EM)

TP 024
[6] A BNCC alinha-se às metas do Plano Nacional de Educação (2014-2024) [6.1] para a Educação Básica. A 7ª meta
do PNE preconiza fomentar a qualidade da Educação Básica, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de
modo a atingir a média nacional para o Ensino Médio de 5,2 no IDEB até 2021. Os gráficos a seguir mostram os
resultados consolidados no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica [6.2]) e no Ideb (Índice de

TP 024
SEM cor de fundo no slider.

Desenvolvimento da Educação Básica [6.3]).

[6] texto 1 coluna
[6.1] inserir link para abrir em nova aba:
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne
conhecendo 20 metas.pdf
[6.2] inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/ed
ucacao-basica/saeb
[6.3] inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/ide
b
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☒ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
☒ Prof. Ensino Médio

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U4 (gestor) M2U1 (Prof EM)

[6.7] >> Gráfico 4 – Taxa de distorção idade-série do Brasil nos níveis Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e Médio
– 2017.

[6.8] >> Gráfico 5 – Taxa de insucesso (reprovação e abandono) do Brasil nos níveis Fundamental (Anos Iniciais e
Finais) e Médio – 2017.

[6.9] Legenda do slider, FONTE
MENOR – fixo o tempo todo.
6.10 inserir link para abrir em nova
aba:
http://download.inep.gov.br/educac
ao basica/portal ideb/planilhas pa
ra download/2017/ResumoTecnico
Ideb 2005-2017.pdf

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
☒ Prof. Ensino Médio

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U4 (gestor) M2U1 (Prof EM)
6.11 inserir link para abrir em nova
aba:
http://portal.inep.gov.br/web/guest
/educacao-basica/saeb
6.12 inserir link para abrir em nova
aba:
http://portal.inep.gov.br/web/guest
/indicadores-educacionais
[6.9] Fonte: elaborado com base nos dados do Ideb [6.10], do Saeb [6.11] e dos indicadores Inep [6.12] para
distorção idade-série e taxas de rendimento escolar.
TP005
TP006
[17] Observando os gráficos, o que se pode dizer em relação às aprendizagens do Ensino Médio?
Em relação ao Ideb, os resultados mostram que, apesar de o país ter atingido suas metas nos anos de 2007 a 2011,
estagnou-se a partir de 2013 e distanciou-se consideravelmente da meta de 2017, aumentando em apenas 0,1
ponto de 2011 a 2017. O Ideb é calculado com base no fluxo e desempenho. Por esse motivo, os dados do Saeb
complementam a análise e fornecem informações específicas sobre a aprendizagem, ao passo que os dados de
distorção idade-série e de rendimento complementam a análise de fluxo.

[17] texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
☒ Prof. Ensino Médio

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U4 (gestor) M2U1 (Prof EM)
TP012
[19] Assista ao vídeo a seguir em que a professora Ghisleine Trigo fala dos resultados consolidados das avaliações
de desempenho do Ideb e do Saeb, que traçam o perfil dos estudantes desta etapa.

TP012

[20] videoaula – características do Ensino Médio – dados
[21] Com esse vídeo, espera-se que você tenha compreendido a importância do seu papel como professor dos
anos do Ensino Médio em relação à formação integral dos estudantes pois, segundo a BNCC (2017), é finalidade
da etapa:
[...] o aprimoramento do educando como pessoa humana, considerando sua
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento
crítico. Tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa, ética,
democrática, inclusiva, sustentável e solidária [...] (BNCC, 2018, p. 466).

A seguir, vamos aprofundar a discussão sobre sua área de conhecimento!
[Avançar]

[19] Texto 1 coluna
[20]

Módulo 2
Específico por público-alvo
Unidades 2 e 3
Professor da Área de Linguagens e suas Tecnologias e Língua
Portuguesa

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

MEC: Formação BNCC
M2U2
TP019
TP019

[2]
A Área de Linguagens e suas Tecnologias, no Ensino Médio, visa a consolidar e a ampliar as habilidades e
competências já construídas no Ensino Fundamental, com modos mais avançados e sofisticados de uso e
análise das diversas linguagens como:
[3] Visuais
[3.1] >> São as imagens estáticas (pintura, escultura, fotografia e digitalização/manipulação de imagem) e as
imagens em movimento (cinema, TV, vídeos digitais, espetáculos e encenações);
[4] Corporais e gestuais
[4.1] >> Presentes nos esportes e práticas corporais variadas, na dança, performance e encenação teatral;
[5] Sonora
[5.1]>> Presentes na música, sonoplastias e edições de áudio;
[6] Verbal
[6.1]>> Presentes no uso das línguas, sejam as línguas estrangeiras modernas (Inglês), seja a língua nacional (as
diversas variedades do português do Brasil, as línguas indígenas, as línguas quilombolas, em suas modalidades
oral, escrita e visual-gestual - no caso, LIBRAS).
[7] É fácil notar como essas diferentes linguagens funcionam no mundo, exigindo, portanto, uma abordagem
interdisciplinar na escola.

TP012

[8]
Diante disso, a área de Linguagens e suas Tecnologias no Ensino Médio está articulada em torno de campos de
atuação que, por sua vez, relacionam-se entre si.

[2] Texto 1 coluna
[3] Aba 1
[3.1] Texto Aba 1
[4] Aba 2
[4.1] Texto Aba 2
[5] Aba 3
[5.1] Texto Aba 3
[6] Aba 4
[6.1] Texto Aba 4
[7] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U2
publicitário. Sua exploração permite construir
uma consciência crítica e seletiva em relação à
produção e à circulação de informações,
posicionamentos e induções ao consumo.

[11] Texto 1 “Vida Pessoal”
Organiza-se de modo a possibilitar uma
reflexão sobre as condições que cercam a vida
contemporânea e a condição juvenil no Brasil e
no mundo e sobre temas e questões que afetam
os jovens. As vivências, experiências, análises
críticas e aprendizagens propostas nesse
campo podem se constituir como suporte para
os processos de construção de identidade e de
projetos de vida [...], por meio do mapeamento
e do resgate de trajetórias, interesses,
afinidades, antipatias, angústias, temores etc.,
que possibilitam uma ampliação de referências
e experiências culturais diversas e do
conhecimento sobre si.

[12] Texto 2 “Práticas de estudo e pesquisa”
Abrange a pesquisa, a recepção, a apreciação, a
análise, a aplicação e produção de
discursos/textos expositivos, analíticos e
argumentativos, que circulam tanto na esfera
escolar como na acadêmica e de pesquisa,
assim como no jornalismo de divulgação
científica. O domínio desse campo é
fundamental para ampliar a reflexão sobre as
linguagens, contribuir para a construção do
conhecimento científico e para aprender a
aprender.

MEC: Formação BNCC
M2U2
[13] Texto 5 “Artístico”
TP027

[15]
Como conclui a BNCC do Ensino Médio:
[15.1] “A consideração desses campos para a organização da área vai além de possibilitar aos
estudantes vivências situadas das práticas de linguagens. Envolve conhecimentos e habilidades
mais contextualizados e complexos, o que também permite romper barreiras disciplinares e
vislumbrar outras formas de organização curricular.” (BRASIL/MEC, 2018, p. 489)

Espaço de circulação das manifestações
artísticas em geral, contribuindo para a
construção da apreciação estética, significativa
para a constituição de identidades, de vivência
de processos criativos e do reconhecimento da
diversidade e da multiculturalidade e a
expressão de sentimentos e emoções.
Possibilita aos estudantes, portanto,
reconhecer, valorizar, fruir e produzir tais
manifestações, com base em critérios estéticos
e no exercício da sensibilidade.

[14] Texto 4 “Atuação na vida pública”

[16]
Como a área está organizada?

Contempla os discursos/textos normativos,
legais e jurídicos, que regulam a convivência
em sociedade, assim como discursos/textos
propositivos e reivindicatórios (petições,
manifestos etc.). Sua exploração permite aos
estudantes refletir e participar na vida pública,
pautando-se pela ética.

TP007

[17] A área de Linguagens e suas Tecnologias é organizada em torno de 7 competências específicas e suas
respectivas habilidades. As competências são:
[17.1]
1. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais (artísticas, corporais e
verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos
de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento
e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo.

TP027

[15] texto 1
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2. Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais
de linguagem, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias e posições, e atuar socialmente
com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos Direitos Humanos,
exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação e
combatendo preconceitos de qualquer natureza.
3. Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, com autonomia e
colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e
solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os Direitos Humanos, a
consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global.
4. Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo
e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de
expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de
qualquer natureza.
5. Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais,
reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades, em uma
perspectiva democrática e de respeito à diversidade.
6. Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas
características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas
para dar significado e (re)construir produções autorais individuais e coletivas, exercendo protagonismo
de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas.
7. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas,
criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas
autorais e coletivas e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e
vida pessoal e coletiva.

TP020

[18]
Para construir a Competência 1, estão previstas na BNCC 5 habilidades a serem desenvolvidas ao longo do Ensino

[15.1] Inserir citação: “A consideração desses
campos para a organização da área vai além
de possibilitar aos estudantes vivências
situadas das práticas de linguagens. Envolve
conhecimentos e habilidades mais
contextualizados e complexos, o que
também permite romper barreiras
disciplinares e vislumbrar outras formas de
organização curricular.” (BRASIL/MEC, 2018,
p. 489)
[16] Titulo H3
TP007

[17] texto 1 coluna
[17.1] lista não numerada
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Médio. São elas:
[19] (EM13LGG101)
[19.1]>> Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos, nas diferentes linguagens,
para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos.

TP020

Texto 1 coluna + abas verticais

[20](EM13LGG102)
[20.1]>> Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias, presentes nos discursos
veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibilidades de explicação, interpretação e intervenção
crítica da/na realidade.
[21](EM13LGG103)
[21.1]>> Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir criticamente discursos em textos
de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais).
[22](EM13LGG104)
[22.1]>> Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos, para a compreensão e
produção de textos e discursos em diversos campos de atuação social.
[23](EM13LGG105)
[23.1 ]>> Analisar e experimentar diversos processos de remidiação de produções multissemióticas, multimídia
e transmídia, desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção social.

[18] Texto 1 coluna
[19] Aba 1
[19.1] >> Texto aba1
[20] Aba 2
[20.1]>> Texto aba 2
[21] Aba 3
[21.1]>> Texto aba 3

TP023
[22] Aba 4
[24]
A primeira delas, (EM13LGG101), diz respeito aos processos de compreensão e análise crítica dos discursos [22.1]>> Texto aba 4
viabilizados nas diferentes linguagens, que devem levar em conta tanto a situação de produção desses discursos,
[23] Aba 5
como seus modos de circulação (campo, mídias, [24.1]remidiação, [24.2]transmidiação).
[23.1]>> Texto aba 5

MEC: Formação BNCC
M2U2
TP009
TP023

[24.3]Não é possível exercer a Habilidade 1 sem a Habilidade 2
(EM13LGG102): para uma compreensão e análise crítica dos discursos, é
preciso que se busque interpretar as refrações ideológicas neles
presentes (“visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e
ideologias”). Muitas vezes, isso é perceptível pelas escolhas de
vocabulário ou elementos do discurso (fotogramas, notas, alturas e tons,
tonalidades e cores) etc.; outras vezes, a percepção é dada pelas escolhas
de formas gramaticais e semióticas específicas (sintaxe, andamento e
melodia, figura/fundo, foco, tomadas e planos, montagem); outras vezes
ainda, pela estruturação do próprio texto/objeto (escolha da progressão,
das formas de coesão e sequenciação de seus elementos); a formatação
e os tratamentos dispensados às diferentes linguagens etc.

[24] Texto 1 coluna
[24.1] Inserir tooltip: Remediação é um

processo que ocorre quando um meio passa a
incorporar ou imitar elementos de outros meios,
afim de melhorar seu próprio meio, criando assim
um dinamismo entre diferentes instrumentos de
Por exemplo, uma frase como “Você tem muito azar na profissão! Maior azarão!” só ganha sentido completo, comunicação.”. Disponível em: <
em relação à apreciação valorativa que o locutor faz a respeito do interlocutor, se consideramos o acento de https://pt.wikipedia.org/wiki/Remediação >
valor da escolha “maior azarão” que, do ponto de vista do léxico/vocabulário, remete ao significado de “cavalo Acesso em 28 de fev. 2019.

perdedor” (no turfe), que acrescenta sentido a simplesmente “ter azar”, e, do ponto de vista gramatical
(morfologia), é um superlativo absoluto, ou seja, expressa qualidades em grau muito elevado ou em grau
[24.2] Inserir tooltip: Pode ser definida como “ao
máximo.

ato de contar histórias através de várias mídias,
Ou, se formos para outra linguagem, a visual, as diferentes escolhas de cor, traço e plano nas duas versões do com um conteúdo específico para cada uma.”
WIKIPEDIA. Disponível em:
anime [24.4] Norigami.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transm%C3%ADdia
. Acesso em: 21/02/2019

A terceira habilidade, (EM13LGG103), indica-nos que, para interpretar e produzir criticamente discursos em
textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais), como exigem as duas habilidades anteriores, é TP009
preciso analisar o funcionamento das linguagens: conhecer seus elementos fundamentais (fonema, grafema,
palavras, ponto, traço, figura, fotograma, notas e pausas etc.) e o modo como se combinam entre si (sintagmas,
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frases, foco, plano, distribuição no espaço, montagem ou mixagem, andamento, melodia, harmonia e sampling),
para poder avaliar seus efeitos de sentido.
A quarta habilidade, (EM13LGG104), é uma habilidade de uso: saber “usar as diferentes linguagens para a
compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos de atuação social”, mas de um uso consciente
e crítico, para o qual é preciso levar em conta seus funcionamentos, conforme dito na habilidade (EM13LGG103).
A quinta e última habilidade nesta competência, (EM13LGG105), diz respeito a uma prática importante no uso
das TDIC e das mídias digitais, que são os processos de remidiação e transmidiação, em que se retomam objetos
que já circulam na Web e se os remidia, ou seja, republica-os em outros locais ou em outras mídias, acrescentando
[24.3] texto 1 coluna + inserir imagem:
ou não outras semioses, de modo modificado. Essas práticas digitais (memes, trailers honestos, political remix,
linguagens_em_img02_689187217
etc.) são extremamente importantes para a produção e circulação das linguagens nos tempos atuais, levando a
“diferentes modos de participação e intervenção social”, típicos da cultura digital, e que logo devem ser
considerados nos modos de produzir linguagens e discursos nos tempos de globalização.
[24.4] Inserir link para abrir em outra aba:
http://www.naoentreaki.com.br/8590335existem-duas-versoes.htm

TP027
[25]
A Competência 2, que abrange 4 habilidades a serem desenvolvidas e envolve também competências TP027
socioeducativas, diz respeito à compreensão e à análise crítica das situações de produção dos discursos nas
diversas linguagens (processos identitários, conflitos e relações de poder) e seu impacto nos textos e enunciados
resultantes.
[25.1]Para desenvolver essa competência, os estudantes de Ensino Médio precisam analisar e
compreender as circunstâncias sociais, históricas e ideológicas em que se dão diversas práticas
e discursos. Isso significa interpretar de modo contextualizado tanto produções artísticas (uma
pintura como Guernica, um romance como Macunaíma, uma obra literária como Terra
sonâmbula, uma peça musical para coro e orquestra como Choros nº 10 ou uma canção como O
bêbado e a equilibrista, um espetáculo de dança como Gira em suas relações com a música do
Metá Metá etc.) quanto textos de outros campos (o remix político George Bush/Imagine,
determinado projeto de lei, uma notícia acompanhada de artigos de opinião em algum veículo

[25] texto 1 coluna + citação
[25.1] Inserir citação: “Para desenvolver essa
competência, os estudantes de Ensino Médio
precisam analisar e compreender as circunstâncias
sociais, históricas e ideológicas em que se dão
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jornalístico, entre muitos outros exemplos).
Desse modo, os estudantes poderão compreender a pluralidade dos discursos e produzi-los de
maneira posicionada – valorizando e respeitando as individualidades, as diferenças de ideias e
posições e pautando-se por valores democráticos –, e também atuar de forma reflexiva,
cooperativa e empática, sem preconceitos e buscando estabelecer o diálogo. (BRASIL/MEC,
2018, p. 492)

TP020
[26 ]
As habilidades previstas para serem desenvolvidas na Competência 2 são:
[27 ](EM13LGG201)
[27.1]>> Utilizar as diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais) em diferentes contextos, valorizando-as
como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso.
[28](EM13LGG202)
[28.1]>> Analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo nos discursos das diversas práticas de
linguagem (artísticas, corporais e verbais), compreendendo criticamente o modo como circulam, constituem-se
e (re)produzem significação e ideologias.
[29 ] (EM13LGG203)
[29.1]>> Analisar os diálogos e os processos de disputa por legitimidade nas práticas de linguagem e em suas
produções (artísticas, corporais e verbais).
[30] (EM13LGG204)

diversas práticas e discursos. Isso significa
interpretar de modo contextualizado tanto
produções artísticas (uma pintura como Guernica,
um romance como Macunaíma, uma obra literária
como Terra sonâmbula, uma peça musical para
coro e orquestra como Choros nº 10 ou uma
canção como O bêbado e a equilibrista, um
espetáculo de dança como Gira em suas relações
com a música do Metá Metá etc.) quanto textos de
outros campos (o remix político George
Bush/Imagine, determinado projeto de lei, uma
notícia acompanhada de artigos de opinião em
algum veículo jornalístico, entre muitos outros
exemplos).
Desse modo, os estudantes poderão compreender
a pluralidade dos discursos e produzi-los de
maneira posicionada – valorizando e respeitando
as individualidades, as diferenças de ideias e
posições e pautando-se por valores democráticos
–, e também atuar de forma reflexiva, cooperativa
e empática, sem preconceitos e buscando
estabelecer o diálogo. (BRASIL/MEC, 2018, p. 492)
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Texto 1 coluna + abas verticais
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[30.1]>> Dialogar e produzir entendimento mútuo, nas diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais), com
vistas ao interesse comum, pautado em princípios e valores de equidade assentados na democracia e nos
Direitos Humanos.

TP009

[31]
A primeira habilidade, (EM13LGG201), diz respeito ao uso – em compreensão e produção – das diversas
linguagens em diferentes contextos, mas percebendo-as não apenas como formas (linguísticas, visuais, sonoras)
e sim como “fenômeno social, cultural, histórico” que é, portanto, “variável, heterogêneo e sensível aos
contextos de uso”.
[31.1]
A segunda habilidade, (EM13LGG202), refere-se à análise desses
“contextos de uso”, ou seja, das situações de produção (interesses,
relações de poder e perspectivas de mundo) dos discursos em
diferentes linguagens, de maneira a compreender os enunciados
de modo situado, analisando criticamente “o modo como circulam,
constituem-se e (re)produzem significação e ideologias”.

[26] Texto 1 coluna
[27 ] Aba 1
[27.1]>> Texto aba1
[28] Aba 2
[28.1]>> Texto aba 2
[29] Aba 3
[29.1]>> Texto aba 3

[30] Aba 4
A terceira habilidade, (EM13LGG203), diz respeito à análise crítica [30.1]>> Texto aba 4
dos confrontos, diálogos e das situações de disputa por
legitimidade e saliência entre as diversas práticas de linguagem,
desde o modo como cada emissora acentua valorativamente uma TP009
dada notícia (“a tragédia de Brumadinho”; “o acidente de Brumadinho”; “o desastre ambiental de Brumadinho”;
“o crime ambiental e lesa-humanidade em Brumadinho”) até como diferentes acentos e significações disputam
legitimidade e saliência nas diversas mídias (impressa, televisiva, radiofônica, digital), levando em conta um
funcionamento midiático mais orquestrado e dialógico.
Finalmente, a quarta habilidade (EM13LGG204) é de caráter socioemocional, de maneira a fazer o estudante
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valorizar o diálogo e o entendimento mútuo “com vistas ao interesse comum pautado em princípios e valores de
equidade, assentados na democracia e nos Direitos Humanos”.

TP027

[32]
Já a Competência 3 diz respeito ao uso das linguagens de maneira situada, crítica, protagonista, criativa e ética.
Focaliza “a construção da autonomia dos estudantes nas práticas de compreensão/recepção e de produção
(individual ou coletiva) em diferentes linguagens”. A palavra-chave aqui é “autonomia”, pois:
[32.1]No Ensino Fundamental, os estudantes já desenvolveram, em todos os componentes,
habilidades básicas requeridas por processos de recuperação de informação (identificação,
reconhecimento, organização), de compreensão (comparação, distinção, estabelecimento de
relações e inferências) e de produção (planejamento, organização das formas de composição de
textos nas línguas, execução de movimentos corporais em Educação Física e Arte, execução de
ritmos, melodias ou desenhos e pinturas).
No Ensino Médio, pretende-se que os estudantes ampliem o uso das linguagens de maneira
crítica, levando em conta um aprofundamento da análise do funcionamento das diversas
semioses para produzir sentidos. Os estudantes devem utilizar diferentes linguagens de maneira
posicionada, assumindo uma ética solidária que respeite as diferenças sociais ou individuais e
promova os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, em
âmbito local, regional e global. (BRASIL/MEC, 2018, p. 493)

[31] Texto 1 coluna + imagem 50% à
esquerda
[31.1] inserir imagem:
linguagens_em_img03_1285096990
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[32] texto 1 coluna + citação
[32.1]Inserir texto citação: No Ensino
Fundamental, os estudantes já desenvolveram,
em todos os componentes, habilidades básicas
requeridas por processos de recuperação de
informação (identificação, reconhecimento,
organização), de compreensão (comparação,
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[33]
Esta competência implica o desenvolvimento de outras 5 habilidades.
[34](EM13LGG301)
[34.1]>> Participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens (artísticas,
corporais e verbais), levando em conta suas formas e seus funcionamentos, para produzir sentidos em
diferentes contextos.
[35] (EM13LGG302)
[35.1]>> Posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo presentes nos discursos em diferentes
linguagens, levando em conta seus contextos de produção e de circulação.
[36] (EM13LGG303)
[36.1]>> Debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes argumentos e opiniões, para
formular, negociar e sustentar posições, frente à análise de perspectivas distintas.
[37] (EM13LGG304)
[37.1]>> Formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em conta o bem comum e os Direitos
Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global.

distinção, estabelecimento de relações e
inferências) e de produção (planejamento,
organização das formas de composição de textos
nas línguas, execução de movimentos corporais
em Educação Física e Arte, execução de ritmos,
melodias ou desenhos e pinturas).
No Ensino Médio, pretende-se que os estudantes
ampliem o uso das linguagens de maneira crítica,
levando em conta um aprofundamento da análise
do funcionamento das diversas semioses para
produzir sentidos. Os estudantes devem utilizar
diferentes linguagens de maneira posicionada,
assumindo uma ética solidária que respeite as
diferenças sociais ou individuais e promova os
Direitos Humanos, a consciência socioambiental e
o consumo responsável, em âmbito local, regional
e global. (BRASIL/MEC, 2018, p. 493)
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Texto 1 coluna + abas verticais

[38](EM13LGG305)
[38.1]>> Mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação social, política, artística e
cultural para enfrentar desafios contemporâneos, discutindo princípios e objetivos dessa atuação de maneira
crítica, criativa, solidária e ética.
[39]
Nessas habilidades, os verbos-chave são protagonistas: participar de processos de produção individual e
colaborativa em diferentes linguagens (EM13LGG301); posicionar-se criticamente diante das visões de mundo

[33] Texto 1 coluna
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presentes nos discursos em diferentes linguagens (EM13LGG302); debater questões polêmicas (EM13LGG303);
formular propostas, intervir e tomar decisões (EM13LGG304); mapear e criar possibilidades de atuação social,
política, artística e cultural (EM13LGG305).
Ou seja, no caso das três primeiras competências, caminha-se da recepção e análise crítica para a produção e
atuação social.

TP023
[40 ]

A Competência 4 diz respeito às [40.1] línguas em geral e às línguas estrangeiras modernas, em particular o inglês,
e se desdobra em outras 3 habilidades. O caput da Competência 4 já indica a visão de língua que deve
predominar: “Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, cultural, social, variável,
heterogêneo e sensível aos contextos de uso”, ou seja, a língua não deve ser vista como um monumento imóvel
e regulado por normas, mas como fenômeno histórico-cultural marcado pela variedade, pela contextualização e
pela heterogeneidade.

[34] Aba 1
[34.1]>> Texto aba1
[35] Aba 2
[35.1]>> Texto aba 2
[36] Aba 3
[36.1]>> Texto aba 3
[37] Aba 4
[37.1]>> Texto aba 4
[38] Aba 5
[38.1]>> Texto aba 5
[39] Texto 1 coluna
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[41](EM13LGG401)
[41.1]>> Analisar criticamente textos, de modo a compreender e caracterizar as línguas como fenômeno
(geo)político, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso.
[42] (EM13LGG402)
[42.1]>> Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de língua adequados à situação comunicativa,
ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso, respeitando os usos das línguas por esse(s) interlocutor(es) e
sem preconceito linguístico.
[43](EM13LGG403)
[43.1]>> Fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e a
variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo.

[40] Texto 1 coluna
[40.1] inserir texto no tooltip: Língua
Portuguesa será tratada à parte.
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[44 ]
A Competência 4 desdobra-se, como vimos, em três habilidades: uma de análise, (EM13LGG401), que preconiza Texto 1 coluna + abas verticais
justamente a visão de língua como “fenômeno (geo)político, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e
sensível aos contextos de uso”; uma de uso, (EM13LGG402), que indica a adoção da “variedade e o estilo de
língua adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso” e o respeito aos usos
das línguas pelos interlocutores, sem preconceito linguístico; e uma de uso do inglês como “língua do mundo”,
(EM13LGG403), isto é, “como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de
usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo”.
TP007

[45]
No que se refere às Línguas Estrangeiras Modernas/Inglês, a legislação atual, além da obrigatoriedade do
aprendizado da Língua Inglesa do 6º ao 9º ano, estabelece também sua inserção no Ensino Médio, integrada
aos demais conhecimentos da Área de Linguagens e suas Tecnologias, para compor a parte comum dessa área.
A integração do inglês na área é facilitada não só pelo seu caráter e abrangência como língua do mundo global,
mas pela multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções no mundo contemporâneo e também pela
valorização das práticas situadas de linguagem em campos de atuação diversos nos quais a língua inglesa esteja
inserida, que definem, orientam e dão significado e concretude para essas práticas, especialmente quando
relacionadas à cultura digital, às culturas juvenis e ao mundo do trabalho.
[45.1]
 Para os jovens, trata-se de garantir o direito a um bem cultural, utilizado por falantes multilíngues
espalhados no mundo inteiro, com características que lhes são próprias, em cada situação peculiar de
comunicação, não se tratando, portanto, desta ou daquela variedade da língua inglesa, mas sim da
“língua do mundo”, vinculada às características dos interlocutores e aos usos que esses lhe conferem.


Para o professor, trata-se de uma atitude em relação à compreensão dessa língua no mundo e de como
ensiná-la, reconhecendo o seu caráter fluido, dinâmico e particular, nem sempre condicionado às
regularidades tradicionalmente apresentadas na caracterização dessa língua no seu ensino formal,

[41] Aba 1
[41.1]>> Texto aba1
[42] Aba 2
[42.1]>> Texto aba 2
[43] Aba 3
[43.1]>> Texto aba 3
[44] Texto 1 coluna
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indicando que é possível comunicar-se sem necessariamente demonstrar conformidade com um
padrão tradicionalmente postulado e aceito (inglês da Inglaterra ou dos EUA), sem apagar as marcas
identitárias e de singularidade de seus usuários.
TP009

[46]
Com isso, aspectos nas abordagens do ensino dessa língua, como precisão, padronização, erro, imitação e
domínio, dão lugar a noções muito mais abrangentes e relacionadas ao universo discursivo, tais como
inteligibilidade, singularidade, variedade, criatividade/invenção e repertório.
Em suma, a relevância na utilização da língua inglesa para a comunicação em âmbitos diversos – como no
[45] texto 1 coluna
mundo do trabalho, na vida pessoal, no campo das ciências e pesquisas, nas artes, dentre outros contextos de
uso – por milhões de pessoas com diferentes repertórios linguístico-culturais, que compartilham e utilizam essa [45.1] lista não numerada
língua como língua comum de comunicação entre eles, faz também
com que aprendê-la seja indicativo de possibilidades de ampliação de TP009
conhecimentos e de aproximação e integração entre grupos
multilíngues e multiculturais no mundo global.
Ao mesmo tempo em que se pretende garantir o desenvolvimento de
habilidades e a construção de competências necessárias ao trabalho
com essa dimensão do conhecimento por meio da língua inglesa,
espera-se também que essa inserção auxilie os jovens a
desenvolverem capacidades para pensar, agir e posicionar-se
criticamente na sociedade, em âmbito local e também global,
promovendo, assim, o agenciamento crítico dos jovens. Assim, a tomada de consciência e reflexão sobre o
mundo em que se vive e suas circunstâncias deverão permitir problematizá-las, com ética e autonomia, para
que sejam aceitas ou rejeitadas.
[46] texto 1 coluna + Imagem 50 % à
esquerda
Inserir imagem:
linguagens_em_img04_330456173
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[47]
A relevância da língua inglesa na mediação de práticas sociais e interculturais, individuais e de grupo orientou o
início de sua aprendizagem, no Ensino Fundamental, com ênfase no processo de construção e ampliação de
repertório linguístico dos estudantes nessa língua. Essa relevância deve permanecer no Ensino Médio,
ganhando adensamento, e a reflexão mais voltada para si e sua relação com o outro dá lugar ao coletivo e à
problematização sobre possibilidades de participação e de intervenção no mundo.
Nessa etapa, são valorizados:
[47.1]
>> a compreensão sobre os impactos das decisões e ações humanas.
[47.2]
>>o protagonismo para fins sociais.
[47.3]
>>os modos de construir a autonomia intelectual, política e profissional.
[48]
Além de estimular o desenvolvimento de maior consciência crítica dos usos das línguas na sociedade
contemporânea, incluída a Língua Portuguesa, o estudo da Língua Inglesa integrada aos campos de atuação
social da área de Linguagens e suas Tecnologias, ou às outras áreas do currículo, assume também função social
relevante na vida dos jovens estudantes, com alargamento de seus horizontes de ação e interação, no âmbito
pessoal, social ou de preparação profissional. Contextos de usos específicos, em diferentes campos de atuação,
em intercâmbios pessoais, culturais, artísticos, acadêmicos, profissionais e científicos, podem fazê-los
vislumbrar alternativas e assumir suas próprias trajetórias, de modo autoral, criativo e responsável. Cabe aqui
ressaltar que esse contexto de ampliação do protagonismo juvenil pode e deve incluir a aprendizagem de
outras línguas relevantes para os jovens e suas comunidades.

[47] Texto 1 coluna + cards abertos
[47.1] Texto card 1
[47.2] Texto card 2
[47.3] Texto card 3
[48] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U2
TP020
[49]
No que se refere à Competência 5, ela indica o desenvolvimento de 3 habilidades:

TP020

Texto 1 coluna + abas verticais

[50] (EM13LGG501)
[50.1]>> Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional, para interagir socialmente
em práticas corporais, de modo a estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito às diferenças.
[51] (EM13LGG502)
[51.1]>> Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas corporais,
adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e desrespeito aos Direitos Humanos e
[49] Texto 1 coluna
valores democráticos.
[50] Aba 1
[50.1]>> Texto aba1
[52] (EM13LGG503)
[52.1]>> Vivenciar práticas corporais e significá-las em seu projeto de vida, como forma de autoconhecimento,
[51] Aba 2
autocuidado com o corpo e com a saúde, socialização e entretenimento.
[51.1]>> Texto aba 2
[53 ]
A competência 5 pretende que o jovem apresente uma compreensão aprofundada e sistemática sobre a presença [52] Aba 3
das práticas corporais em sua vida, de modo a contemplar os aspectos sociais, culturais, ideológicos, econômicos [52.1]>> Texto aba 3
e políticos nas práticas e nos discursos que ali circulam. Além disso, a vivência de práticas corporais como
[53] Texto 1 coluna
mecanismo para a construção de sua identidade, autoconhecimento e propagação de valores democráticos.
O desenvolvimento dessa competência é possível por meio da experiência com práticas corporais que
acompanhem momentos de reflexão, leitura e produção de discursos nas diferentes linguagens.
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[54]
Na Área de Linguagens e suas Tecnologias, a corporeidade e a motricidade são compreendidas como atos de
linguagem. Boa parte de nossas experiências de representação cotidiana são multissemióticas e envolvem
gestos, palavras, expressão corporal e facial, e nossos estudantes precisam aprender a lidar com essas
diferentes semioses, que se inserem em diferentes culturas e que têm se modificado rapidamente pelas novas
tecnologias.
Em Educação Física, essas linguagens podem se manifestar, por exemplo, por meio de:
[54.1] Prática de dança
>>Uma prática de dança, por exemplo, pode representar a fruição de movimentos por puro prazer, quando o
jovem solta uma música e dança livremente, ou ser criada para expressar um posicionamento político, quando
os passos e gestos são utilizados em uma manifestação de rua, em um [54.2] flashmob, ou em um [54.3]slam,
por exemplo. Pode, ainda, ser experimentada como uma forma de colocar o corpo em atividade física ou de se
expressar artisticamente.
[54.4]Prática de ginástica, de esporte ou de luta
>> Ao experimentar uma prática de ginástica de condicionamento físico ou de consciência corporal, de esporte
ou de luta, cada jovem assume intencionalidades subjetivas, movimenta-se com sentidos diversos, construídos
em suas experiências pessoais e sociais com a cultura corporal de movimento.

TP009

[55]
A cultura corporal de movimento é entendida como o conjunto de práticas culturais em que os movimentos são
os mediadores do conteúdo simbólico e significante de diferentes grupos sociais, por isso, sua abordagem na
educação básica exige que as experiências corporais dos estudantes sejam integradas à reflexão metacognitiva
sobre a cultura corporal de movimento.

[54] Texto 1 coluna + Abas horizontais
[54.1] Aba 1 + texto
[54.2] Inserir tooltip: Flashmob acontece
quando um grupo de pessoas se reúnem
repentina em ambiente público e “realizam uma
performance atípica por um certo período de
tempo e rapidamente se dispersam do ambiente
como se nada tivesse acontecido. Entre os
motivos do agrupamento, há anseios de
entretenimento, crítica e expressão
artística. Flashmobs são rotineiramente
organizadas por redes sociais, mensagens virais
por e-mail ou outros meios de telecomunicação.
Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Flash_mob >
Acesso em 28 de fev. 2019.
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No Ensino Fundamental, a Educação Física procurou garantir
aos estudantes oportunidades de apreciação e produção de
brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e
práticas corporais de aventura. As práticas foram
trabalhadas visando à compreensão da origem, dos modos
de aprender e ensinar, da veiculação de valores, condutas,
emoções, modos de viver e perceber o mundo, da reflexão
crítica sobre padrões de beleza, exercício, desempenho físico
e saúde, das relações entre as mídias, o consumo e as
práticas corporais, da presença de preconceitos,
estereótipos e marcas identitárias.
No Ensino Médio, aprofunda-se e amplia-se o trabalho realizado no Ensino Fundamental, criando
oportunidades para que os estudantes compreendam as inter-relações entre as representações e os saberes
vinculados às práticas corporais, em diálogo constante com o patrimônio cultural, as inquietações das diversas
grupalidades e as diferentes esferas/campos de atividade humana.
A capacidade crescente de fazer e sustentar escolhas, exercer sua autonomia, o pensamento crítico e o
protagonismo comunitário permitem que os jovens do Ensino Médio produzam conhecimento acerca das
múltiplas dimensões da cultura corporal e adotem posicionamentos críticos frente aos discursos sobre o corpo
e a cultura corporal que circulam em diferentes esferas/campos da atividade humana.

[54.3] Inserir tooltip: Saiba um pouco mais sobre
essa prática que tem se difundido entre os jovens,
lendo a matéria “Slam: uma nova forma de fazer
poesia”, disponível em: <
https://educacao.estadao.com.br/blogs/institutosingularidades/slam-poesia/ >.

[54.4] Aba 2 + texto
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[55] Texto 1 coluna + imagem 50% à
esquerda
Inserir imagem:
linguagens_em_img05_1038362869

[56]
A Competência 6 está mais diretamente relacionada à Arte. Ela é composta pelas seguintes habilidades:

TP020

[57] (EM13LGG601)

Texto 1 coluna + abas verticais
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[57.1]>> Apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade,
bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica e
histórica.
[58] (EM13LGG602)
[58.1]>> Fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais,
assim como delas participar, de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação e a criatividade.
[59] (EM13LGG603)
[59.1]>> Expressar-se e atuar em processos de criação autorais individuais e coletivos nas diferentes linguagens
artísticas (artes visuais, audiovisual, dança, música e teatro) e nas intersecções entre elas, recorrendo a
referências estéticas e culturais, conhecimentos de naturezas diversas (artísticos, históricos, sociais e políticos)
e experiências individuais e coletivas.
[60] (EM13LGG604)
[60.1]>> Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política e econômica e
identificar o processo de construção histórica dessas práticas.
[61]
É esperado, para essa competência, que os jovens sejam capazes de fruir manifestações artísticas e culturais,
compreendendo o papel e as relações de diferentes linguagens em uma obra, baseando-se em critérios
estéticos que, por sua vez, podem mudar de acordo com contextos locais e globais, culturas e épocas.
Além disso, espera-se que eles também sejam capazes de participar dos processos de criação nas diferentes
linguagens (artes visuais, audiovisual, dança, música e teatro), nas interseções entre elas e com outras
linguagens e áreas de conhecimento, considerando para isso suas experiências pessoais e coletivas, articuladas
à sensibilidade, criatividade e capacidades críticas e reflexivas.

[56]Texto 1 coluna
[57] Aba 1
[57.1]>> Texto aba1
[58] Aba 2
[58.1]>> Texto aba 2
[59] Aba 3
[59.1]>> Texto aba 3
[60] Aba 4
[60.1]>> Texto aba 4
[61] Texto 1 coluna
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[62] [63] [64]

[65]
De acordo com a BNCC, em Arte espera-se “[…] aprofundamento na pesquisa e no desenvolvimento de
processos de criação autorais nas linguagens das artes visuais, do audiovisual, da dança, do teatro, das artes
circenses e da música” (BNCC, 2018, p. 482), assim como em obras multissemióticas compostas por diversas
linguagens, como é o caso de um espetáculo de dança com seus cenário (visual), linguagem corporal da dança,
música e canto com trechos verbais.

[62] imagem 1 – shutterstock:
linguagens_em_img06_167441033
[63] imagem 2 – shutterstock:
linguagens_em_img07_198925616
[64] imagem 3 – shutterstock:
linguagens_em_img08_1025388361
[65] Texto 1 coluna
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[66]
Um exemplo da articulação dessas diversas linguagens pode ser visto no trabalho do espetáculo de dança [66.1]
Gira, Grupo Corpo (2017). Nesse espetáculo, com cenário e figurino minimalistas, predomina, sem dúvida, a
dança e a ocupação do espaço cênico, mas estão também presentes a música, o canto e uma gestualidade
específica do Candomblé.

TP027

[67]
Deve-se, portanto, analisar com os estudantes as intersecções, os modos de combinação dessas linguagens em
obras específicas, ressaltando sua mútua constituição (o ritmo da música interferindo nos movimentos da dança,
por exemplo) e propor a exploração de cada uma das linguagens e sua intersecção e os modos de combinação [66] Texto tarja
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em obras multissemióticas nas diversas mídias, inclusive digital. E também tematizar “[…] referências estéticas, [66.1] Inserir link para abrir em nova aba:
poéticas, sociais, culturais e políticas para a criação de projetos artísticos individuais, coletivos e colaborativos, https://www.youtube.com/watch?v=DYX4VQs
GmLY
capazes de gerar processos de transformação, crescimento e reelaboração de poéticas individuais e coletivas”.
(BNCC, 2018, p. 482).
Além disso, a BNCC enfatiza que:
TP027

[67.1]
“O trabalho com a Arte no Ensino Médio deve promover o entrelaçamento de culturas e saberes,
possibilitando aos estudantes o acesso e a interação com as distintas manifestações culturais populares
presentes na sua comunidade. O mesmo deve ocorrer com outras manifestações presentes nos centros
culturais, museus e outros espaços, de modo a propiciar o exercício da crítica, da apreciação e da fruição
de exposições, concertos, apresentações musicais e de dança, filmes, peças de teatro, poemas e obras
literárias, entre outros, garantindo o respeito e a valorização das diversas culturas presentes na formação
da sociedade brasileira, especialmente as de matrizes indígena e africana.” (BNCC, 2018, p. 483)

[67] texto 1 coluna + citação
[67.1] Inserir citação:
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[68]
No Ensino Médio, a aprendizagem da Arte estará centrada na pesquisa e no desenvolvimento de processos
criativos que integrem diversas semioses. Por meio desses processos, serão abordados os conhecimentos
relacionados à Arte, tanto no aspecto histórico, social e científico que, de forma indissociável e simultânea,
caracterizam a singularidade da experiência artística. São eles:
[68.1]
 a criação;
 a crítica;
 a estesia;
 a expressão;
 a fruição;
 a reflexão.

“O trabalho com a Arte no Ensino Médio deve
promover o entrelaçamento de culturas e
saberes, possibilitando aos estudantes o acesso e
a interação com as distintas manifestações
culturais populares presentes na sua comunidade.
O mesmo deve ocorrer com outras manifestações
presentes nos centros culturais, museus e outros
espaços, de modo a propiciar o exercício da
crítica, da apreciação e da fruição de exposições,
concertos, apresentações musicais e de dança,
filmes, peças de teatro, poemas e obras literárias,
entre outros, garantindo o respeito e a
valorização das diversas culturas presentes na
formação da sociedade brasileira, especialmente
as de matrizes indígena e africana.” (BNCC, 2018,
p. 483)
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[69]
TP007
Os objetos de conhecimento em Arte são os processos de criação e as materialidades híbridas construídas nas
fronteiras entre as linguagens das artes visuais, do audiovisual, da dança, da música e do teatro. O trabalho com
a Arte, no Ensino Médio, precisa garantir que sejam desenvolvidas as possíveis intersecções e diálogos entre as
múltiplas linguagens em jogo, o que não diminui ou exclui as especificidades de cada uma das linguagens
artísticas.
A flexibilização das fronteiras entre as linguagens artísticas
[69.1] “[...] alunos e professores precisam
pode promover um fluxo contínuo entre as corporalidades,
atuar como pesquisadores, criadores e
espacialidades, musicalidades e teatralidades presentes na vida
dos jovens do Ensino Médio, no modo como se percebem,
autores de seus processos artísticos, com
movimentam-se e se relacionam consigo mesmos; no modo
vistas a contribuir para a construção de
como observam e compõem o espaço que ocupam; no modo
uma coletividade capaz de acolher as
como escutam, reproduzem e reelaboram os sons presentes
[68] texto 1 coluna
subjetividades.”
nos ambientes onde vivem e no modo como produzem e
[68.1] lista não numerada
compartilham gestos, palavras e imagens.
Os processos criativos devem ser vistos como algo que provém
do encontro colaborativo entre os jovens e seus professores.
Por meio de relações constituídas entre seus modos de ser, pensar, imaginar, significar e ressignificar a si
TP006
mesmos e aos outros, em seus contextos sociais e políticos, os estudantes dispõem-se a investigar formas de
expressão distintas daquelas padronizadas e utilizadas no cotidiano, capazes de gerar processos de
transformação, crescimento e reelaboração de poéticas individuais e coletivas. Nesta perspectiva, estudantes e
professores precisam atuar como pesquisadores, criadores e autores de seus processos artísticos, com vistas a
contribuir para a construção de uma coletividade capaz de acolher as subjetividades.

[69] Texto 1 coluna + olho
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[69.1] Texto olho: “[...] alunos e

[70]
No que diz respeito à Competência 7, esta é extremamente importante para trazer a escola para o século XXI, já
que trata das práticas de linguagens em mídias digitais. Embora as práticas da Era do impresso continuem
importantes e devam ser tratadas na escola, hoje, o uso de mídias digitais impera na comunicação e na
circulação/produção de informações e de novos conteúdos. Assim, propostas de trabalho que potencializem aos
estudantes o acesso a saberes sobre o mundo digital e a práticas da cultura digital devem também ser priorizadas,
já que, direta ou indiretamente, impactam em seu dia a dia nos vários campos de atuação e qualificam seu
interesse e identificação com as TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação). Sua utilização na
escola não só possibilita maior apropriação técnica e crítica desses recursos como também é determinante para
uma aprendizagem significativa e autônoma pelos estudantes. Além disso, sua utilização facilita o diálogo com e
sobre o mundo globalizado e transcultural e põe em cena as mestiçagens linguísticas, culturais, étnicas e sociais,
características deste início de século.

professores precisam atuar como
pesquisadores, criadores e autores de
seus processos artísticos, com vistas a
contribuir para a construção de uma
coletividade capaz de acolher as
subjetividades.”

TP023

Nessa perspectiva, para além da cultura do impresso (ou da palavra escrita), que deve continuar tendo uma
centralidade na escola, é preciso considerar a cultura digital, os multiletramentos, os [70.1] novos letramentos,
dentre outras denominações que procuram designar novas práticas sociais e de linguagem, em geral relacionadas
à [70.2] Web 2.0, em que o que está em questão não é simplesmente a presença da tecnologia e de uma
diversidade de linguagens e mídias, mas uma nova mentalidade que precisa ser considerada pela escola.
[70] Texto 1 coluna
[70.1] Inserir texto tooltip:
TP027
[71]
Não são somente novos gêneros que surgem ou se transformam (como post, tweet, meme,
mashup, playlist comentada, reportagem multimidiática, relato multimidiático, vlog,
videominuto, political remix, tutoriais em vídeo, entre outros), mas novas ações, procedimentos
e atividades (curtir, comentar, redistribuir, compartilhar, taguear, seguir/ser seguido, remidiar,
remixar, curar, colecionar/descolecionar, colaborar etc.) que supõem o desenvolvimento de
outras habilidades. Não se trata de substituição ou de simples convivência de mídias, mas de
levar em conta como a coexistência e a convergência das mídias transformam as próprias mídias

As práticas de leitura e produção de textos que são
construídos a partir de diferentes linguagens ou
semioses são consideradas práticas de
multiletramentos, na medida em que exigem
letramentos em diversas linguagens, como a
visual, sonora, verbal (escrita e oral),
gestual/corporal. Já os novos letramentos
remetem a um conjunto de práticas específicas da
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e seus usos e potencializam novas possibilidades de construção de sentidos. (BRASIL/MEC, 2018,
p. 487).

mídia digital que opera a partir de uma nova
mentalidade, regida por uma ética diferente.

[70.2] Inserir texto tooltip: Para saber o que é
a Web 2.0 consulte a seção “Saiba Mais!”
TP009

[72]
Merece destaque especial o fato de que, ao alterar o fluxo de comunicação “de um para muitos” – como na TV,
rádio e mídia impressa – para “de muitos para muitos”, a Web 2.0 (e as possibilidades advindas das Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação – TDIC) permite que todos sejam produtores em potencial, imbricando
mais as práticas de leitura e produção (e de consumo e circulação/recepção). Não só é possível para qualquer um
redistribuir ou comentar notícias, artigos de opinião, postagens em vlogs, [72.1] machinemas, [72.2]AMVs e
outros textos, como também é possível escrever ou performar e publicar textos e enunciados variados, o que
potencializa a participação.
Para tanto, a escola precisa possibilitar o contato com larga variedade de enunciados em práticas diversas de uso
das línguas e das outras semioses, tais como as linguagens visuais, corporais/gestuais e sonoras. Nas sociedades
[72.3]tecnológicas contemporâneas, essa diversidade
de enunciados e práticas se amplia, colocando novos
desafios à escola. Nesse sentido, os textos que
articulam o verbal, o visual, o gestual, o sonoro, que
constituem a multissemiose, devem ser considerados
nas práticas de letramentos contemporâneas.
Porque as condições de produção e circulação são
bem mais complexas, o acesso não se dá da mesma
forma para todos (o que pode ser fonte de
desigualdade). Romper com isso (ou minimizar essa
situação), então, é um dos compromissos das
políticas educacionais nos diferentes níveis e
instâncias. A abundância de informações e produções

TP027
Citação + texto 1 coluna

[71] Inserir citação:
Não são somente novos gêneros que surgem ou se
transformam (como post, tweet, meme, mashup,
playlist comentada, reportagem multimidiática,
relato multimidiático, vlog, videominuto, political
remix, tutoriais em vídeo, entre outros), mas novas
ações, procedimentos e atividades (curtir,
comentar, redistribuir, compartilhar, taguear,
seguir/ser seguido, remidiar61, remixar, curar,
colecionar/descolecionar, colaborar etc.) que
supõem o desenvolvimento de outras habilidades.
Não se trata de substituição ou de simples
convivência de mídias, mas de levar em conta
como a coexistência e a convergência das mídias
transformam as próprias mídias e seus usos e
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requerem outras habilidades e critérios de curadoria e de apreciação ética e estética, que podem não ser
desenvolvidos/aprendidos somente a partir da experiência cotidiana. Apesar do potencial participativo e
colaborativo (que deve ser explorado pela escola), não é rara a profusão de notícias falsas, de pós-verdades e de
discursos de ódio nas mais variadas instâncias da internet. A exortação à novidade, à instantaneidade e ao capital
social (quantos likes as publicações/produções terão) muitas vezes traz a superficialidade, a banalização e a perda
de sentido dos registros (fotos, vídeos, áudios etc.).
A consideração da cultura digital também se justifica pela própria relação da escola com as temporalidades. A
escola tem que dar conta de várias temporalidades: do passado, na medida em que é responsável por ensinar o
patrimônio humano em termos de conhecimentos construídos (sendo que parte considerável de informações
relativas a esses conhecimentos estão disponíveis na internet, e a questão é como acessá-la, organizá-la, tratála, analisá-la e transformá-la em conhecimento); do futuro, na medida em que deve intencionalmente construir
seus processos educativos a fim de formar pessoas autônomas, éticas e responsáveis, capazes de serem
protagonistas de seu projeto de vida, respondendo aos desafios da sociedade contemporânea; e do presente, na
medida em que precisa fazer sentido para os jovens, em suas diversidades de culturas e grupalidades,
contextualizando os conhecimentos e acolhendo questões pessoais e sociais colocadas pelo presente, dando
espaço para suas narrativas, angústias e expectativas e para as formas de expressão e práticas socioculturais
juvenis, que nem sempre estão ancoradas somente no presente e nas próprias culturas juvenis, mas antecipam
o que circulará em outras esferas em um futuro próximo.
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[73]
O que é a Web 2.0?
A primeira geração da internet (Web 1.0) dava principalmente informação unidirecional (de um para muitos),
como na cultura impressa ou de massa. Com o aparecimento de sites como Facebook e Orkut, a Web tornouse cada vez mais interativa. Nesta chamada Web 2.0 (segunda geração da rede mundial de computadores), são
principalmente os usuários que produzem conteúdos em postagens e publicações, em redes sociais interativas,
como Facebook, Twitter, Tumblr, Google+, na Wikipedia e em redes de mídia, como YouTube, Flickr, Instagram
etc. Na medida em que as pessoas se familiarizaram com a Web 2.0, foi possível a marcação e etiquetagem

potencializam novas possibilidades de construção
de sentidos. (BRASIL/MEC, 2018, p. 487).
TP009

[72] Texto 1 coluna + imagem 50% à
esquerda
[72.1] Inserir tooltip:
“Machinima, termo criado pela junção das
palavras inglesas machine (máquina), animation
(animação) e cinema, é tanto uma técnica de
produção fílmica quanto o filme criado com essa
técnica.
Como uma técnica de produção fílmica, o termo
diz respeito à apropriação dos jogos digitais para
criação de filmes. Esses filmes são
predominantemente produzidos com
computadores pessoais, em oposição às grandes
produções cinematográficas que usam softwares
em 3D profissionais.
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semântica de conteúdos dos usuários, o que abre caminho para a próxima geração da internet: a Web 3.0, a
dita internet “inteligente”. Por um processo de “aprendizagem” contínua, por meio da etiquetagem, a Web 3.0
pretende antecipar o que o usuário gosta ou detesta, suas necessidades e seus interesses, de maneira a
oferecer, em tempo real, conteúdos e mercadorias customizados e mapear seus interesses. Os efeitos dessa
“inteligência” já começam a se fazer sentir em diferentes sites, inclusive ou principalmente nas redes sociais.
Hoje, cogita-se a Web 4.0 que, segundo alguns estudiosos, será como um gigantesco sistema operacional
inteligente e dinâmico, que vai dar suporte às interações dos indivíduos, utilizando os dados disponíveis,
instantâneos ou históricos, para propor ou suportar a tomada de decisão, com base num complexo sistema de
inteligência artificial, que operará com base em tecnologias móveis e ubíquas, como smartphones, relógios,
óculos e mesmo chips implantados.

Como gênero fílmico, o termo refere a filmes
criados utilizando esses jogos e ambientes virtuais
interativos em tempo real. Usualmente,
machinimas são produzidos usando ferramentas e
recursos disponíveis em um jogo.”
Disponível em: <
https://pt.wikipedia.org/wiki/Machinima >
Acesso em 28 de fev. 2019.

[72.2] Inserir tooltip:

“Anime Music Video abreviado por AMV, é um
clipe de vários animes de uma ou mais séries de
animes. Estes clipes geralmente são produzidos
por fãs e não estão de forma alguma relacionados
com as empresas encarregadas dos animes
usados. São encontrados usualmente na internet,
porém recentemente se tornou comum a
TP020
rodagem destes vídeos em convenções de anime
[74 ]
e mangá.”
Assim, a Competência 7 depende do desenvolvimento, ela também, de um conjunto de habilidades. Na BNCC, Disponível em: <
foram indicadas 4. São elas:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anime_Music_Vide
o > Acesso em 28 de fev. 2019.

[75] (EM13LGG701)
[75.1]>> Explorar Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), compreendendo seus princípios e
funcionalidades, e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado às práticas de linguagem em
diferentes contextos.

[72.3]Inserir imagem linguagens_em_img09_
730634437
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[76] (EM13LGG702)
[76.1]>> Avaliar o impacto das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) na formação do sujeito
e em suas práticas sociais, para fazer uso crítico dessa mídia em práticas de seleção, compreensão e produção
de discursos em ambiente digital.
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[77](EM13LGG703)
[77.1]>> Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva,
colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais.
[78](EM13LGG704)
[78.1]>> Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação, por meio de ferramentas e
dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede.
[79]
A primeira habilidade, (EM13LGG701), diz respeito à análise crítica das funcionalidades das TDIC e à postura que
se deve assumir ao usá-las. Devemos lembrar que essas funcionalidades dependem dos dispositivos utilizados, já
[73] Tarja + heading texto 1 coluna
que dispositivos fixos (computador, laptop) e móveis (smartphones, tablets) obedecem a lógicas, funcionalidades
e softwares/apps diversos.
TP020

A segunda habilidade, (EM13LGG702), refere-se ao uso crítico das tecnologias, avaliando o impacto das TDIC na
Texto 1 coluna + abas verticais
mentalidade e nas práticas sociais digitais, tanto na seleção (curadoria) como na produção e na compreensão dos
discursos.
Já a terceira habilidade, (EM13LGG703), volta-se especificamente aos modos de produção dos discursos –
coletiva, colaborativa, autoral – em ambientes digitais, em especial redes sociais e de mídia, levando em conta
os princípios éticos requeridos.
Finalmente, a quarta habilidade, (EM13LGG704), destaca a importância da pesquisa e da curadoria de fontes e
de informação na internet, tendo em mente “os novos formatos de produção e distribuição” de conteúdos na
Web 2.0.
[74]Texto 1 coluna
[75] Aba 1
[75.1]>> Texto aba1
[76] Aba 2
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[76.1]>> Texto aba 2

[80]
O papel da área no desenvolvimento integral do estudante
[81]
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) busca garantir os [81.1] direitos linguísticos aos diferentes povos e
grupos sociais brasileiros. Para tanto, prevê que os estudantes desenvolvam competências e habilidades que
lhes possibilitem mobilizar e articular conhecimentos desses componentes simultaneamente a dimensões
socioemocionais, em situações de aprendizagem que lhes sejam significativas e relevantes para sua formação
integral.

[77] Aba 3
[77.1]>> Texto aba 3

O foco da área de Linguagens e suas Tecnologias está na ampliação da autonomia, do protagonismo e da
autoria nas práticas de diferentes linguagens.

[78] Aba 4
[78.1]>> Texto aba 4
[79] Texto 1 coluna
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Nesse sentido, as competências da área e suas respectivas habilidades se organizam de modo a promover o
desenvolvimento integral desse estudante.
As três primeiras competências dizem respeito às diferentes linguagens. A competência 1 versa sobre o objeto
central da área, que são os conhecimentos relativos ao funcionamento das diferentes linguagens (visual,
corporal/gestual, sonora e verbal) nas diversas práticas culturais, mobilizando tais conhecimentos na recepção e
na produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias.
A competência 2 trata da compreensão e à análise crítica das situações de produção dos discursos nas diversas
linguagens (processos identitários, conflitos e relações de poder) e seu impacto nos textos e enunciados
resultantes.
Já a competência 3 refere-se ao uso das linguagens de maneira situada, crítica, protagonista, criativa e ética.
A competência 4 diz respeito às línguas (nacional e estrangeiras modernas); a competência 5, às práticas
corporais (Educação Física); e a competência 6, às práticas artísticas (Arte). A sétima competência diz respeito ao
uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Cada uma delas se desdobra em um conjunto
de habilidades a serem desenvolvidas.

[80] Título H3
[81] Texto 1 coluna
[81.1] inserir texto no tooltip:
Declaração Universal dos Direitos
Linguísticos, Barcelona, 1996.
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No Ensino Médio, a área Linguagens e suas Tecnologias tem a responsabilidade de propiciar aos estudantes
oportunidades para a consolidação e a ampliação das habilidades de uso e de reflexão sobre as linguagens –
artísticas, corporais e verbais (oral ou visual-gestual, como Libras, e escrita).
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[82]
A área de Linguagens e suas Tecnologias e suas aprendizagens essenciais
[83]
Em tempos de informação abundante e instantânea, porém, nem sempre confiável, o refinamento de
habilidades críticas e interpretativas e de postura ética e cidadã nas atuações de linguagem é ainda mais
importante.
No Ensino Médio, o foco da área de Linguagens e suas Tecnologias está na ampliação da autonomia, do
protagonismo e da autoria nas práticas de diferentes linguagens; na identificação e na crítica aos diferentes
usos das linguagens, explicitando seu poder no estabelecimento de relações; na apreciação e na participação
em diversas manifestações artísticas e culturais; e no uso criativo das diversas mídias. Já no Ensino
Fundamental, a área de Linguagens e suas Tecnologias está centrada no conhecimento, na compreensão, na
exploração, na análise e na utilização das diferentes linguagens (visuais, sonoras, verbais, corporais), visando a
estabelecer um repertório diversificado sobre as práticas de linguagem e a desenvolver o senso estético e a
comunicação com o uso das tecnologias digitais. No Ensino
Fundamental, a área e seus componentes buscaram a ampliação
das diferentes práticas de linguagem e dos repertórios culturais,
a consolidação das habilidades mais importantes, em termos de
compreensão, produção e análise das diferentes linguagens, de
maneira a aumentar e diversificar habilidades e competências.
No Ensino Médio, a área de Linguagens e suas Tecnologias busca
consolidar e ampliar essas habilidades de uso e reflexão sobre as
linguagens e o mundo, visando a uma maior autonomia dos
jovens. Além disso, nessa etapa, os jovens contam com maior

[82] Título H3
[83] Texto 1 coluna + imagem 50% à
esquerda
Inserir imagem: linguagens_em_img10_
292605287
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capacidade de abstração e de crítica social sobre os discursos que circulam em sociedade, por meio das
diferentes mídias (impressas, analógicas, digitais), e nos diversos campos de atuação social (da vida pessoal à
vida pública; do campo dos estudos e pesquisas ao campo das artes e da produção e informação midiática).

TP012

Para orientar uma abordagem integrada dessas linguagens e de suas práticas, a área propõe que os estudantes
vivenciem experiências significativas com práticas de linguagem em diferentes mídias (impressa, digital,
analógica), situadas em campos de atuação social diversos, vinculados com o enriquecimento cultural próprio,
as práticas cidadãs, o trabalho e a continuação dos estudos.
[84] Texto 1 coluna
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[85] Inserir vídeo: VA2<retranca>

[84]
Para se aprofundar sobre as linguagens e como elas aparecem de modo interdisciplinar na área de Linguagens e
suas Tecnologias, assista à videoaula a seguir:
[85]
Videoaula
TP008
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Texto + tarja

[86]
Os exemplos que você acabou de ver evidenciam que os textos são tramados por meio do uso de diferentes
linguagens. E isso vem se intensificando cada vez mais nos textos e nas produções contemporâneas
multissemióticas.
No componente Língua Portuguesa, especificamente, e assim como no Ensino Fundamental, a referência a essas
diferentes linguagens é explicitada em habilidades, como:

[86]Texto 1 coluna
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[87]
[87] Texto + tarja SEM ícone e SEM heading
(EM13LP13)
Analisar, a partir de referências contextuais, estéticas e culturais, efeitos de sentido decorrentes de escolhas de
elementos sonoros (volume, timbre, intensidade, pausas, ritmo, efeitos sonoros, sincronização etc.) e de suas TP007
relações com o verbal, levando-os em conta na produção de áudios, para ampliar as possibilidades de construção
de sentidos e de apreciação.
(EM13LP14)
Analisar, a partir de referências contextuais, estéticas e culturais, efeitos de sentido decorrentes de escolhas e
composição das imagens (enquadramento, ângulo/vetor, foco/profundidade de campo, iluminação, cor, linhas,
formas etc.) e de sua sequenciação (disposição e transição, movimentos de câmera, remix, entre outros), das
performances (movimentos do corpo, gestos, ocupação do espaço cênico), dos elementos sonoros (entonação,
trilha sonora, sampleamento etc.) e das relações desses elementos com o verbal, levando em conta esses efeitos
nas produções de imagens e vídeos, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de apreciação.

TP007
[88]
Veja que o foco está voltado à análise dos efeitos de sentido provocados por diferentes linguagens.
Para compreender melhor esse aspecto, assista ao vídeo [89.1] Propaganda eleitoral gratuita: um jingle que só
fala a verdade e responda às questões a seguir. Mas antes, para melhor analisar aspectos relativos às imagens
no vídeo sobre propaganda eleitoral, assista ao vídeo sobre [89.2] Linguagem audiovisual.
Ao assistir ao primeiro vídeo, fique atento às seguintes questões:
[89]


Qual parece ter sido o objetivo de produção desse vídeo?



Quais elementos/recursos sonoros aparecem? Que efeitos produzem?



Que enquadramentos, ângulos são utilizados e que efeitos eles causam?

[88] Texto 1 coluna
[89.1] Inserir link para abrir em outra aba
http://gshow.globo.com/programas/ta-noar-a-tv-na-tv/especial-blog/ta-no-ar-a-tv-natv/post/propaganda-eleitoral-gratuitaconfira-um-jingle-que-so-fala-verdade.html
[89.2] Inserir link para abrir em outra aba
https://vimeo.com/49381323
[89] lista SEM numeração
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( ) Possivelmente foi produzido por alguém que quer ensinar como fazer um vídeo de propaganda política.
Feedback: Afirmação incorreta. O vídeo foi produzido pelo comediante Marcelo Adnet para provocar humor e não
para ensinar alguém a produzir propaganda política, ainda que possa ser usado com essa finalidade.
( ) Possivelmente foi produzido para promover a eleição de um candidato.
Feedback: Afirmação incorreta. O vídeo foi produzido pelo comediante Marcelo Adnet e não tem finalidade de
eleger a personagem em cena, no caso, o ”candidato” representado por Adnet. Ao contrário, o vídeo acaba por
desmoralizar o candidato e as propagandas eleitorais.
( X ) Possivelmente foi produzido com a intenção de parodiar propagandas políticas, simulando sua linguagem de
maneira bem humorada, revelando, dessa forma, seus exageros, mentiras, falsas promessas e apelações.
[92] texto 1 coluna
Feedback: Afirmação correta. O vídeo foi produzido para ironizar a propaganda eleitoral gratuita, ressaltando [92.1] Inserir link para abrir em outra aba
exageros e mentiras. Dessa forma, cria uma paródia bem divertida, simulando e criticando a linguagem e o http://gshow.globo.com/programas/ta-noconteúdo das propagandas eleitorais.
ar-a-tv-na-tv/especial-blog/ta-no-ar-a-tv-natv/post/propaganda-eleitoral-gratuitaNa sequência inicial (de 00.17 a 00.23), escutamos “o candidato quer passar a imagem de que é amado por confira-um-jingle-que-so-fala-verdade.html
toda a gente”. Para passar essa imagem, os seguintes recursos visuais são empregados:
[93] Texto 1 coluna
(X) Emprega-se o enquadramento aberto e ângulos normal (na altura dos olhos), pois, dessa forma, é possível
passar a sensação de proximidade entre o espectador, o candidato e as pessoas que fazem parte do vídeo.
Feedback: Afirmação correta. Por meio do enquadramento aberto e do ângulo normal, é possível passar a
sensação de proximidade. Dessa forma, é possível enquadrar o candidato e as diferentes pessoas em um mesmo
espaço (enquadramento aberto) e colocar o espectador e o candidato no mesmo nível (ângulo normal), passando
a sensação de proximidade.
( ) Emprega-se o enquadramento fechado e ângulos de baixo para cima (contra-plongée), pois, dessa forma, é
possível passar a sensação de que o candidato é amado por todos que o abraçam.
Feedback: Afirmação incorreta. Na verdade, enquadramento fechado e ângulos de baixo para cima são
empregados em outros momentos do vídeo com outras finalidades; por exemplo, com a finalidade de enaltecer
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as pessoas em quadro, como feito no início do vídeo (de 00.00 a 00.18) em que são apresentadas pessoas
diferentes em fundo com céu e nuvens para passar sensação de esperança e engrandecer as pessoas em quadro.

Com relação à performance do candidato, seus movimentos corporais, expressões etc., é possível afirmar que:
(X) Alguns movimentos corporais do candidato, como limpar as mãos após cumprimentar populares ou sorrir
marotamente para a câmera, revelam as verdadeiras intenções do candidato.
Feedback: Afirmação correta. Os movimentos corporais ironizam a imagem propagada pelo vídeo e a “verdade”
por trás de cada cena, revelando as intenções do candidato, que não têm nenhuma relação com outras imagens
mostradas e com o a locução.
(X) Os movimentos corporais do candidato (limpar as mãos, sorrir para a câmera) contradizem o que está sendo
dito na letra do jingle, causando uma dissonância que provoca humor.
Feedback: Afirmação correta. Os movimentos corporais ironizam a imagem propagada pelo vídeo e revelam
contraste entre o que se diz e o que se mostra no vídeo, revelando as reais intenções do candidato.
( ) Os movimentos do candidato, como limpar as mãos e sorrir para a câmera, reforçam o que está sendo dito no
jingle, provocando humor.
Feedback: Afirmação incorreta. Os movimentos corporais ironizam a imagem propagada pelo vídeo e revelam
contraste entre o que se diz e o que se mostra no vídeo, revelando as reais intenções do candidato.
( ) Movimentos corporais, como limpar as mãos e sorrir para a câmera, não acrescentam significado ao vídeo em
questão.
Feedback: Afirmação incorreta. Os movimentos corporais ironizam a imagem propagada pelo vídeo e revelam
contraste entre o que se diz e o que se mostra no vídeo, revelando as reais intenções do candidato.
( ) Movimentos realizados de forma exagerada, como o da suposta assinatura dos documentos (00.29) ou o da
dobra da manga de camisa (00.31), conferem humor à cena.
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Feedback: Afirmação correta. Um dos efeitos do uso da hipérbole, do exagero, é provocar o riso.

No que diz respeito à relação estabelecida entre imagem e às mudanças de intensidade musical, é possível
afirmar que:
( X ) O ritmo crescente no fim do vídeo e a entrada do coro têm a finalidade de emocionar o espectador; da
mesma forma, são empregadas imagens de cima para baixo (plongée), posicionadas em um ponto alto.
Feedback: Afirmação correta. As cenas criadas logo quando o ritmo e intensidade sonora intensificam assumem
um posicionamento também elevado, colocando o espectador em um local mais alto na cena, em ângulo plongée.
() O ritmo crescente no fim do vídeo tem a finalidade de emocionar o espectador; da mesma forma, são
empregadas imagens de baixo para cima (contra-plongée), posicionadas em um ponto alto do vídeo.
Feedback: Afirmação incorreta. As cenas criadas logo quando o ritmo e intensidade sonora intensificam assumem
um posicionamento também elevado, colocando o espectador em um local mais alto na cena, em ângulo plongée.
(X) O ritmo crescente da música no fim do vídeo tem a finalidade de emocionar o espectador; da mesma forma,
o ritmo do vídeo também muda para câmera lenta, criando contraste entre ritmo sonoro e visual.
Feedback: Afirmação correta. As cenas criadas, quando o ritmo e intensidade sonora intensificam, assumem um
ritmo visual diferente; o vídeo “desacelera” e passa à câmera lenta, recurso visual muito usado para emocionar o
espectador, assim como o aumento da intensidade sonora.
TP027
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Texto + citação

[94]
O componente Língua Portuguesa na área Linguagens e suas Tecnologias
[95]
O trabalho com os aspectos multissemióticos das várias linguagens perpassa as habilidades a serem
desenvolvidas em Língua Portuguesa no Ensino Médio.
[94] Título h2
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Como pontua a BNCC para Língua Portuguesa no Ensino Médio:
[96]
Cabe ao Ensino Médio aprofundar a análise sobre as linguagens e seus funcionamentos, intensificando a
perspectiva analítica e crítica da leitura, escuta e produção de textos verbais e multissemióticos, e alargar
as referências estéticas, éticas e políticas que cercam a produção e recepção de discursos, ampliando as
possibilidades de fruição, de construção e de produção de conhecimentos, de compreensão crítica e
intervenção na realidade e de participação social dos jovens, nos âmbitos da cidadania, do trabalho e dos
estudos. (BNCC, 2018, p. 498)
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[95] Texto 1 coluna
[96] Inserir citação, texto:
Cabe ao Ensino Médio aprofundar a análise
sobre as linguagens e seus funcionamentos,
intensificando a perspectiva analítica e crítica
da leitura, escuta e produção de textos verbais
e multissemióticos, e alargar as referências
estéticas, éticas e políticas que cercam a
produção e recepção de discursos, ampliando
as possibilidades de fruição, de construção e
de produção de conhecimentos, de
compreensão crítica e intervenção na
realidade e de participação social dos jovens,
nos âmbitos da cidadania, do trabalho e dos
estudos. (BNCC, 2018,p. 498 )

[97]
Como no Ensino Fundamental – Anos Finais, as práticas de linguagem e os campos de atuação organizam as
habilidades e conhecimentos do componente Língua Portuguesa.
TP015
Imageminterativa mapeada

No que se refere às práticas de linguagem, é importante relembrá-las, pois elas vão se articular com os campos
de atuação social no componente.
São 4 as práticas de linguagem: oralidade, leitura/escuta, produção (escrita e multissemiótica) e análise
linguística/semiótica (que envolve conhecimentos linguísticos – sobre o sistema de escrita, o sistema da língua
e a norma-padrão –, conhecimentos textuais e discursivos e sobre os elementos e formas de organização das
outras semioses). O movimento metodológico geral é de que as práticas de análise linguística/semiótica se
voltem para o uso das linguagens – práticas de leitura, escuta, produção escrita e de textos orais –, que devem,
então, ser privilegiadas.
[97] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U2
TP007

materialidades dos textos, responsáveis por seus
efeitos de sentido e pela situação de produção, no
que se refere aos estilos adotados nos textos.

[99]
Ninguém se torna um leitor/espectador/ouvinte e produtor crítico de textos jornalísticos, nem passa a agir de
forma consistente e ética ao discutir fatos noticiados ou opiniões sobre eles, somente porque trabalhou com
notícia no 6º ano, com entrevista no 7º ano, reportagem no 8º ano e artigo de opinião no 9º ano. É necessário TP007
que as práticas da esfera – informar-se continuamente dos fatos de relevância social, analisar textos de opiniões,
posicionar-se de diferentes formas, sempre de maneira respeitosa e ética – estejam presentes em vários
momentos, independentemente de um trabalho mais sistemático com os gêneros. O mesmo pode ser dito em
relação às práticas e às habilidades de todos os campos. As habilidades relacionadas a essas práticas não se
desenvolvem em um curto espaço de tempo, em um, dois ou três anos. Dependem de conhecimentos variados
e de um repertório de experiências que permitam a consolidação dessas habilidades por meio de atividades
significativas.
Um olhar mais superficial sobre as habilidades do Ensino Fundamental e do Ensino Médio pode fazer parecer que
praticamente não há progressão de aprendizagens. Ainda que processos cognitivos, gêneros textuais e outros
objetos possam se repetir, o que está em questão é a ampliação de referências, a vivência de novas experiências
significativas, a criação de contextos mais complexos para aplicação/desenvolvimento dessas habilidades,
aplicação/construção de conhecimentos, internalização de práticas sociais, enfim, o aprofundamento e a [99] Texto 1 coluna
consolidação de aprendizagens, além de novas aprendizagens.
[100] Lista SEM numeração
No que se refere aos campos de atuação em Língua Portuguesa, são eles:
[100]
Campo jornalístico-midiático;
Campo da vida pública;
Campo artístico-literário;
Campo das práticas de estudo e pesquisa;
Campo da vida pessoal.
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TP027

TP027
Texto + citação

[101]
Como você pode observar, eles são praticamente os mesmos que o da área de Linguagens, exceto pelo campo
artístico-literário, que busca:
[102]
“[...] a ampliação do contato e a análise mais fundamentada de manifestações culturais e artísticas em geral. Está em jogo a
continuidade da formação do leitor literário e do desenvolvimento da fruição. A análise contextualizada de produções
artísticas e dos textos literários, com destaque para os clássicos, intensifica-se no Ensino Médio. Gêneros e formas diversas
de produções vinculadas à apreciação de obras artísticas e produções culturais (resenhas, vlogs e podcasts literários,
culturais etc.) ou a formas de apropriação do texto literário, de produções cinematográficas e teatrais e de outras
manifestações artísticas (remidiações, paródias, estilizações, videominutos, fanfics etc.) continuam a ser considerados
associados a habilidades técnicas e estéticas mais refinadas.” (BNCC, 2018, p. 503)

[103]
Ainda que a escrita literária não seja o foco central do componente, ela pode ser ampliada e aprofundada em
relação ao Ensino Fundamental.
[104]
“O que está em questão nesse tipo de escrita não é informar, ensinar ou simplesmente comunicar. O exercício literário
inclui também a função de produzir certos níveis de reconhecimento, empatia e solidariedade e envolve reinventar,
questionar e descobrir-se. Sendo assim, ele é uma função importante em termos de elaboração da subjetividade e das
inter-relações pessoais.” (BNCC, 2018, p. 504)

[105]
Em relação à prática de leitura literária, ela deve possibilitar o resgate da historicidade dos textos: produção,
circulação e recepção, em um entrecruzamento de diálogos e em movimentos de manutenção e ruptura,
tensões, códigos estéticos e modos de apreensão da realidade. Espera-se que os estudantes também possam

[102] Texto 1 coluna
[102]Inserir texto citação:
[...] a ampliação do contato e a análise mais
fundamentada de manifestações culturais e
artísticas em geral. Está em jogo a continuidade
da formação do leitor literário e do
desenvolvimento da fruição. A análise
contextualizada de produções artísticas e dos
textos literários, com destaque para os clássicos,
intensifica-se no Ensino Médio. Gêneros e formas
diversas de produções vinculadas à apreciação de
obras artísticas e produções culturais (resenhas,
vlogs e podcasts literários, culturais etc.) ou a
formas de apropriação do texto literário, de
produções cinematográficas e teatrais e de outras
manifestações artísticas (remidiações, paródias,
estilizações, videominutos, fanfics etc.)
continuam a ser considerados associados a
habilidades técnicas e estéticas mais refinadas.”
(BNCC, 2018, p. 503)

MEC: Formação BNCC
M2U2
TP006

Inserir Imagem:
MEC_FormacaoBNCC_Infografico_ArtisticoLi
terario

[108]
Mas, afinal, como ocorrem a organização e a progressão curricular no componente Língua Portuguesa?

[107.1] Texto círculo Fruição:

[109]

Deixar-se afetar; apreciar, vivenciar/desfrutar
experiências estéticas.

Diferentemente do que ocorre no Ensino Fundamental, as habilidades do Ensino Médio não estão organizadas
por ano e nem figuram em quadros separados por práticas de linguagem.
Além da intenção de possibilitar maior flexibilidade aos currículos, a ausência da indicação dos anos na
apresentação das habilidades é devida a um maior grau de autonomia, que se supõe que os estudantes tenham
alcançado em termos das competências leitora e escritora, e da apropriação dos gêneros textuais, das práticas
sociais relacionadas aos campos de atuação considerados.
Essa autonomia não mais impõe a necessidade de sequenciação de conteúdos e habilidades, podendo cada
rede de ensino e escola definir localmente as
sequências e simultaneidades em termos curriculares.
[110] A diversificação de experiências
Mais do que estabelecer sequências, o que está em jogo
significativas com essas práticas sociais de uso da
é propiciar vivências cada vez mais próximas das
linguagem ao longo dos três anos é que vai
práticas sociais de referência, que devem acontecer ao
propiciar a consolidação do desenvolvimento das
longo dos três anos do Ensino Médio, podendo até
habilidades previstas.
mesmo envolver estudantes de diferentes anos em uma
mesma atividade ou projeto. A diversificação de experiências significativas com essas práticas sociais de uso da
linguagem ao longo dos três anos é que vai propiciar a consolidação do desenvolvimento das habilidades
previstas. Não raro, essas práticas sociais de referência supõem a articulação da escuta com a tomada de notas,
seguidas de falas, intercaladas de leitura, ou seja, as práticas de linguagem não estão separadas e estanques em
suas realizações, mas se relacionando continuamente. Sua consideração, em separado nos níveis anteriores, dáse mais por razões de ordem didática.
Hoje, mais do que em outros tempos, os papéis de leitor/espectador se misturam com o de produtor, já que
repercutimos, cada vez mais, o que lemos, assistimos ou ouvimos, e também porque, cada vez mais,

[107.2] Texto círculo Produções autorais:
Uso criativo da linguagem verbal; criação de
textos literários diversos (crônica, conto,
miniconto multimodal, quadrinhos etc.);
percepção e análise de outros pontos de vista e

perspectivas.
[107.3] Texto círculo Produções responsivas:
Uso criativo de diferentes linguagens; produções
elaboradas “em resposta” às obras lidas: versões,
adaptações, remediações, paródias, estilizações,
produções das culturas de fãs (fanfic, fanclip etc.),
vidding, remixagens, trailer honesto etc.

[107.4] Texto círculo
Compreensão/apreciação:
Tomada de posição ativa; desenvolvimento de
critérios mais sofisticados de apreciação estética
que levam em conta a dimensão histórica e
social das obras literárias; incremento da
participação em roda de conversa,
escrita/postagem de comentário, resenha,
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produzimos e publicamos conteúdos. Para destacar esse fenômeno, diferentes autores cunharam termos como
“lautor”, “prosumidor”, “produsuário”, para marcar essa hibridização de papéis.
Em muitos casos, é possível identificar, por meio dos processos cognitivos evidenciados nas habilidades, uma
prática de linguagem preponderante, como no caso da habilidade (EM13LP26), em que os processos de
relacionar textos a seus contextos de produção, identificar e inferir dizem respeito claramente à leitura.
Em outros casos, várias práticas de linguagem entram em cena de forma inter-relacionada, como quando se
considera a participação em reuniões, o que supõe aprender a escutar atentamente aos outros, respeitar o
turno de fala, posicionar-se, negociar posições, reformular propostas, enfim, interagir adequadamente.
Por essa razão, as habilidades são apresentadas sem uma separação das práticas de linguagem em diferentes
quadros.
Nada impede, entretanto, que essa separação seja feita nos currículos, se for considerado que tal organização
seja necessária por razões de ordem didática.
Da mesma forma, como já acontecia no Ensino Fundamental, em função da crescente autonomia e da
complexificação das habilidades, uma mesma habilidade pode conter vários processos cognitivos, que também
podem ser expressos por diferentes habilidades nos currículos. Ou seja, uma habilidade pode ser desdobrada
em duas ou mais, se esse desdobramento facilitar a organização das aprendizagens ou possibilitar um foco
maior em determinadas necessidades de aprendizagem.
De qualquer forma, as habilidades e práticas estão situadas nos campos de atuação que foram apresentados
anteriormente.

sinopse em murais, blogs, redes sociais, produção
de vlog ou podcast literário etc.

[107.5] Texto círculo Leitura:
Desenvolvimento de habilidades de leitura:
localizar, inferir, levantar hipóteses,
reconhecer/analisar intertextos e interdiscursos;
analisar a forma composicional dos diversos
gêneros; perceber efeitos estilísticos; analisar
efeitos de sentido, etc.
TP006
Texto + olho

TP009

[111]
Para além das habilidades que figuram nos campos, como no Ensino Fundamental, há habilidades que estão
presentes em todos os campos, por exemplo: relacionar texto com suas condições de produção; analisar
relações de intertextualidade e interdiscursividade; analisar, a partir de referências contextuais, estéticas e
culturais, efeitos de sentido decorrentes de escolhas e composição das imagens; habilidades que estão em jogo
na leitura de textos que circulam nos diferentes campos.

[108] Título h2
[109] Texto 1 coluna
[110] Texto do olho:
A diversificação de experiências significativas com
essas práticas sociais de uso da linguagem ao
longo dos três anos, é que vai propiciar a
consolidação do desenvolvimento das habilidades
previstas.
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Ainda assim, faz-se necessário levar em conta as referências
TP009
contextuais, estéticas e culturais, na construção ou
reconstrução de sentidos dos textos, o que faz com que a
habilidade de relacionar textos a seus contextos de
produção, seja em relação à leitura, seja em relação à
produção, uma habilidade central, a partir da qual as outras
habilidades podem operar mais adequadamente.
Assim, por exemplo, certos tipos de acordes musicais
produzem um efeito de tensão e são comuns em trilhas
sonoras de filmes de terror. Essas trilhas, em interação com
as imagens, o enredo e outros efeitos sonoros, produzem o
efeito de suspense, que provocam um estado de tensão no espectador. Mas o uso de uma trilha de suspense
em uma comédia ou filme romântico vai provocar outros efeitos de sentido, provavelmente um efeito de
humor, mas, para percebê-lo, é preciso ter em conta as incongruências de sentido causadas pelos diferentes
elementos da cena e a quebra de expectativa que essa incongruência provoca.
Assim, as habilidades devem sempre ser relacionadas às práticas, aos diferentes campos de atuação e aos
diferentes contextos, sendo, portanto, a proposição de atividades e situações relacionadas às diversas práticas
sociais de uso da linguagem a melhor forma de desenvolvê-las.

[111] Texto 1 coluna
Inserir imagem à esquerda 50%
Imagem: linguagens_em_img11_719233687
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As atividades visam auxiliá-lo na compreensão dos princípios estabelecidos para a área com base nas
competências indicadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), promovendo a reflexão sobre a sua prática
pedagógica.
Bom trabalho!
[3] Atividades

[3]Título H2

TP005

[4] 1. Faça a correspondência entre os exemplos e as linguagens. Em seguida, escolha a alternativa correta.
TP005

Exemplo
1) Espetáculo de dança [4.1] Gira,
Grupo Corpo

Linguagem
a) Linguagem verbal – texto oral e
escrito
(Línguas
Estrangeiras/Locais)

Atividade múltipla escolha (uma resposta
correta) com feedback

b) Linguagem visual – imagens
estáticas – pinturas, grafites,
fotografias
(Arte/Artes
Plásticas)
2) Reportagem [4.2] “Crack: a invasão
da droga nos rincões do sossego”,
Estadão

c) Linguagem visual – imagens
estáticas – gráfico, linha do
tempo,
mapa
interativo,
infográfico,
logotipo/design
gráfico
(Jornalismo
de
divulgação científica)
d) Linguagem visual – imagens em
movimento
(Arte/Cinema,
Vídeo)
e) Linguagem corporal/gestual –

[4]Texto 1 coluna
[4.1] Inserir link para abrir em nova aba:
https://www.youtube.com/watch?v=DYX4VQs
GmLY
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coreografia, figurino, cenografia,
iluminação (Arte/Dança, Teatro)
f)

I.
II.
III.
IV.
V.

Linguagem sonora – música,
canto (Arte/Música)

1 – a, b, c, d, e, f; 2 – a, b, c, d, e, f.
1 – d, e, f; 2 – d, e, f.
1 – a, d, e, f; 2 – a, b, c, d, f.
1 – a, d, e, f; 2 – a, b, c, d, e.
Nenhuma das anteriores.

Resposta correta: III.
Feedback: O exemplo 1 (Gira) é um vídeo promocional de espetáculo de dança do Grupo Corpo. É
integrado por: música e canto (f); imagens em movimento – recortes de cenas do espetáculo – filmadas
e montadas em vídeo (d); linguagem verbal oral, na medida em que algumas músicas são cantadas em
Yorubá (a); linguagem corporal/gestual que envolve coreografia, figurino, cenografia e iluminação, que
são elementos teatrais (e). Tratando-se de um vídeo sobre um espetáculo de dança, é natural que
predominem elementos das artes contempladas (Música, Dança e Teatro). Ainda assim, como há
elementos linguísticos, eles também podem ser explorados, caso se saiba Yorubá (Língua Estrangeira
Moderna). Por exemplo, aos 2’25”do vídeo, canta-se “Laroyê Bará! Laroyé Bará!”, em que Laroyé é a
saudação clássica a Exu (Olhe por mim!) e Bará é uma das qualidades de Exu e pode ser empregado como
saudação a esse orixá.
A reportagem multimídia mostrada no exemplo 2, por sua vez, é bem mais complexa. Embora composta
essencialmente por texto escrito (linguagem verbal) e fotografias (imagem estática), ela também contém:
texto falado em pequenos podcasts e em vídeos; vídeos de depoimento e de análise; diversos tipos de
imagem estática além das fotos – mapa interativo, mapa estático, linha do tempo, infográfico, logotipos

[4.2] Inserir link para abrir em nova aba:
http://infograficos.estadao.com.br/esp
eciais/crack/
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de programas de recuperação. A maior parte dessas linguagens são usadas à maneira jornalística
(fotografias, vídeos, texto escrito), pois a reportagem é um importante gênero do campo jornalístico,
embora alguns gêneros sejam típicos da divulgação científica (mapa interativo e mapa estático,
linha do tempo, infográfico). A análise dessas linguagens é decididamente interdisciplinar, pois um vídeo
de depoimento, por exemplo, não pode ser analisado sem levar em conta, além do texto falado, a escolha
das imagens, a montagem do vídeo e os áudios (fala, música).

TP005

TP005

[5] 2. Faça a correspondência entre o nome do campo de atuação social e sua definição na BNCC (BRASIL/MEC,
Atividade múltipla escolha (uma resposta
2018, pp. 488-489). Em seguida, escolha a alternativa correta.
correta) com feedback
Campo de atuação social
Definição
1. Campo da vida pessoal
a. “caracteriza-se pela circulação dos discursos/textos da mídia
informativa (impressa, televisiva, radiofônica e digital) e pelo
discurso publicitário. Sua exploração permite construir uma
consciência crítica e seletiva em relação a produção e circulação
de informações, posicionamentos e induções ao consumo.”
2. Campo das práticas de estudo b. “contempla os discursos/textos normativos, legais e jurídicos que
e pesquisa
regulam a convivência em sociedade, assim como discursos/textos
propositivos e reivindicatórios (petições, manifestos etc.). Sua
exploração permite aos estudantes refletir e participar na vida
pública, pautando-se pela ética.”
3. Campo jornalístico-midiático
c. “organiza-se de modo a possibilitar uma reflexão sobre as
condições que cercam a vida contemporânea e a condição juvenil
[5] Texto 1 coluna
no Brasil e no mundo e sobre temas e questões que afetam os
jovens. As vivências, experiências, análises críticas e
aprendizagens propostas nesse campo podem se constituir como
suporte para os processos de construção de identidade e de
projetos de vida, por meio do mapeamento e do resgate de
trajetórias, interesses, afinidades, antipatias, angústias, temores
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etc., que possibilitam uma ampliação de referências e
experiências culturais diversas e do conhecimento sobre si.”
4. Campo de atuação na vida d. “é o espaço de circulação das manifestações artísticas em geral,
pública
contribuindo para a construção da apreciação estética,
significativa para a constituição de identidades, a vivência de
processos criativos, o reconhecimento da diversidade e da
multiculturalidade e a expressão de sentimentos e emoções.
Possibilita aos estudantes, portanto, reconhecer, valorizar, fruir e
produzir tais manifestações, com base em critérios estéticos e no
exercício da sensibilidade.”
5. Campo artístico
e. “abrange a pesquisa, recepção, apreciação, análise, aplicação e
produção de discursos/textos expositivos, analíticos e
argumentativos, que circulam tanto na esfera escolar como na
acadêmica e de pesquisa, assim como no jornalismo de
divulgação científica. O domínio desse campo é fundamental para
ampliar a reflexão sobre as linguagens, contribuir para a
construção do conhecimento científico e para aprender a
aprender.”
TP005

I.

1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d; 5 – e.

II.

1 – c; 2 – e; 3 – a; 4 – b; 5 – d.

III.

1 – e; 2 – a; 3 – d; 4 – c; 5 – b.

IV.

1 – b; 2 – d; 3 – a; 4 – c; 5 – e.

V.

Nenhuma das anteriores.

Atividade múltipla escolha (uma resposta
correta) com feedback
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Resposta correta: II.
Feedback: A atividade visa à conferência e à fixação da definição de cada campo social de atuação na etapa do
Ensino Médio na BNCC.

TP005

[6] 3. Faça a correspondência entre o número da competência específica da área de Linguagens e suas
Tecnologias e seu foco principal. Em seguida, escolha a alternativa correta.
Competência
1. Competência 1

a.

2. Competência 2

b.

3. Competência 3

c.

4. Competência 4

d.

Foco principal
Diz respeito a construir uma visão de língua como “fenômeno
(geo)político, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e
sensível aos contextos de uso”; a adotar a “variedade e o estilo de
língua adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao
gênero do discurso”; a respeitar os usos das línguas pelos
interlocutores, sem preconceito linguístico; e a usar o inglês como
“língua do mundo, uma língua de comunicação global, levando em
conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa
língua no mundo contemporâneo”.
Diz respeito a “selecionar e utilizar movimentos corporais de forma
consciente e intencional para interagir socialmente em práticas
corporais”; “analisar criticamente preconceitos, estereótipos e
relações de poder presentes nas práticas corporais”; e “vivenciar
práticas corporais e significá-las em seu projeto de vida”.
Implica “apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas
e culturais” e “mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens
artísticas para dar significado e (re)construir produções autorais
individuais e coletivas”.
Diz respeito às práticas de linguagens em mídias digitais.

[6] Texto 1 coluna
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5. Competência 5

6. Competência 6

7. Competência 7

e. “Focaliza a construção da autonomia dos estudantes nas práticas de
compreensão/recepção e de produção (individual ou coletiva) em
diferentes linguagens.”
f. Refere-se a compreensão e análise crítica das situações de produção
dos discursos nas diversas linguagens (processos identitários,
conflitos e relações de poder) e seu impacto nos textos e enunciados
resultantes.
g. Diz respeito aos conhecimentos relativos ao funcionamento das
diferentes linguagens (visual, corporal/gestual, sonora, verbal) nas
diversas práticas culturais e à mobilização de tais conhecimentos na
recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação
social e nas diversas mídias.

I.

1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d; 5 – e; 6 – f; 7 – g.

II.

1 – g; 2 – f; 3 – e; 4 – d; 5 – c; 6 – b; 7 – a.

III.

1 – e; 2 – a; 3 – d; 4 – c; 5 – b; 6 – g; 7 – f.

TP005

IV.

1 – b; 2 – d; 3 – a; 4 – c; 5 – e; 6 – f; 7 – g.

Atividade verdadeiro ou falso

V.

Nenhuma das anteriores.

Resposta correta: V.
Feedback: A correspondência correta é 1 – g; 2 – f; 3 – e; 4 – a; 5 – b; 6 – c; 7 – d.
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[7] 4. Marque as afirmativas com verdadeiro (V) ou falso (F):
[7] Texto 1 coluna
1. O conceito de multissemiose refere-se à multiplicidade de sistemas de signos (linguísticos, visuais,
corporais/gestuais, sonoros) que constituem os textos contemporâneos. (V)
2. Na área de Linguagens e suas Tecnologias para o Ensino Médio, a abordagem interdisciplinar é indicada
por ser mais atual. (F)
3. Na medida em que hoje, devido às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), todos são,
em potencial, produtores de discurso, imbricam-se mais as práticas de leitura e de produção, bem
como as de consumo e de circulação/recepção. (V)
4. As TDIC devem ser consideradas na área de Linguagens e suas Tecnologias porque, hoje em dia, é
importante que os alunos tomem contato com as linguagens de programação. (F)
5. A utilização de práticas da cultura digital na escola não só possibilita maior apropriação técnica e crítica
desses recursos, como também é determinante para uma aprendizagem significativa e autônoma
pelos estudantes. (V)
Resposta correta: 1 – V; 2 – F; 3 – V; 4 – F; 5 – V.
Feedback: A afirmativa 1 é verdadeira, pois semiose quer dizer sistema de signos, e os textos e discursos
contemporâneos são constituídos por diversos sistemas de signos (imagem estática e em movimento, TP005
línguas orais e/ou escritas, linguagem corporal/gestual) e, logo, podem ser vistos como multissemióticos.
Atividade múltipla escolha (uma resposta
A afirmativa 2 é falsa, pois a interdisciplinaridade é enfatizada na área de Linguagens e suas Tecnologias
correta) com feedback
não apenas por ser uma abordagem epistemológica e pedagógica mais afinada com a alta modernidade,
mas principalmente porque o objeto da área (discursos e linguagens), sendo multissemiótico, exige o
aporte de diferentes disciplinas e teorias. A afirmativa 3 é verdadeira, pois as novas tecnologias digitais
colocam todos como potenciais produtores de discurso e, assim, leitura e produção, consumo e
circulação de discursos têm de ser reavaliados em sua dinâmica. A afirmativa 4 é falsa, pois a abordagem
das TDIC proposta na área de Linguagens e suas Tecnologias não diz respeito à aprendizagem de
linguagens de programação, mas foca-se na mentalidade, no contexto e nos gêneros que circulam na
Web 2.0. A afirmativa 5 é verdadeira, pois, em tempos de paradigma interativo da aprendizagem, exigese uma aprendizagem mais significativa e autônoma.
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[8] 5. Faça a correspondência entre as colunas. Em seguida, escolha a alternativa correta.
Campo de atuação social
1 - Campo da vida pessoal

2 - Campo das práticas de estudo e pesquisa

3 - Campo jornalístico-midiático

4 - Campo de atuação na vida pública

5 - Campo artístico

Gêneros
a) flash mob, discurso político, petição online, aplicativo Mudamos+ (coleta de
assinatura para projetos de lei de iniciativa
popular), artigo de opinião, editorial, carta de
leitor, post engajado em rede ou mídia social
etc.
b) notícia, nota, reportagem, reportagem
multimídia, observatórios de notícias,
webjornalismo, vídeo remix político, meme
etc.
c) poema, conto, romance, fanfic, AMV,
poema visual, ciberpoema, miniconto,
espetáculo de dança, show musical, vídeo
promocional, slam, sarau, história em
quadrinhos (HQ), vídeo remix, videominuto
etc.
d) verbete, verbete digital, glossário, revista
digital de jornalismo científico, media
visualization, post em blog científico etc.
e) bilhete, carta, post (de caráter pessoal) em
rede ou mídia social, draw my life, fanvid,
gameplay, fanfic etc.

[8] Texto 1 coluna
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I.

1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d; 5 – e.

II.

1 – c; 2 – e; 3 – a; 4 – b; 5 – d.

III.

1 – e; 2 – a; 3 – d; 4 – c; 5 – b.

IV.

1 – b; 2 – d; 3 – a; 4 – c; 5 – e.

V.

Nenhuma das anteriores.

Resposta correta: V.
Feedback: A correspondência correta é 1 – e; 2 – d; 3 – b; 4 – a; 5 – c.

Módulo 2
Específico por público-alvo
Unidades 2 e 3
Professor da Área de Matemática e suas Tecnologias

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250
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A área de Matemática e suas Tecnologias no Ensino Médio

[1.1]Título H2

TP023

[2]
TP023

A área de Matemática e suas Tecnologias tem, no Ensino Médio, o propósito de aprofundar e ampliar um
conjunto de conceitos e procedimentos que favorecem a compreensão da realidade, desde as situações
cotidianas até as questões de outras ciências e o raciocínio lógico.
Para tanto, é necessário que a Matemática no Ensino Médio contribua para o desenvolvimento das capacidades
de abstração, generalização e argumentação.
No Ensino Médio, um aspecto importante do trabalho com a Matemática é a contextualização. Assim, é
[2] texto 1 coluna
fundamental que os objetos de conhecimento sejam apreendidos em [2.1] contextos significativos para o
estudante.
[2.1] abrir texto no tooltip:
A valorização da contextualização não
prescinde do desenvolvimento da capacidade
de abstrair o contexto, de apreender
TP012
relações que poderão ser aplicadas em
[3]
outros contextos e também da capacidade
Para compreender melhor a área da Matemática e suas Tecnologias, assista ao vídeo a seguir.
de imaginar e concluir sobre situações
hipotéticas, que podem não existir
concretamente.
[4]
Videoaula 1
TP012
TP027
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[5]
Você viu como a área da Matemática e suas Tecnologias, no Ensino Médio, contribui para o desenvolvimento
integral dos estudantes.
É importante destacar que, na etapa do Ensino Médio, em geral, não há aumento significativo do número de
objetos de conhecimento em relação à etapa do Ensino Fundamental. No Ensino Médio, uma ideia importante é
a mobilização pelos estudantes dos conhecimentos já adquiridos – ou em construção –, para a resolução de
situações mais complexas e, às vezes, para o aprendizado de novas noções matemáticas. A escolha feita na BNCC
teve como pressuposto dar continuidade ao Ensino Fundamental.
De acordo com a BNCC:
[6]
“[...] a área de Matemática e suas Tecnologias tem a responsabilidade de aproveitar
todo o potencial já constituído por esses estudantes no Ensino Fundamental, para
promover ações que ampliem o letramento matemático iniciado na etapa anterior.
Isso significa que novos conhecimentos específicos devem estimular processos mais
elaborados de reflexão e de abstração, que deem sustentação a modos de pensar que
permitam aos estudantes formular e resolver problemas em diversos contextos com
mais autonomia e recursos matemáticos.” (BNCC, 2018, p. 528-529)
TP007

[7]
Como a área está organizada?
[8]
Para a área de Matemática e suas Tecnologias, foram propostas cinco competências, e, de modo diferente do
ocorrido no Ensino Fundamental, cada habilidade está diretamente associada a determinada competência. Mas
isso não significa que ela não contribua para o desenvolvimento de outras.

[3] texto 1 coluna
[4] videoaula 1 VA1_M2_U2_em_mat
TP027

[5] texto 1 coluna
[6]citação
TP007
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De acordo com a BNCC, a Matemática, tal como Língua Portuguesa, deve ser oferecida nos três anos do Ensino
Médio ([8.1] Lei nº 13.415/2017).
Na Matemática do Ensino Médio, as habilidades são apresentadas sem indicação de seriação, o que permite
flexibilizar a definição anual dos currículos e as propostas pedagógicas de cada escola.
As competências da área de Matemática e suas Tecnologias para o Ensino Médio são:

[9]
1. Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos
contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões
socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação
geral.
2. Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e
socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados às situações de saúde,
de sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outras, mobilizando e
articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da Matemática.

[7] título H3
[8] texto 1 coluna
[8.1] abrir link em outra aba:
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ Ato20
15-2018/2017/Lei/L13415.htm
[9] lista
TP012

3. Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos
e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das
soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.
4. Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticos
(algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.) na busca de solução e comunicação de resultados de
problemas.

[10] texto 1 coluna
[11] videoaula 2 VA2_M2_U2_em_mat
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5. Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas,
empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias,
identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas
conjecturas.

TP012

[10]
Veja, no vídeo a seguir, uma visão geral das competências específicas da área de Matemática e observe como o
conjunto dessas competências estão articuladas entre si.

[11] videoaula 2

TP010

[12]
Competências e habilidades – Aprendizagens esperadas
[13]
Professor, como vimos, as competências específicas de Matemática para o Ensino Médio formam um todo
conectado. As habilidades estão organizadas de acordo com as unidades de conhecimento da área. São elas:

TP010
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[12] título H3
[13] texto 1 coluna

[13.1] Números

[13.2] Álgebra

[13.3] Geometria

[13.1]
imagem shutterstock: 358855256
matematica_em_img02_358855256.jpg

[13.2]
imagem shutterstock: 84964428
matematica_em_img03_284964428.jpg

[13.4] Grandezas e Medidas

[13.5] Probabilidade

[13.6] Estatística
[13.3]
imagem shutterstock: 584802022

TP007

[14]
As habilidades expressam as aprendizagens essenciais a serem asseguradas aos estudantes para a área de
Matemática. Para que esses propósitos sejam concretizados, os estudantes devem desenvolver habilidades
relativas aos processos de:

matematica_em_img04_584802022.jpg

[13.4]
imagem shutterstock: 221254861
matematica_em_img05_221254861.jpg

[15]


investigação;

[13.5]
imagem shutterstock: 1171999312
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construção de modelos; e



resolução de problemas.

TP018

matematica_em_img05_1171999312.jpg

[13.6]
imagem shutterstock: 1056645356
matematica_em_img06_1056645356.jpg

[16]
Vamos agora fazer algumas considerações sobre as competências específicas e as habilidades associadas a elas
para que sejam identificadas as possibilidades de desenvolvimento dessas competências.
TP007
As competências 1 e 2 estão voltadas para a interpretação e para a compreensão de aspectos da realidade.
A primeira competência específica pressupõe habilidades que favorecem a interpretação e a compreensão da
realidade pelos estudantes. Essa competência traz também a utilização de conceitos matemáticos como suporte
para julgamentos bem fundamentados.
Veja o exemplo de uma habilidade da competência 1:

[17]
habilidade 1 da competência 1 (EM13MAT101)
[14] texto 1 coluna
>>
[15] lista não numerada
A habilidade 1 da competência 1 ([17.1] EM13MAT101) prevê a interpretação crítica de situações que envolvam
TP018
variação de grandezas em diferentes contextos.
Essa interpretação deve estar pautada na análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação.
Vamos tomar um exemplo para fazermos algumas observações sobre esta habilidade e sobre como ela se conecta
com a competência 1.

MEC: Formação BNCC
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Dado o gráfico relativo ao esvaziamento de uma barreira de contenção de água, no qual há uma troca de bombas,
indique:
a) o momento da troca;
b) a bomba de maior vazão.
[17.2]

[16] texto 1 coluna
[17] Sanfona 1 (ABERTA COM BARRA DE
ROLAGEM)
>> texto sanfona 1

Para responder ao item a, o estudante precisará identificar no gráfico que, no instante t = 1h, há uma mudança
na inclinação do gráfico.
Para responder ao item b, o estudante deverá analisar a vazão. Na primeira hora a vazão foi de 1.000 m3 (de
6.000 – 5.000). Do instante 1 ao 3, a vazão foi de 5.000 m3. Desse modo, concluirá que a segunda bomba tem
maior vazão, pois a primeira teria a vazão de 2.000 m3 , em 2 horas. Tal discussão permite concluir que a taxa de
variação da primeira bomba é de 1.000 m3/h e da segunda é de 5.000/2 = 2.500 m3/h.
Observe, professor, que as discussões a respeito das observações sobre o gráfico apresentado, tendo em vista
situações reais, podem ser feitas sob dois aspectos distintos. Um aspecto é considerar que essa barreira de
contenção precisaria ser esvaziada no menor tempo possível por estar em perigo de transbordamento ou
rompimento; assim, a decisão pela bomba de maior vazão em menor tempo seria a escolha mais acertada. No
entanto, se a situação a ser considerada é a de necessidade de maior controle na retirada da água por motivo de

[17.1] abrir no tooltip:
Interpretar criticamente situações
econômicas, sociais e fatos relativos às
Ciências da Natureza que envolvam a
variação de grandezas, pela análise dos
gráficos das funções representadas e das
taxas de variação, com ou sem apoio de
tecnologias digitais.
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longa estiagem e, portanto, racionalização de sua distribuição, a bomba a ser utilizada seria a de menor vazão. 17.2] inserir gráfico
Desse modo, os estudantes poderão perceber que a interpretação crítica de situações como essas está
intimamente ligada ao contexto no qual está inserida. Tais observações são estruturantes para a constituição de
Imagem: matematica_em_img07.jpg
uma formação geral do indivíduo, como previsto na competência 1.
TP018

[18]
A segunda competência está mais voltada para a proposição e/ou participação em investigação de questões de
impacto social, identificando, com base em princípios solidários, éticos e sustentáveis, aspectos consensuais, ou
não, na discussão e favorecendo a interação e a cooperação entre os estudantes, para aprender e ensinar
Matemática de forma significativa.
Para o desenvolvimento dessa competência, deve-se também considerar a reflexão sobre os distintos papéis que
a educação matemática pode desempenhar em diferentes contextos sociopolíticos e culturais, como em relação
aos povos e comunidades tradicionais do Brasil, articulando esses saberes construídos nas práticas sociais e
educativas.
TP018

Veja o exemplo de uma habilidade da competência 2:
[19]
habilidade 1 da competência 2 (EM13MAT201)
>>
A habilidade 1 da competência 2 ([19.1] EM13MAT201) prevê a proposição e/ou a participação em ações
envolvendo medições e cálculos de perímetro, de área, de volume, de capacidade ou de massa.

MEC: Formação BNCC
M2U2
Vamos tomar como exemplo uma proposta de implantação de hortas comunitárias. Para tal, será preciso planejar
as dimensões dos canteiros e as vias de acesso a eles; a quantidade de sementes de cada tipo de planta a ser
utilizada na área a ser cultivada; as distâncias entre cada uma das plantas; o estabelecimento de projetos para
irrigação, de acordo com o volume de água que cada tipo de planta requer; a expectativa de volume de colheita;
a análise da quantidade de mão de obra necessária para os cuidados com a horta; o levantamento da quantidade
para abastecimento da comunidade e da possibilidade de venda do restante; a análise do custo de produção para
a determinação do preço de venda, de produção de fluxogramas e de planilhas de controle para
acompanhamento de todos os processos.
Também aqui se evidenciam as características de formação geral do sujeito, como previsto na competência 1, e
o envolvimento consciente e responsável dos estudantes em seu contexto social, por meio da utilização de
conhecimento matemático associado a recursos tecnológicos para a otimização de processos e resultados para
a melhoria de toda a comunidade, como previsto na competência 2.
TP012

[20]
Veja, na videoaula a seguir, como se dá a relação entre competências específicas e habilidades, por meio de
exemplos da terceira competência específica. Entenda como essa competência traz conceitos e procedimentos
matemáticos específicos.

[18] texto 1 coluna
[19] Sanfona 1(ABERTA COM BARRA DE
ROLAGEM)
>> texto sanfona 1

[19.1] abrir no tooltip:
Propor ou participar de ações adequadas às
demandas da região, preferencialmente para
sua comunidade, envolvendo medições e
cálculos de perímetro, de área, de volume,
de capacidade ou de massa.

TP012

[21] videoaula 3

TP018

[22]
Vamos agora fazer algumas considerações sobre as competências 4 e 5 e as habilidades associadas a elas.

[20] texto 1 coluna
[21] videoaula 3 VA3_M2_U2_em_mat

MEC: Formação BNCC
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A quarta competência prevê que os estudantes ampliem seu repertório de representações matemáticas, pois,
ao utilizar e compreender as ideias que elas expressam e, quando possível, fazer a conversão entre elas, os TP018
estudantes passam a dominar um conjunto de ferramentas que potencializa, de forma significativa, sua
capacidade de resolver problemas, comunicar e argumentar; enfim, esse conjunto amplia sua capacidade de
pensar matematicamente.
Veja o exemplo de uma habilidade da competência 4:
[23]
habilidade 4 da competência 4 (EM13MAT404)
>>
A habilidade 4 da competência 4 ([23.1] EM13MAT404) prevê que os estudantes analisem representações [22] texto 1 coluna
gráficas e algébricas de funções, identificando qual delas fornece melhores informações para cada tipo de
[23] Sanfona 1(ABERTA COM BARRA DE
situação estudada. Desse modo, o estudante precisa explorar mais de um registro de representação sempre que
ROLAGEM)
possível. Só assim ele poderá analisar as informações que poderá colher de cada uma, na busca de solução para >> texto sanfona 1
a situação estudada. Portanto, a conversão de um registro para outro também é um aspecto importante desse
trabalho, embora nem sempre seja simples de ser realizada, mas muitas vezes necessária para uma adequada
compreensão do objeto matemático em questão.
Vamos ver um exemplo para ilustrar o que estamos falando.
[23.1] abrir no tooltip:
A seguir, são apresentados um gráfico – correspondente às faixas de tarifação de contas de água de uma Analisar funções definidas por uma ou mais
determinada região – e um quadro em que está representada a conta de água de uma residência. Nele consta, sentenças (tabela do Imposto de Renda,
contas de luz, água, gás etc.) em suas
além do valor total a pagar em reais, a tarifa mínima e as diferentes faixas de tarifação.
representações algébrica e gráfica,
identificando domínios de validade, imagem,
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[23.2] [23.3]

crescimento e decrescimento, e convertendo
essas representações de uma para outra,
com ou sem apoio de tecnologias digitais.

Companhia de Saneamento
Faixas de tarifa
Tarifa
Faixas de Consumo
Até 10
25,00/mês
11 a 20
3,91/m3
21 a 30
9,77/ m3
31 a 50
9,77/ m3
Acima 50
10,76/ m3
Total

Consumo

Valor – R$

Tarifa mínima
9

25,00
35,19

60,19

[23.2] inserir gráfico
Imagem: matematica_em_img08.jpg

A partir dessas informações, responda: Uma outra residência cujo consumo de água seja o dobro do apresentado
nesta tabela deverá pagar quanto?

[23.3] inserir tabela
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O estudante deverá perceber que o preço a pagar não poderá ser o dobro, pois é preciso considerar as faixas de
consumo. Pelos valores indicados na conta, tem-se que R$ 25,00 correspondem a 10 m3 e R$ 35,19 correspondem
a 9 m3, portanto, o total pago, 25 + 35,19 = 60,19, corresponde a um consumo de 19 m3. Assim, o dobro de
consumo corresponde a 38 m3. Para o cálculo do valor correspondente a este consumo, o gráfico pode ser
utilizado; também é possível fazer os cálculos considerando as faixas de consumo e preços indicados na conta:
Consumo de até 10 m3 = 25,00
11 a 20 m3 = 39,10 (10 x 3,91)
21 a 30 m3 = 97,70 (10 x 9,77)
Para os 8 m3 restantes, temos 8 x 9,77 = 78,16. Portanto, o total será de R$ 239,96.
Essa discussão pode chegar à obtenção da expressão algébrica para o cálculo do valor (V) a ser pago de acordo
com o consumo:
V = 25, para 0 < x ≤ 10. (lê-se: o valor a ser pago é de R$ 25,00 para um consumo entre 0 e 10 m3.)
V= 25 + (x – 10) 3,91, para 10 < x ≤ 20. (lê-se: o valor V é dado por esta expressão para um consumo maior que
10 m3 e menor ou igual a 20 m3.)
V= 64,10 + (x – 20) 9,77, para 20 < x ≤ 30.
V = 161,80 + (x – 30) 9,77, para 30 < x ≤ 50.
V= 64,10 + (x – 20) 9,77, para 20 < x ≤ 30. (lê-se: o valor V é dado por esta expressão para um consumo maior
que 20 m3 e menor ou igual a 30 m3.)
V = 161,80 + (x – 30) 9,77, para 30 < x ≤ 50.(lê-se: o valor V é dado por esta expressão para um consumo maior
que 30 m3 e menor ou igual a 50 m3.)
Em situações como essa, é possível colocar os estudantes diante da tomada de posição sobre a utilização dos
diferentes registros de representação, identificando aquele que é mais interessante para cada momento do
problema, além de poder validar os resultados obtidos a partir de um dos registros, por meio da comprovação
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com o outro registro de representação, criando, assim, argumentação consistente para defender suas
conclusões, como o previsto na competência 4.

TP018

[24]
A quinta competência prevê a ampliação de recursos para que os estudantes possam melhor estruturar seu
pensamento algébrico, identificando as relações existentes entre os objetos matemáticos, representando e
analisando essas relações de modo geral e abstrato. A capacidade de abstração é imprescindível tanto para a vida
escolar como para a vida fora da escola – social e profissional.

Veja o exemplo de uma habilidade da competência 5:
[25]
habilidade 1 da competência 5 (EM13MAT501)
>>
Na habilidade 1 da competência 5 ([25.1] EM13MAT501), pode-se perceber que o previsto é a investigação de TP018
relações entre números para a descoberta de padrões e, consequentemente, a representação desses padrões
por meio de diferentes registros.
Professor, é importante identificar que o conjunto de habilidades que possibilita o desenvolvimento desta
competência tem papel preponderante na formação matemática dos estudantes. É por meio dessas habilidades
que se é construída uma compreensão viva do que é a Matemática, inclusive quanto a sua relevância. Isso
significa percebê-la como um conjunto de conhecimentos inter-relacionados, coletivamente construído, com
seus objetos de estudo e métodos próprios para investigar e comunicar seus resultados teóricos ou aplicados.
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Significa também caracterizar a atividade matemática como atividade humana, sujeita a acertos e erros, como
um processo de buscas, questionamentos, conjecturas, contraexemplos, refutações, aplicações e comunicação.
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[24] texto 1 coluna
[25] Sanfona 1(ABERTA COM BARRA DE
ROLAGEM)
>> texto sanfona 1

[26]
Possibilidades de organização curricular
[27]
As possibilidades de organização curricular das aprendizagens propostas na BNCC de Matemática são várias.
A proposição dessa organização levou em conta a preservação da articulação entre os vários campos da
Matemática escolar, buscando a construção de uma visão integrada da área e aplicada à realidade. Outro aspecto
considerado, nesta organização, foi o da similaridade com a organização apresentada na BNCC para o Ensino
Fundamental.
Assim, as habilidades foram agrupadas em:
[28]
 Números e Álgebra;
 Geometria e Medidas;
 Probabilidade e Estatística.

TP018

[29]

[25.1] abrir no tooltip:
Investigar relações entre números expressos
em tabelas para representá-los no plano
cartesiano, identificando padrões e criando
conjecturas para generalizar e expressar
algebricamente essa generalização,
reconhecendo quando essa representação é
de função polinomial de 1º grau.

TP007

MEC: Formação BNCC
M2U2
As habilidades foram listadas segundo uma possível ordem no âmbito do tema. Nos quadros, foram mantidos os
códigos numéricos apresentados inicialmente, como pode ser observado. Por exemplo, em Números e Álgebra,
a primeira habilidade considerada foi a (EM13MAT104), ou seja, trata-se da habilidade 4 da competência 1. Em
seguida, tem-se a (EM13MAT203), que corresponde à habilidade 3 da competência 2, e dela passa-se à habilidade
1 da competência 1 dada pelo código (EM13MAT101).

[30] Números e Álgebra
>>
Números e Álgebra
(EM13MAT104)
(EM13MAT203)
(EM13MAT101)
(EM13MAT302)
(EM13MAT401)
(EM13MAT510)
(EM13MAT402)
(EM13MAT501)
(EM13MAT502)
(EM13MAT503)
(EM13MAT507)
(EM13MAT508)
(EM13MAT303)
(EM13MAT304)

[26] título h3
[27] texto 1 coluna
[28] lista não numerada

TP018

[29] texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U2
(EM13MAT305)
(EM13MAT403)
(EM13MAT306)
(EM13MAT301)
(EM13MAT404)
(EM13MAT405)
(EM13MAT315)

[30] Sanfona 1(ABERTA COM BARRA DE
ROLAGEM)
>> texto sanfona 1

[31] texto 1 coluna

[31]
Observe, professor, que neste tema há habilidades que promovem o desenvolvimento de cada uma das
competências específicas.
TP018

[32]
Vamos olhar agora o quadro referente ao tema de Geometria e Medidas.
[33]
Geometria e Medidas
>>
Geometria e Medidas
(EM13MAT103)
(EM13MAT201)
(EM13MAT307)
(EM13MAT105)

TP018

MEC: Formação BNCC
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(EM13MAT308)
(EM13MAT309)
(EM13MAT313)
(EM13MAT314)
(EM13MAT504)
(EM13MAT505)
(EM13MAT506)
(EM13MAT509)
[32] texto 1 coluna
[34]
[33] Sanfona 1(ABERTA COM BARRA DE
Note que não há habilidades relacionadas à competência 4. Isso se dá pelo fato de que as representações ROLAGEM)
geométricas se consolidaram no Ensino Fundamental e que, no Ensino Médio, é preponderante a conversão entre >> texto sanfona 1
registros presentes fundamentalmente em Álgebra e em Probabilidade e Estatística.
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MEC: Formação BNCC
M2U2
Outra consideração importante, professor, é a de que esses temas estejam presentes nos três anos do Ensino
Médio, seguindo, assim, a proposta apresentada na BNCC do Ensino Fundamental, em que as unidades temáticas
se mantiveram do o 1º ao 9º ano.
Uma posição a ser assumida na organização curricular é a de que o
[35] “A ênfase deve estar na
conhecimento se dá por meio de um entrelaçamento de significados,
articulação e integração entre os
interligados também por interesses e vivências pessoais. Embora seja
temas do mesmo ano de
indiscutível que o trabalho com alguns assuntos depende de outros,
mobilizando
os
isto não significa que a ideia de pré-requisito, presente ainda em muitas escolaridade,
práticas docentes, deva prevalecer. A ênfase deve estar na articulação
conhecimentos já construídos.”
e na integração entre os temas do mesmo ano de escolaridade,
[34] texto 1 coluna
mobilizando os conhecimentos já construídos.
[35] texto OLHO
As habilidades indicam esse posicionamento, pois se referem à investigação, à resolução e à elaboração de
problemas, à análise crítica, à construção de argumentação e à comunicação como elementos estruturantes para
TP009
o desenvolvimento das competências, gerais e específicas, previstas na BNCC.
TP009

[36]

[36] texto 1 coluna

[36] inserir imagem shutterstock: 71152732

MEC: Formação BNCC
M2U2
Neste caminho, as decisões do professor para a organização de seu trabalho em sala de aula devem estar
orientadas para desenvolver, nos estudantes, a reflexão, a mobilização de conhecimentos adquiridos
anteriormente, a busca de estratégias cada vez mais elaboradas e o reconhecimento das imbricações entre Imagem:
matematica_em_img09_71152732.jpg
diferentes temas, tanto da própria Matemática como de outras áreas do
conhecimento. [37]
É preciso assumir que no processo de aprendizagem é necessário retomar,
algumas vezes, as ideias básicas que estruturam determinado
conhecimento para que os estudantes possam compreendê-lo de fato.
Essas retomadas devem ser apresentadas em contextos mais complexos,
de modo a provocar ponderações importantes pelos estudantes. Retomar
não significa repetir problemas do mesmo tipo, ou seja, não é a mera
repetição dos exercícios. As atividades devem estimular os estudantes a
refletirem, conjecturarem, inferirem, estimarem, relacionarem e
analisarem e não apenas calcularem e encontrarem a resposta.
Em síntese, não existe um único caminho a ser trilhado por todos os professores e estudantes. Embora a
aprendizagem de um conceito requeira conhecimento de outros, essa ideia de pré-requisito como algo
imprescindível precisa ser superada. Há uma riqueza de possibilidades, tendo em vista sua relação com situações
reais e/ou que tenham significado para os estudantes. Esse modo de pensar as aulas de Matemática também
abre caminho para um trabalho conjunto com professores de outras áreas, na medida em que se busca relações
de cada tema com outros assuntos.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor ☐ Prof. Ed. Inf. ☐ Prof. E.F. I – anos iniciais ☐ Prof. E.F. II – anos finais ☐ Conselheiros. ☒ Prof. Ensino Médio

EM M2U3
agora que você finalizou o Módulo 2, responda às atividades a seguir, que tratam dos aspectos fundamentais da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a área de Matemática e suas Tecnologias.
Como professor, é importante que você compreenda os princípios da BNCC para que possa incorporá-los em suas
práticas pedagógicas considerando, principalmente, as especificidades locais dos alunos e da comunidade escolar.
Bom trabalho!
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[3]

Atividade múltipla escolha com feedback

Assinale a(s) afirmação(ões) que expressa(m) a(s) característica(s) específica(s) da competência 1 de Matemática e
suas Tecnologias.
(X) Muitos dos problemas que impactam a vida das pessoas podem e devem ser resolvidos com a aplicação de
conhecimentos matemáticos.
(X) A interpretação e a análise de situações da realidade, tanto as mais próximas do estudante como as mais
distantes deles, quando feitas em uma perspectiva que leva em conta conhecimentos matemáticos possíveis de
serem aplicados, permitem melhor compreensão dessa realidade.
(X) A busca de solução para problemas do mundo atual que envolvem as várias áreas do conhecimento, se pautada
pelo uso de estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos, contribui para uma formação geral do estudante.

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

[3] texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor ☐ Prof. Ed. Inf. ☐ Prof. E.F. I – anos iniciais ☐ Prof. E.F. II – anos finais ☐ Conselheiros. ☒ Prof. Ensino Médio

EM M2U3

Em todas as afirmações há elementos que caracterizam a competência 1, que prevê a formação do estudante para
uma leitura crítica dos problemas que impactam sua vida e a sociedade em geral, por meio da aplicação de
conceitos e procedimentos matemáticos necessários para a interpretação e a compreensão da realidade. Esses
fatores concorrem para uma formação geral do indivíduo.

Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta.
Em todas as afirmações há elementos que caracterizam a competência 1, que prevê a formação do estudante para
uma leitura crítica dos problemas que impactam sua vida e a sociedade em geral, por meio da aplicação de

TP005

conceitos e procedimentos matemáticos necessários para a interpretação e a compreensão da realidade. Esses
fatores concorrem para uma formação geral do indivíduo.

Atividade múltipla escolha com feedback

TP005

[4]

As competências 1 e 2 têm forte relação entre elas. As duas alternativas a seguir dizem respeito à competência 2,
mas apenas uma delas indica uma característica que a diferencia da competência 1.
[4] texto 1 coluna
(X) Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo[...], mobilizando e articulando
conceitos, procedimentos e linguagens próprios da Matemática.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor ☐ Prof. Ed. Inf. ☐ Prof. E.F. I – anos iniciais ☐ Prof. E.F. II – anos finais ☐ Conselheiros. ☒ Prof. Ensino Médio

EM M2U3

( ) [...] tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais como os
voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros
[...]

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

A competência 2 distingue-se pela ênfase na proposição e participação em ações (ou projetos) para
intervenção na realidade. A competência 1 está voltada para a compreensão da realidade ao passo que
a competência 2 vai além da compreensão, pois inclui a elaboração de propostas para intervenção
nessa realidade. Essas propostas devem, é claro, passar por interpretação e análise crítica da situação,
colocando em jogo o conhecimento matemático que se aplica no caso, para a determinação de
decisões que sejam viáveis e respeitem os aspectos relacionados à ética e à responsabilidade social.

Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta.

A competência 2 distingue-se pela ênfase na proposição e participação em ações (ou projetos) para
intervenção na realidade. A competência 1 está voltada para a compreensão da realidade ao passo que
a competência 2 vai além da compreensão, pois inclui a elaboração de propostas para intervenção
nessa realidade. Essas propostas devem, é claro, passar por interpretação e análise crítica da situação,

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor ☐ Prof. Ed. Inf. ☐ Prof. E.F. I – anos iniciais ☐ Prof. E.F. II – anos finais ☐ Conselheiros. ☒ Prof. Ensino Médio

EM M2U3

colocando em jogo o conhecimento matemático que se aplica no caso, para a determinação de
decisões que sejam viáveis e respeitem os aspectos relacionados à ética e à responsabilidade social.

TP005
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[5]

Atividade reflexiva com feedback geral

Assinale as afirmações que apontam quais aspectos devem ser considerados no trabalho em sala de aula para o
desenvolvimento da competência 3.

( ) Propor a resolução de problemas, envolvendo diferentes contextos, para que os estudantes apliquem os
procedimentos aprendidos.
( ) Aplicar diferentes estratégias para a obtenção da resposta esperada aos problemas propostos.
(X) Propor a construção de modelos matemáticos para questões envolvendo situações reais ou da própria
Matemática.
(X) Discutir interpretações de problemas, em diferentes contextos, como suporte para análise dos resultados.

[5] texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor ☐ Prof. Ed. Inf. ☐ Prof. E.F. I – anos iniciais ☐ Prof. E.F. II – anos finais ☐ Conselheiros. ☒ Prof. Ensino Médio

EM M2U3

(X) Discutir com os estudantes a necessidade de sempre validar os resultados obtidos na resolução de

problemas por meio da verificação da plausibilidade e adequação das respostas.
(X) Estimular os estudantes a justificarem os resultados e conclusões que obtiveram na resolução de problemas,
utilizando argumentos consistentes.

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! Os problemas não devem ser propostos apenas na

perspectiva de aplicação de conceitos e procedimentos. A resolução de problemas deve ser um ponto de
partida da atividade Matemática. A interpretação, a construção de modelos e a resolução de problemas
empregando estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos, conforme previstos na
competência 3, não estão dissociadas da necessidade de os estudantes voltarem ao problema depois dele
ser resolvido para analisar se a solução e a(s) resposta(s) obtida(s) atendem às condições propostas e, a
partir dessas análises, estruturarem sua argumentação. Desse modo, não se considera a possibilidade de
que os problemas sejam meros exercícios para o treino de procedimentos. Do mesmo modo, a utilização
de diferentes estratégias de resolução deve estar a serviço de discussões sobre a flexibilidade de emprego
de procedimentos matemáticos, e não apenas da obtenção de respostas esperadas.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor ☐ Prof. Ed. Inf. ☐ Prof. E.F. I – anos iniciais ☐ Prof. E.F. II – anos finais ☐ Conselheiros. ☒ Prof. Ensino Médio
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Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. Os problemas não devem ser propostos

apenas na perspectiva de aplicação de conceitos e procedimentos. A resolução de problemas deve ser um
ponto de partida da atividade Matemática. A interpretação, a construção de modelos e a resolução de
problemas empregando estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos, conforme
previstos na competência 3, não estão dissociadas da necessidade de os estudantes voltarem ao problema
depois dele ser resolvido para analisar se a solução e a(s) resposta(s) obtida(s) atendem às condições
propostas e, a partir dessas análises, estruturarem sua argumentação. Desse modo, não se considera a TP005
possibilidade de que os problemas sejam meros exercícios para o treino de procedimentos. Do mesmo
modo, a utilização de diferentes estratégias de resolução deve estar a serviço de discussões sobre a Atividade múltipla escolha - Alternativa de
acerto e erro com 4 alternativas cada e

flexibilidade de emprego de procedimentos matemáticos, e não apenas da obtenção de respostas feedback para cada uma das alternativas.
esperadas.

TP005

[6]

As competências específicas e as habilidades presentes na área de Matemática e suas Tecnologias na
BNCC concorrem para que a formação dos estudantes do Ensino Médio seja fundamentalmente voltada
para:

[6] texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
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☐ Gestor ☐ Prof. Ed. Inf. ☐ Prof. E.F. I – anos iniciais ☐ Prof. E.F. II – anos finais ☐ Conselheiros. ☒ Prof. Ensino Médio
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( ) consolidar as aprendizagens já desenvolvidas no Ensino Fundamental, para garantir os conhecimentos
matemáticos adquiridos.



(X) mobilizar conhecimentos, tanto já adquiridos como em construção, para resolver situações

mais complexas, que exigem maiores abstração, generalização e argumentação, sejam problemas
do cotidiano, da própria matemática ou de outras áreas do conhecimento.


( ) desenvolver aprendizagens de conceitos, procedimentos e técnicas que favoreçam a continuidade dos
estudos em nível superior.



( ) aplicar os conhecimentos matemáticos para resolver situações de sua vivência tendo em vista a melhoria
de sua condição social e profissional.

alternativa b
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
A alternativa b está correta por destacar que no Ensino Médio os alunos devem ter sua formação voltada para a
mobilização tanto de conhecimentos já adquiridos no Ensino Fundamental, o que implica em sua consolidação,
quanto de conhecimentos a serem desenvolvidos no Ensino Médio, tendo em vista situações mais complexas, o
que pode exigir maiores abstração e generalização, além da construção de argumentação consistente.

MEC: Formação BNCC
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alternativa a
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta.
A alternativa a não está correta porque, embora a consolidação das aprendizagens desenvolvidas no Ensino
Fundamental seja um dos aspectos a serem observados pelos professores no Ensino Médio, não é apenas esse o
foco do trabalho no Ensino Médio. Além disso, não podemos fazer afirmações como “garantir” a aquisição de
conhecimentos pelos estudantes.
alternativa c
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta.
A alternativa c está incorreta por colocar em evidência uma formação mais voltada para a aquisição de conceitos,
procedimentos e técnicas tendo em vista apenas o prosseguimento dos estudos, sem considerar a necessidade de
o estudante ser capaz de aplicar esses conhecimentos em situações reais e envolvendo outras áreas.
alternativa d
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta.
A alternativa d está errada porque, embora refira a aplicação de conhecimentos na resolução de problemas, se
restringe àqueles da vivência dos estudantes sem considerar outros de maior amplitude social ou os da própria
Matemática. Outro aspecto a ser destacado como não correspondente à formação esperada no Ensino Médio é a
de colocar foco apenas na melhoria social individual e não da coletividade.

MEC: Formação BNCC
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TP023
TP023

[8]

Convite para o debate
[9]
Para finalizar este módulo, convidamos você a participar do [9.1] Fórum de discussão para trocar experiências
com outros professores.

[8] Título H3

[9] Texto 1 coluna
A BNCC posiciona-se de modo que o trato com as propostas matemáticas escolares considere a busca de
problemas fora da Matemática a fim de proporcionar aos estudantes a consciência de que a área de Matemática
e suas Tecnologias se abre para muitas outras e, por isso, possibilita o acesso a elas não só por meio de registros [9.1]inserir no Tooltip:
O Fórum fica disponível no canto superior da
dos fenômenos estudados, mas também pelo seu amplo conjunto de procedimentos para o cálculo, a análise, a
tela, junto a outras ferramentas do AVA.
medição e a estimativa dos fenômenos da realidade e suas relações.




Quais possibilidades você vislumbra para desenvolver em sua escola um trabalho integrado com outras
áreas tendo em vista possibilitar aos estudantes o progresso do pensamento matemático, que constitui
parte essencial do pensamento geral dos indivíduos?
Discuta um possível tema para que seus estudantes do Ensino Médio elaborem e executem um projeto
tendo em vista as habilidades descritas na competência 2.

Compartilhe suas reflexões no Fórum. Anote também algumas questões que possam ser discutidas com outros
educadores de sua escola.
Bom trabalho!
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Módulo 2
Específico por público-alvo
Unidades 2 e 3
Professor da Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Conselheiros

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais ☒ Prof. Ensino Médio

AREA: CIENCIAS DA NATUREZA

[1.1] O papel e a importância exercidos pela Ciência e pela Tecnologia no mundo contemporâneo são
inquestionáveis. Tanto a Ciência quanto a Tecnologia são encontradas em praticamente tudo o que nos [1.1] Texto 1 coluna
rodeia e ambas exercem forte influência sobre o modo como pensamos, agimos e vivemos.
Negar aos estudantes conhecimentos básicos, como telecomunicações, descobertas astronômicas,
energia, genoma, sistemas de transportes, propriedades e transformações de materiais, mudanças
climáticas, transgênicos, entre outros, é privar esse grupo de um sentido de pertencimento a uma

[2] Título H2

sociedade que é altamente dependente desses conhecimentos.
TP027

[2] Concepções e princípios da área
[3] Texto 1 coluna

TP027
[3]
É muito importante que se dê às aprendizagens relacionadas às Ciências da Natureza e suas Tecnologias
(CNT) um sentido mais condizente ao potencial que essa área tem no desenvolvimento humano ao
longo da história.
[4] Citação

Segundo a BNCC:
[4]
[...] a área de Ciências da Natureza, no Ensino Fundamental, propõe aos
estudantes investigar características, fenômenos e processos relativos ao
mundo natural e tecnológico, explorar e compreender alguns de seus
conceitos fundamentais e suas estruturas explicativas, além de valorizar e
promover os cuidados pessoais e com o outro, o compromisso com a
sustentabilidade e o exercício da cidadania.

MEC: Formação BNCC
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Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Conselheiros

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais ☒ Prof. Ensino Médio

AREA: CIENCIAS DA NATUREZA

No Ensino Médio, a área oportuniza o aprofundamento e a ampliação dos
conhecimentos explorados na etapa anterior. Trata a investigação como
forma de engajamento dos estudantes na aprendizagem de processos,
práticas e procedimentos científicos e tecnológicos, e promove o domínio
de linguagens específicas, o que permite aos estudantes analisar
fenômenos e processos, utilizando modelos e fazendo previsões.
Dessa maneira, possibilita aos estudantes ampliar sua compreensão
sobre a vida, o nosso planeta e o universo, bem como sua capacidade de
refletir, argumentar, propor soluções e enfrentar desafios pessoais e
coletivos, locais e globais. (BNCC, 2018, p. 472) [4.1]
TP007

4.1 inserir link para BNCC 2018:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/12/BNCC_19dez2018
_site.pdf

TP007
5: txt 1 coluna

[5]
A área de CNT, assim como as outras áreas, tem um papel fundamental no desenvolvimento integral
dos estudantes. Para cumprir com esse papel, foram definidas três competências específicas da área
para o Ensino Médio:
[5.1]
1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre
matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos,
minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional
[5.1] lista numerada
e global.
2. Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar
argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo
e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis.

MEC: Formação BNCC
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Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Conselheiros

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais ☒ Prof. Ensino Médio

AREA: CIENCIAS DA NATUREZA

3. Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e
suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da
Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e
comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos, e por meio
TP012
de diferentes mídias e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC).
TP012

[6] Assista ao vídeo a seguir e note como a área de CNT contribui para o desenvolvimento de
aprendizagens que permitem aos jovens: fazer julgamentos; tomar iniciativas; elaborar argumentos;
apresentar proposições alternativas; fazer uso criterioso de diversas tecnologias; promover debates e
discussões; tomar decisões; propor ações responsáveis, éticas e consistentes, fundamentados em 6: txt 1 coluna
conhecimentos das Ciências da Natureza.
[7] Videoaula 1 VA1_EM_CNT_M2U2

[7] [videoaula 1]

TP016
[8]
Ao assistir ao vídeo, você deve ter percebido que a definição das competências e habilidades da área de CNT
considerou: a aprendizagem dos conhecimentos específicos de Química, Física e Biologia, as aprendizagens das
linguagens, dos processos e práticas de investigação e, ainda, a aprendizagem dos contextos social, cultural,
ambiental e histórico.

TP016
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Observe o esquema a seguir: no centro, os dois temas que mobilizam conhecimentos específicos da
área, aprofundando as aprendizagens do Ensino Fundamental. No entorno, e ao mesmo tempo
cercando esses temas, estão a(s) linguagem(ns) própria(s), seus conhecimentos específicos, os
processos e as práticas da investigação científica e a contextualização histórica, social, ambiental e
cultural em que a produção científica está imersa. Veja mais sobre cada um desses elementos:
[8] Texto 1 coluna

[8.1]
[8.1] Imagem mapeada
Imagem:
bncc_stb_m2u2_em_cnt_img02.jpg

MSTECH: Cada item marcado com >> se
refere a conteúdo que deve ser mapeado
na imagem

>> Conhecimentos conceituais: “Na área de Ciências da Natureza, os conhecimentos conceituais são
sistematizados em leis, teorias e modelos. [...] [Esses conhecimentos] associados às temáticas da área
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constituem uma base que permite aos estudantes investigar, analisar e discutir situações-problema que
emerjam de diferentes contextos socioculturais, além de compreender e interpretar leis, teorias e modelos,
aplicando-os na resolução de problemas individuais, sociais e ambientais.” (BNCC, 2018, p.548)

>> Contextualização social, ambiental, histórica e cultural: “A contextualização social, histórica e
cultural da Ciência e da Tecnologia é fundamental para que elas sejam compreendidas como
empreendimentos humanos e sociais. Na BNCC, portanto, propõe-se também discutir o papel do conhecimento
científico e tecnológico na organização social, nas questões ambientais, na saúde humana e na formação
cultural, ou seja, analisar as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente.” (BNCC, 2018, p.549)

>> Processos e práticas de investigação: A abordagem investigativa “deve ser desencadeada a partir de
desafios e problemas abertos e contextualizados, para estimular a curiosidade e a criatividade na elaboração de
procedimentos e na busca de soluções de natureza teórica e/ou experimental.” (BNCC, 2018, p.551)

>> Linguagens: “Diante da diversidade dos usos e da divulgação do conhecimento científico e tecnológico na
sociedade contemporânea, torna-se fundamental a apropriação, por parte dos estudantes, de linguagens
específicas da área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Aprender tais linguagens, por meio de seus
códigos, símbolos, nomenclaturas e gêneros textuais, é parte do processo de letramento científico necessário a
todo cidadão.” (BNCC, 2018, p.551)

[9] Texto_1 coluna
[9]
É importante perceber que esses elementos estão presentes, com maior ou menor destaque, nas
aprendizagens essenciais previstas na BNCC.
TP006
[10] Competências e habilidades: aprendizagens essenciais
[10.1]

TP006
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Professor(a), como vimos, as aprendizagens essenciais relativas à área de CNT declaradas na BNCC não
se restringem ao conteúdo específico da área.

Essa mudança de foco se explicita
por meio da organização das

O conteúdo é importante e fundamental, mas ele
precisa estar a serviço de algo mais abrangente. Essa
mudança de foco se explicita por meio da

aprendizagens em competências e

organização das aprendizagens em competências e

habilidades. Nessa perspectiva, os

habilidades. Nessa perspectiva, os conteúdos são

conteúdos são meios, não finalidades

meios, não finalidades do ensino de Ciências da [10.1] txt + olho

do ensino de Ciências da Natureza.

Natureza.

E

as

habilidades

expressam

as

aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas
aos estudantes nos diferentes contextos escolares,
explicitando o processo cognitivo, o objeto de conhecimento e o contexto da aprendizagem.

[10] Título H2

Txt OLHO: Essa mudança de foco se

explicita por meio da organização das
aprendizagens em competências e
habilidades. Nessa perspectiva, os

Os verbos escolhidos para as competências e habilidades da área têm a intenção de respeitar o nível de conteúdos são meios, não finalidades do
complexidade do tema e, ao mesmo tempo, valorizar os estudantes e suas capacidades, dando maior ensino de Ciências da Natureza.
ação e protagonismo a eles.
[10.2] inserir link para abrir em nova aba:

Analise as habilidades descritas na BNCC [10.2] (a partir da página 554) e observe os verbos utilizados.

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/12/BNCC 19dez2018
site.pdf
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Note que os verbos “interpretar”, “discutir”, “debater”, “avaliar”, “propor”, “construir” e “investigar”
estão em maior evidência em detrimento de verbos de natureza mais passiva e tradicionalmente usados
na área, como “compreender” ou “identificar”. Há também verbos que se referem aos processos e
práticas de investigação científica, bem como às ações que são esperadas dos estudantes em relação a
situações reais a que estão submetidos.

Cabe destacar que, para avaliar, investigar e debater, é fundamental que o estudante compreenda os

TP012

assuntos tratados; a mudança de foco está em explicitar os processos cognitivos que vão além da
compreensão.
TP012
[11] Veja, na videoaula a seguir, alguns exemplos de como as habilidades especificam e materializam as

[11] txt 1 coluna

aprendizagens previstas nas competências específicas da área.
[11.1] VA2_EM_CNT_M2U2

[11.1] videoaula 2 – exemplos de habilidades
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TP019
Ainda em relação às aprendizagens essenciais, é importante destacar que, embora as competências e
habilidades estejam definidas para a área, isso não significa que a especificidade dos conhecimentos de

TP019

Física, Química e Biologia tenham desaparecido. Pelo contrário, viver de maneira responsável e ativa
exige um certo grau de letramento científico e, portanto, o domínio de uma série de competências e
habilidades em que a interdisciplinaridade se faz bastante presente. As situações-problema reais não
são, em geral, específicas a uma disciplina.
Nesta perspectiva, as competências e habilidades propostas na BNCC sugerem situações-problema reais
em que os conhecimentos das Ciências da Natureza necessitam ser mobilizados. Veja, a seguir, como
as habilidades definidas para cada competência mobilizam conhecimentos específicos.
[12]
[12.1] COMPETÊNCIA 1

[11] txt 1 coluna

12.1 – ABA 1

Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre matéria e 12.1.1 Dentro da aba TP028
energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos
socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global.

[12.1.1]

Habilidade

Tema
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101

Conservação e Transformação de matéria e energia

102

Sistemas Térmicos e variáveis termodinâmicas

103

Radiações: riscos e benefícios

104

Composição e toxidade de materiais

105

Ciclo dos elementos, interferências e suas consequências

106

Energia elétrica: geração, transporte, distribuição e consumo

107

Equipamentos elétricos e/ou eletrônicos: geradores, bobinas,
transformadores, pilhas, baterias, dispositivos eletrônicos etc.

[12.1.2]

Na competência 1, por exemplo, pode-se estimular estudos referentes a diversos temas clássicos da
Educação Básica que tradicionalmente estão divididos em Química (estrutura da matéria;
transformações químicas; leis ponderais; cinética e equilíbrio químico; cálculo estequiométrico,
processos produtivos como o da obtenção do etanol, da cal virgem, da soda cáustica, do hipoclorito de
sódio, do ferro-gusa, do alumínio, do cobre); Física (princípios da conservação da energia e da
quantidade de movimento; leis da termodinâmica; fusão e fissão nucleares; desenvolvimento e
aprimoramento de tecnologias de obtenção de energia elétrica; espectro eletromagnético) e Biologia

12.1.2 txt 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Conselheiros

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais ☒ Prof. Ensino Médio

AREA: CIENCIAS DA NATUREZA

(ciclo da água; mutação; poluição; desmatamento; e alguns temas que também são clássicos em
propostas didáticas inovadoras que trabalham na interface entre duas ou as três disciplinas, como ciclos
biogeoquímicos; efeitos biológicos das radiações ionizantes; camada de ozônio e efeito estufa).

[12.2] COMPETÊNCIA 2
Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos,
realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo e fundamentar e defender
decisões éticas e responsáveis.
12.2 – ABA 2
[12.2.1]

12.2.1 Dentro da aba TP028

Habilidade

Tema

201

Analisar e utilizar modelos científicos

202

Condições favoráveis e fatores limitantes à manifestação da vida

203

Efeitos de intervenções nos ecossistemas e nos seres vivos

204

Movimento de objetos na Terra, Sistema Solar e Universo

205

Utilizar noções de probabilidade e incerteza

12.2.2 txt 1 coluna
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206

Preservação e conservação da biodiversidade

207

Ações de prevenção e de promoção da saúde da juventude

208

Evolução humana

209

Evolução estelar, origem e distribuição de elementos químicos

[12.2.2]

Na competência 2, podem ser mobilizados conhecimentos conceituais relacionados a temas clássicos
da Biologia (origem da Vida; evolução biológica; biodiversidade; origem e extinção de espécies; políticas
ambientais; biomoléculas; organização celular; órgãos e sistemas; organismos; populações;
ecossistemas; teias alimentares; neurociência; reprodução e hereditariedade; genética mendeliana;
processos epidemiológicos, exobiologia), Física (espectro eletromagnético; modelos atômicos,
subatômicos e cosmológicos; astronomia; evolução estelar; gravitação; mecânica newtoniana; previsão
do tempo), Química (modelo atômico) e temáticas que são ricas pela interface entre duas ou três
disciplinas (respiração celular; fotossíntese; registro fóssil). Além disso, essa competência é
especialmente rica pela interface com História e Filosofia da Ciência na análise e comparação de
modelos.

[12.3] COMPETÊNCIA 3

☐ Prof. E.F. II – anos finais ☒ Prof. Ensino Médio
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Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas
implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza para propor
soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais e comunicar suas descobertas e conclusões
a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDIC).
[12.3.1]

Habilidades

[12.3.2]

Tema

301

Enfrentamento de situações-problema sob perspectiva científica

302

Promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos

303

Estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações

304

Situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos

305

Uso indevido de conhecimentos das Ciências da Natureza

306

Uso de equipamentos e comportamentos de segurança

307

Propriedades específicas dos materiais

308

Funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos

309

Dependência atual com relação aos recursos fósseis

310

Efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos

12.3 - ABA 3

12.3.1 Dentro da aba TP028

12.3.2 txt 1 coluna
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TP005

Já na competência 3, há maior liberdade na escolha dos temas. Impossível imaginar viver no mundo
hoje sem se deparar com uma notícia ou debate sobre a construção de algum novo aparato tecnológico
ou o uso de conhecimentos das Ciências da Natureza em pesquisas cujos usos e/ou finalidades são
controversos. Há inúmeras possibilidades de desenvolvimento curricular, por exemplo: Biologia
(aplicação da tecnologia do DNA recombinante; identificação por DNA; emprego de células-tronco;
herança biológica; controle biológico de pragas; neurotecnologias; vacinação; darwinismo social,
eugenia e racismo), Física (produção de tecnologias de defesa; isolantes e condutores térmicos, [13] txt 1 coluna
elétricos e acústicos; eficiência de diferentes tipos de motores; matriz energética; mecânica
newtoniana; equipamentos de segurança) e Química (estrutura e propriedades de compostos [14] link para próxima Unidade
orgânicos; agroquímicos; conservantes alimentícios; mineração); o desenvolvimento sustentável pode
ser estudado sob a perspectiva das três disciplinas.
TP005

[13]
Professor, lembre-se que, no contexto da BNCC, não se trata de abordar uma ou outra temática porque
ela é “clássica”, mas sim de pensá-la a serviço do desenvolvimento das competências e habilidades
declaradas.

Para concluir o Módulo, faça as atividades!
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Avançar [14]
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EM M2U3
Professor(a),
agora que você finalizou o Módulo 2, responda às atividades a seguir, que tratam dos aspectos fundamentais da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT).

Atividade múltipla escolha com feedback
acerto e erro

Como professor, é importante que você compreenda os princípios da BNCC para que possa incorporá-los em suas
práticas pedagógicas considerando, principalmente, as especificidades locais dos alunos e da comunidade escolar.
Bom trabalho!

TP005

[3] A interdisciplinaridade tem um importante papel na BNCC, e as habilidades de Ciências da Natureza apresentam
vários exemplos dessa perspectiva. Você sabe quais são a função e o sentido da interdisciplinaridade apresentada
na BNCC de Ciências da Natureza?
( X ) Sim
Feedback: Se você escolheu “Sim”, já entendeu que a interdisciplinaridade na BNCC de CNT tem o importante papel
de trazer à tona situações-problema reais e importantes para o mundo contemporâneo. A função e o sentido da
interdisciplinaridade consistem em promover competências e habilidades que dialogam com o mundo real, sem a
necessidade de se prenderem a conteúdos específicos disciplinares. Isso não quer dizer que temáticas específicas
das disciplinas de biologia, química ou física desapareçam. Elas estão a serviço da compreensão da realidade, e, por
vezes, esse entendimento está relacionado mais a uma disciplina que a outra. O que é importante compreender é
que o centro não é a disciplina em si, mas a análise, a avaliação ou mesmo a compreensão do mundo.
( ) Não
( ) Não sei responder

[3] texto 1 coluna
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Feedback: Fique atento! Se você escolheu “Não” ou “Não sei responder”, é importante entender que a
interdisciplinaridade na BNCC de CNT tem o importante papel de trazer à tona situações-problema reais e
importantes para o mundo contemporâneo. A função e o sentido da interdisciplinaridade consistem em
promover competências e habilidades que dialogam com o mundo real, sem a necessidade de se
prenderem a conteúdos específicos disciplinares. Isso não quer dizer que temáticas específicas das
disciplinas de biologia, química ou física desapareçam. Elas estão a serviço da compreensão da realidade,
e, por vezes, esse entendimento está relacionado mais a uma disciplina que a outra. O que é importante
compreender é que o centro não é a disciplina em si, mas a análise, a avaliação ou mesmo a compreensão
do mundo.
TP005

[4] Na sua compreensão, no Ensino Médio, há o aprofundamento e a complexificação das temáticas desenvolvidas
no Ensino Fundamental na BNCC de Ciências da Natureza?
TP005
( X ) Sim
Atividade múltipla escolha com feedback
Feedback: Se você escolheu “Sim”, já entendeu que a área de Ciências da Natureza, no Ensino Fundamental, propõe acerto e erro
aos estudantes investigar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural e tecnológico;
explorar e compreender alguns de seus conceitos fundamentais e suas estruturas explicativas; além de valorizar e
promover os cuidados pessoais e com o outro, o compromisso com a sustentabilidade e o exercício da cidadania.
No Ensino Médio, a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias oportuniza o aprofundamento e a ampliação
dos conhecimentos explorados na etapa anterior; trata a investigação como forma de engajamento dos estudantes
na aprendizagem de processos, práticas e procedimentos científicos e tecnológicos; e promove o domínio de
linguagens específicas, o que permite aos estudantes analisarem fenômenos e processos, utilizando modelos,
fazendo previsões e empregando a linguagem matemática. Dessa maneira, possibilita aos estudantes ampliarem
sua compreensão sobre a vida, o nosso planeta e o universo, bem como sua capacidade de refletir, argumentar,
propor soluções e enfrentar desafios pessoais e coletivos, locais e globais.
( ) Não
[4] texto 1 coluna
( ) Não sei responder
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Feedback: Fique atento! Se você escolheu “Não” ou “Não sei responder”, é importante entender que a área de
Ciências da Natureza, no Ensino Fundamental, propõe aos estudantes investigar características, fenômenos e
processos relativos ao mundo natural e tecnológico; explorar e compreender alguns de seus conceitos
fundamentais e suas estruturas explicativas; além de valorizar e promover os cuidados pessoais e com o outro, o
compromisso com a sustentabilidade e o exercício da cidadania. No Ensino Médio, a área de Ciências da Natureza
e suas Tecnologias oportuniza o aprofundamento e a ampliação dos conhecimentos explorados na etapa anterior;
trata a investigação como forma de engajamento dos estudantes na aprendizagem de processos, práticas e
procedimentos científicos e tecnológicos; e promove o domínio de linguagens específicas, o que permite aos
estudantes analisarem fenômenos e processos, utilizando modelos, fazendo previsões e empregando a linguagem
matemática. Dessa maneira, possibilita aos estudantes ampliarem sua compreensão sobre a vida, o nosso planeta
e o universo, bem como sua capacidade de refletir, argumentar, propor soluções e enfrentar desafios pessoais e
coletivos, locais e globais.
TP005

[5]
Entre os conteúdos conceituais apresentados a seguir, assinale aqueles que são apresentados na BNCC de Ciências
da Natureza.
I.

Conservação e transformação de matéria e energia; sistemas térmicos e variáveis termodinâmicas;
radiações: riscos e benefícios.

TP005

II.

Composição e toxidade de materiais; ciclo dos elementos, interferências e suas consequências; Atividade múltipla escolha com feedback
acerto/erro
energia elétrica: geração, transporte, distribuição e consumo.

III.

Equipamentos elétricos e/ou eletrônicos; condições favoráveis e fatores limitantes à manifestação
da vida; efeitos de intervenções nos ecossistemas e nos seres vivos.

IV.

Movimento de objetos na Terra, Sistema Solar e Universo; preservação e conservação da
biodiversidade; evolução humana.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor ☐ Prof. Ed. Inf. ☐ Prof. E.F. I – anos iniciais ☐ Prof. E.F. II – anos finais ☐ Conselheiros. ☒ Prof. Ensino Médio

EM M2U3
V.

Evolução estelar, origem e distribuição de elementos químicos; propriedades específicas dos
materiais.

Os itens corretos são:
( ) I, II e III.
( ) I, IV e V.
( ) II e III.
( ) I, II e IV.
(X ) I, II, III, IV e V.

Feedback para resposta correta: Parabéns, você acertou! Todos os temas apresentados estão presentes na
BNCC e distribuídos ao longo de todas as três competências.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! Esta não é a resposta correta. Todos os temas apresentados
estão presentes na BNCC e distribuídos ao longo de todas as três competências.

TP005

[6]
Considerando a resposta correta da questão anterior, na BNCC de Ciências da Natureza e suas Tecnologias há
espaço para o desenvolvimento de outros temas?
a. Não. A BNCC é explícita e direta na indicação apenas dos conteúdos conceituais mínimos
específicos.

[5] texto 1 coluna
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Feedback: Atenção! Esta não é a resposta correta. Na BNCC há espaço para a introdução de novas temáticas. Basta
analisar as habilidades. Há algumas que apresentam uma abertura para a inserção de novas temáticas. Em especial,

TP005

na competência 3, as quatro primeiras habilidades possuem bastante possibilidades para a introdução de novas Atividade múltipla escolha com feedback
acerto/erro
temáticas.
Há inúmeras possibilidades de desenvolvimento curricular na competência 3 que não estão explícitas; apenas para [6] texto 1 coluna
citar algumas: biologia (aplicação da tecnologia do DNA recombinante; identificação por DNA; emprego de célulastronco; herança biológica; controle biológico de pragas; neurotecnologias; vacinação; darwinismo social, eugenia e
racismo); física (produção de tecnologias de defesa; isolantes e condutores térmicos, elétricos e acústicos;
eficiência de diferentes tipos de motores; matriz energética; mecânica newtoniana; equipamentos de segurança);
e química (estrutura e propriedades de compostos orgânicos; agroquímicos; conservantes alimentícios;
mineração); e o desenvolvimento sustentável pode ser estudado sob a perspectiva das três disciplinas.

b. Não. A BNCC apresenta todos os conhecimentos conceituais importantes, sem a necessidade de
abertura para outras temáticas.
Feedback: Atenção! Esta não é a resposta correta. Na BNCC há espaço para a introdução de novas temáticas. Basta
analisar as habilidades. Há algumas que apresentam uma abertura para a inserção de novas temáticas. Em especial,
na competência 3, as quatro primeiras habilidades possuem bastante possibilidades para a introdução de novas
temáticas.
Há inúmeras possibilidades de desenvolvimento curricular na competência 3 que não estão explícitas; apenas para
citar algumas: biologia (aplicação da tecnologia do DNA recombinante; identificação por DNA; emprego de célulastronco; herança biológica; controle biológico de pragas; neurotecnologias; vacinação; darwinismo social, eugenia e
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racismo); física (produção de tecnologias de defesa; isolantes e condutores térmicos, elétricos e acústicos;
eficiência de diferentes tipos de motores; matriz energética; mecânica newtoniana; equipamentos de segurança);
química (estrutura e propriedades de compostos orgânicos; agroquímicos; conservantes alimentícios; mineração);
e o desenvolvimento sustentável pode ser estudado sob a perspectiva das três disciplinas.
c. Sim. A BNCC de CNT apresenta conhecimentos conceituais específicos, mas apresenta também
possibilidades de aberturas para outras temáticas a critério do professor e dos contextos
específicos.
Feedback: Parabéns. Você acertou! Na BNCC há espaços para a introdução de novas temáticas. Basta analisar as
habilidades. Há algumas que apresentam uma abertura para a inserção de novas temáticas. Em especial, na
competência 3, as quatro primeiras habilidades possuem bastante possibilidades para a introdução de novas
temáticas.
Há inúmeras possibilidades de desenvolvimento curricular na competência 3 que não estão explícitas; apenas para
citar algumas: biologia (aplicação da tecnologia do DNA recombinante; identificação por DNA; emprego de célulastronco; herança biológica; controle biológico de pragas; neurotecnologias; vacinação; darwinismo social, eugenia e
racismo); fsica (produção de tecnologias de defesa; isolantes e condutores térmicos, elétricos e acústicos; eficiência
de diferentes tipos de motores; matriz energética; mecânica newtoniana; equipamentos de segurança); química
(estrutura e propriedades de compostos orgânicos; agroquímicos; conservantes alimentícios; mineração); e o
desenvolvimento sustentável pode ser estudado sob a perspectiva das três disciplinas.
d. Sim. A BNCC apresenta abertura para outras temáticas, mas apenas àquelas indicadas nas próprias
habilidades.
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Feedback: Atenção! Esta não é a resposta correta. Na BNCC há espaços para a introdução de novas temáticas. Basta
analisar as habilidades. Há algumas que apresentam uma abertura para a inserção de novas temáticas. Em especial,
na competência 3, as quatro primeiras habilidades possuem bastante possibilidades para a introdução de novas
temáticas.
Há inúmeras possibilidades de desenvolvimento curricular na competência 3 que não estão explícitas; apenas para
citar algumas: biologia (aplicação da tecnologia do DNA recombinante; identificação por DNA; emprego de célulastronco; herança biológica; controle biológico de pragas; neurotecnologias; vacinação; darwinismo social, eugenia e
racismo); física (produção de tecnologias de defesa; isolantes e condutores térmicos, elétricos e acústicos;
eficiência de diferentes tipos de motores; matriz energética; mecânica newtoniana; equipamentos de segurança);
química (estrutura e propriedades de compostos orgânicos; agroquímicos; conservantes alimentícios; mineração);
e o desenvolvimento sustentável pode ser estudado sob a perspectiva das três disciplinas.

TP018

[7]
Propomos agora uma reflexão sobre “A ética, a responsabilidade social e o incentivo ao protagonismo do estudante
no que diz respeito às temáticas científicas propostas em vários momentos da BNCC de Ciências da Natureza”.
Procure pensar em como as competências de Ciências da Natureza e suas Tecnologias podem contribuir para o
desenvolvimento dessas questões (a ética, a responsabilidade social e o protagonismo).
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Após refletir sobre o tema proposto, clique em “Conferir”.
TP018

Feedback geral >>Ao analisar as competências e habilidades propostas para a BNCC de Ciências da Natureza é Atividade diagnóstica com feedback
importante verificar suas funções e intenções sociais e ambientais.
Como um exercício, vamos analisar as três competências da área para avaliar como essas questões estão presentes:
Na competência 1, chama a atenção o incentivo à proposição de ações coletivas (que demandam um
protagonismo dos estudantes), mas não qualquer ação, e sim aquelas vinculadas à ética ambiental com
vistas a uma melhora na qualidade de vida.
[7] texto 1 coluna
Já na competência 2, os conhecimentos evocados têm uma intenção clara e explícita, que envolve a
fundamentação e a defesa de decisões éticas e responsáveis.

>> O conteúdo deve ser visualizado após o
professor selecionar a opção (inserir o botão
Na competência 3, a proposição de soluções para demandas locais ou globais incentiva também o conferir).
protagonismo dos estudantes e a ampliação de suas possibilidades de ações no mundo.

TP018
[8]

Você sabe como os verbos apresentados nas habilidades da área se relacionam a elementos da investigação
científica?
( X ) Sim
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Feedback: Se você escolheu “Sim”, já entendeu que há intenções de estabelecer relações com os processos de
investigação científica em vários momentos. Não há a necessidade de se expressar utilizando apenas "investigue"ou
"faça uma experiência". Os verbos já podem nos indicar processos e práticas comuns do fazer ciência. Dessa forma,
TP018

é importante perceber que, quando é utilizado, por exemplo, um determinado verbo em uma habilidade, como Atividade múltipla escolha com feedback
“apresentar” ou “relatar”, este se refere a procedimentos comuns da ciência, neste caso relacionados à acerto e erro
comunicação, que envolvem também outras etapas do processo investigativo. A ideia implícita está em relatar de
forma sistemática o resultado de uma coleta de dados e/ou apresentar a organização e extrapolação de conclusões,
de tal forma a considerar os contra-argumentos apresentados, no caso de um debate, por exemplo. Da mesma
forma, quando é utilizado o verbo “observar”, tem-se em mente o aguçamento da curiosidade dos alunos sobre o
mundo, em busca de questões que possibilitem elaborar hipóteses e construir explicações sobre a realidade que
os cerca.
( ) Não
( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “Não” ou “Não sei responder”, é importante entender que há intenções
de estabelecer relações com os processos de investigação científica em vários momentos. Não há a necessidade de
se expressar utilizando apenas "investigue"ou "faça uma experiência". Os verbos já podem nos indicar processos e
práticas comuns do fazer ciência. Dessa forma, é importante perceber que, quando é utilizado, por exemplo, um
determinado verbo em uma habilidade, como “apresentar” ou “relatar”, este se refere a procedimentos comuns
da ciência, neste caso relacionados à comunicação, que envolvem também outras etapas do processo investigativo.
A ideia implícita está em relatar de forma sistemática o resultado de uma coleta de dados e/ou apresentar a
organização e extrapolação de conclusões, de tal forma a considerar os contra-argumentos apresentados, no caso

[8] texto 1 coluna
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[12] Texto 1 coluna dentro da tarja de
destaque
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cultura digital, como ação e recriação de saberes aplicados a uma ação que promova a cidadania e uma cultura
de respeito ao outro.
A abordagem deste curso reconhece o papel fundamental das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas na
formação dos estudantes e estimula a construção de uma proposta curricular sob a perspectiva de valorização
do protagonismo juvenil em diálogo com os saberes, as experiências, os procedimentos de análise e os valores
desenvolvidos na área das humanidades.
TP027
TP027
[3] Concepções e princípios da área

[3] Título [h2]

A área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas tem como foco estimular o desenvolvimento de competências
e habilidades que assegurem que os estudantes construam uma visão global sobre as relações histórico-sociais,
a formação das suas subjetividades e a compreensão dos processos em que estão imersos na atualidade.
Conforme a BNCC, no Ensino Médio, a área propõe que:

[4]
[...] os estudantes desenvolvam a capacidade de estabelecer diálogos – entre indivíduos,
grupos sociais e cidadãos de diversas nacionalidades, saberes e culturas distintas –,
elemento essencial para a aceitação da alteridade e a adoção de uma conduta ética em
sociedade. Para tanto, define habilidades relativas ao domínio de conceitos e

[4] Citação
[5] inserir link para BNCC 2018:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-
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TP014

Categorias da área [7]

[7] Subtítulo h3

As categorias próprias das Ciências Humanas são: tempo e espaço; territórios e fronteiras; indivíduo, natureza,
sociedade, cultura e ética; e política e trabalho. Essas categorias permitem diálogos variados com os
conhecimentos específicos da área, com um amplo leque de conteúdos e, sobretudo, com a realidade dos
estudantes.

Imagens Shutterstock
IDs/Texto cards:

Tempo e espaço

Territórios e fronteiras

Indivíduo, natureza,

Política e trabalho

[8] Inserir imagem: bncc_m2_em_chsa_fig2

sociedade, cultura e ética
[8]

[9]

[10]

[11]

[8.1] “Explicam os fenômenos nas Ciências
Humanas porque permitem identificar
contextos, sendo categorias difíceis de se
dissociar. No Ensino Médio, a análise de

[8.1]

[9.1]

[10.1]

[11.1]

acontecimentos ocorridos em circunstâncias
variadas torna possível compará-los, observar
suas semelhanças e diferenças, assim como
compreender processos marcados pela
continuidade, por mudanças e por rupturas.”
(BNCC, 2018, p. 563)
[9] Inserir imagem: bncc_m2_em_chsa_fig3
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[9.1] “Território é uma categoria usualmente
associada a uma porção da superfície
terrestre sob domínio de um grupo e suporte
para nações, estados, países.
Fronteira também é uma categoria
construída historicamente. Ao expressar uma
cultura, povos definem fronteiras, formas de
organização social e, por vezes, áreas de
confronto com outros grupos.” (BNCC, 2018,
p. 564).
[10] Inserir imagem: bncc_m2_em_chsa_fig4
[10.1] “O esclarecimento teórico dessas
categorias tem como base a resposta à
questão que a tradição socrática, nas origens
do pensamento grego, introduziu: O que é o
ser humano?” (BNCC, 2018, p. 564).
[11] Inserir imagem: bncc_m2_em_chsa_fig5
[11.1] “A vida em sociedade pressupõe ações
individuais e coletivas que são mediadas pela
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política e pelo trabalho.” (BNCC, 2018, p.
567).
TP012

TP012

[12]

[12] Texto 1 coluna

A videoaula a seguir apresentará cada uma dessas categorias e como elas se relacionam com a realidade dos

[13] Inserir videoaula 1:

estudantes, e o que pretendem em relação a História, Geografia, Sociologia e Filosofia.

VA1_M2_U2_em_cien_hum

[13] Inserir videoaula 1:
VA1_M2_U2_em_cien_hum

TP008
[14]
Para saber mais sobre as categorias da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, acesse o site da BNCC
[14.1].
[14] Caixa destaque com ícone
[14.1] inserir link para BNCC:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/12/BNCC 19dez2018
site.pdf
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TP020

[15]
Ainda em relação aos princípios e pressupostos da área, é importante destacar que além das temáticas
relacionadas aos conhecimentos específicos, há outros aspectos que devem ser considerados:
[16]
>> Temas
Os temas envolvem:


conceitos fundamentais e que operacionalizam a compreensão de um ou vários temas;



processos sociais, culturais, históricos, econômicos que precisam ser identificados e delimitados;



localização (espacial e temporal) de um processo, de um fenômeno ou de eventos;

[16] Itens das abas



escalas: do próximo ao distante, do Eu ao outro, do idêntico ao diferente, do local ao global, do

>> título da aba

individual ao social etc.

Bullets: texto de dentro da aba

>> Materiais
Ao selecionar materiais para trabalhar com os alunos, é importante considerar:
•

fontes diversificadas (tabelas, gráficos, imagens, textos, cultura material etc.);

•

perspectivas variadas para a compreensão de um processo, conceito ou fenômeno;

•

incorporação e desenvolvimento de tecnologias e recursos que permitam acessar conteúdos e temas.

>> Métodos
•

apropriar-se dos procedimentos da Filosofia, Geografia, História e Sociologia para interpretar os temas
e materiais;

[15] txt 1 coluna
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•

confrontar versões, tabelas, gráficos, imagens e textos;

•

contextualizar de forma ampla os temas selecionados (conceito, temporalidade, espacialidade, relações
sociais, linguísticas, culturais etc.).

>> Protagonismos
•

reconhecer e promover o protagonismo juvenil;

•

inserir os temas e materiais na vida cotidiana dos jovens;

•

estabelecer relações, aproximações e comparações;

•

estimular o uso crítico das mídias e o questionamento das origens das informações;

•

promover formas de interferência dos estudantes na vida social e no contexto em que estão inseridos.

TP007
[17] Título H2
[17.1] Texto 1 coluna
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[17.2] Inserir lista

[17]

Competências específicas da área a serviço do desenvolvimento integral do aluno
[17.1] Dando sequência e aprofundamento às aprendizagens essenciais desenvolvidas no Ensino Fundamental,
a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas visa formar um estudante apto a refletir sobre a própria
existência, sobre as diferenças em relação ao outro e das diversas formas de organização da família e da
sociedade nos diferentes espaços e épocas históricas. Para isso, a área definiu seis competências específicas:
[17.2]
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e
mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e
tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes
pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.
Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das
relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.
Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza (produção,
distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas
que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local,
regional, nacional e global.
Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o
papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades.
Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos,
democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.
Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao
exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

TP017
[19] Txt 1 coluna
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[19] Devemos considerar que a proposta de habilidades e competências demanda procedimentos que

reconheçam que para desenvolver a capacidade reflexiva do estudante como leitor do mundo e de sua história
é preciso:
[19.1]

[19.1] Itens da sanfona >>

>> Saber que compreender é sempre mais importante do que memorizar

[19.2] Texto 1 coluna

A reprodução de argumentos não significa a compreensão do que está sendo discutido, dos temas, do contexto
e da problemática que está em debate.
>> Questionar e interpretar
A atividade básica é pensar reflexivamente, por isso partimos de textos e autores que já expuseram
determinados temas. Isso não inviabiliza o surgimento de novas reflexões, ao contrário, o conhecimento desses
temas e seu questionamento levará a novas interpretações e elaborações, incluindo as contribuições da cultura
juvenil e das culturas digitais, fazendo com que o conhecimento seja apreendido.
>> Aprofundar e aperfeiçoar o exercício analítico
A cada atividade desenvolvida podemos perceber que o ato de pensar é um exercício e, como todo exercício, a
tendência é melhorar quanto mais se praticar.
>> Entender que o texto é sempre uma construção
Todo texto é uma produção e, portanto, traduz uma interpretação da realidade, refere-se a contextos e a
leituras que pressupõem intencionalidades (explícitas ou não).
>> Propor soluções
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Das questões socioambientais a debates sobre diversidade étnica e cultural, há que se pensar nos modos como
os jovens devem se posicionar diante do mundo, em uma atitude de protagonistas que expressam
comportamentos marcados pela solidariedade, a defesa de valores republicanos e o respeito aos direitos
humanos.

[19.2]
Observe, professor, que o que se busca é estimular aprendizagens envolvendo o pensamento crítico, a
autonomia e a formação para a cidadania, a partir de procedimentos que levem estudantes a identificar
problemas, adentrar no universo das questões que foram registradas dentro de um tema pressupõe selecionar,
recortar e organizar explicações e conexões com a realidade do estudante. Dessa forma, a construção do
currículo e a indicação dos conteúdos não significa a informação por si mesma, mas o que levou às formulações
apresentadas pela Filosofia, Geografia, História ou Sociologia.

TP0016

TP0016

Apresentar o ponto de partida de um determinado processo, ou apresentar um problema histórico é dar
ferramentas para verificar e comparar condições, para que esse processo possa ser apreendido a partir da
realidade dos alunos. Para tanto, consideramos importante:
[20]


Valorizar os estudantes e seu universo.
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Selecionar os aspectos fundamentais de cada conteúdo e fazer a articulação entre a individualidade dos
estudantes, seus projetos de vida e as vinculações com seus grupos, suas famílias, suas comunidades
ou suas escalas mais ampliadas e coletivas.
Promover a diversidade de análises e contrapontos que permitem aos estudantes a construção de sua
própria interpretação sobre os temas apresentados.
Enfatizar novas temáticas como a diversidade cultural, as questões de gênero e as novas abordagens,
exigidas por lei, e que contemplem povos indígenas e afro-brasileiros, compreendendo os processos de
formação da sociedade brasileira, suas heranças de diferentes povos e culturas, bem como sua inserção
na história global.
Dar a dimensão de que conhecer as áreas de humanas é um meio de compreender o mundo, as
questões da atualidade, suas origens, as diversas respostas e explicações para um determinado fato,
levando os estudantes a verem que há diversas explicações para uma mesma realidade, devendo
abrirem-se para ouvi-las e questioná-las, em uma prática que permitirá maior lucidez e discernimento
diante da sociedade e da própria vida.

Imagem mapeada

Inserir imagem: bncc_m2_em_chsa_fig6
[20] Itens para serem inseridos nas caixas da

imagem mapeada
TP012

TP012
Na videoaula a seguir, você vai entender como a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas se relaciona às
aprendizagens essenciais previstas a fim de garantir o desenvolvimento de competências e habilidades do
Ensino Médio.

[25] Inserir videoaula 2: VA2_M2_U2_em_cien_hum

[18] Inserir videoaula 2:
VA2_M2_U2_em_cien_hum
TP009
[21] Título [h2]
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[21] Competências e habilidades: aprendizagens essenciais
[22]
Professor, como vimos, as aprendizagens essenciais relativas à área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
declaradas na BNCC não se restringem ao conteúdo
específico da área. O conteúdo é importante e fundamental,
mas precisa estar a serviço de algo mais abrangente, ou seja,

[22] Inserir imagem: bncc_m2_em_chsa_fig7

são os meios e não as finalidades do ensino das Ciências
Humanas. Dessa forma, a organização do conhecimento
escolar por competências e habilidades da área tem a
intenção de dar subsídios para essa necessária mudança de
foco.
As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que
devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos
escolares. Para tanto, elas explicitam alguns elementos, que são o processo cognitivo, o objeto de
conhecimento e o contexto da aprendizagem.

TP006
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Os verbos escolhidos para as competências e habilidades da área têm a intenção de respeitar o nível de
complexidade do tema e ao mesmo tempo valorizar os estudantes e suas capacidades, dando maior ação e
protagonismo a eles. Sendo assim, os verbos interpretar, discutir,

[23]

debater, avaliar, propor, construir e investigar estão em maior
Essa mudança de foco se explicita

evidência em detrimento de verbos de natureza mais passiva e

por meio da organização das

tradicionalmente usados na área, como compreender ou identificar,

aprendizagens em competências e

em que a repetição e a memorização são mais enfatizadas. Há, dessa

habilidades. Nessa perspectiva, os

forma, uma mudança de foco também na escolha desses verbos na

conteúdos

área, uma vez que se espera que, para avaliar, investigar e debater

são

meios,

não

finalidades do ensino de Ciências

seja fundamental que se tenha uma compreensão dos assuntos

Humanas.

tratados, mas não apenas.

[23] Texto olho

TP008

TP008

[24]
Importante!
As ações que se esperam de um estudante precisam ser mais condizentes com as situações reais a que eles estão [24] Caixa destaque com ícone
submetidos e precisam dialogar. Além disso, há que se remeter que processos e práticas da investigação científica
também estão implícitos no uso de alguns verbos. Portanto, é necessário que se estabeleça uma proposta
coerente a partir do planejamento e daquilo que se pretende como objetivo na seleção dos textos e conteúdos.

TP019
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[24]

Ainda em relação às aprendizagens essenciais, é importante destacar que, embora as competências e
habilidades estejam definidas para a área, isso não significa que a especificidade dos conhecimentos
da História, Geografia, Filosofia e Sociologia tenham desaparecido.
Veja, a seguir, como as habilidades definidas para cada competência mobilizam conhecimentos
específicos.

[24] txt 1 coluna

[24.1]
>> Competência 1

[24.1]

Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e
mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e
tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes
pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.

>> título das abas

As habilidades previstas para o desenvolvimento dessa competência contribuem para que os alunos sejam
capazes de “elaborar hipóteses e compor argumentos; compreender e utilizar procedimentos metodológicos
para discutir as circunstâncias históricas; e operacionalizar conceitos como etnicidade, temporalidade,
memória, identidade, sociedade, territorialidade, espacialidade etc. e diferentes linguagens e narrativas que
expressem culturas, conhecimentos, crenças, valores e práticas”. (BNCC, 2018, p. 571). Tomando o tema
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☒ Prof. Ensino Médio
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M2U2
“escravidão”, no ponto de vista da História é possível organizar o conteúdo e apresentar dados, como o
número de portugueses que vieram para o território brasileiro, entre 1500 e 1800, trazendo mais de três
milhões de africanos forçadamente para trabalhar. Esses dados já podem causar um estranhamento aos
alunos. E qual conhecimento poderia ser produzido por meio desse estranhamento? Outro ponto para
discussão possível é trazer dados sobre a ascensão política, as leis, o cotidiano daquela época, como as pessoas
vivenciavam esse contexto da escravidão? Em Geografia, é possível discutir o papel econômico da matriz
escravocrata que o Brasil tinha, pensar a localidade, a própria espacialidade do uso da mão de obra escrava, do
ponto de vista de como ela se desloca da região nordeste para a sudeste. Pensar também em uma escala
planetária sobre o trabalho análogo da escravidão e os problemas decorrentes disso.
Em Sociologia, pode-se perguntar sobre que sociedade havia na época, que sociedade resultou desse tipo de
vínculo e debater os preconceitos, o racismo e até mesmo o limite das políticas públicas atuais em relação a
essas heranças da escravidão. Em Filosofia, é possível abordar o conceito de “liberdade” ainda no mundo
antigo, no mundo grego, pensar o que era ser escravo naquele contexto, trazendo os conceitos do pensamento
liberal mais recente, falar de liberdade política etc.
TP012
TP007
>> Competência 2
Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das
relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.
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Nessa competência específica, o objetivo é que o aluno tenha subsídios para comparar e avaliar a ocupação do

[18] Inserir videoaula 2:

espaço e a delimitação de fronteiras, como também o papel dos agentes responsáveis por essas

VA2_M2_U2_em_cien_hum

transformações. É possível promover debates muito mais amplos do que aquela visão clássica do que são
territórios e fronteiras, por exemplo, quando aconteceu o domínio do território brasileiro? Outra discussão
importante proposta nas habilidades é analisar as dinâmicas das populações nas mercadorias, o impacto disso,
como navios, circulação de pessoas, fenômenos dos refugiados na Europa, norte da África e da região do
Oriente. Na cronologia histórica: Sob qual perspectiva podemos dizer que o Brasil foi conquistado? Sob a
perspectiva do português em 1500? E sob a perspectiva dos povos indígenas? A Geografia pode perguntar: Há
um território dominado pelo Estado permanentemente? E sobre as fronteiras agrícolas no Brasil? Qual é o
impacto para determinadas comunidades? Em Sociologia é possível debater: O que forma um grupo? O que
forma uma classe social? O que significa a minha espacialidade dentro de um condomínio ou dentro de uma
ocupação? São dinâmicas de organização socioeconômicas que permitem que o aluno interprete e observe as
desigualdades existentes a partir de um tema bastante claro. Na Filosofia, por exemplo, é possível abordar a
fronteira cultural entre a minha visão, a minha leitura de vida e a leitura do outro. Enfim, é um tema muito
importante às Ciências Humanas. Aqui cabe uma pergunta: Por que a humanidade constrói cercas? Por que ela
está querendo se separar?

TP018
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>> Competência 3
Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza (produção,
distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas
que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local,
regional, nacional e global.
Essa competência vai cobrar uma visão mais crítica em relação aos hábitos e práticas de consumo. É um tema
que está na ordem do dia, é uma Educação para o século XXI, no sentido que as Ciências Humanas têm que
ajudar a construir essa consciência socioambiental. Em Geografia, falar sobre as paisagens, a natureza, a
floresta, os ecossistemas e o fluxograma geopolítico. Em Filosofia, é possível discutir esse mesmo tema a
respeito de práticas e hábitos de consumo, a ideia de consumo com a felicidade. Que sociedade é essa em que
nós estamos vivendo? (Comparação entre um texto histórico-romano do século primeiro com as questões
relacionadas à juventude, ao consumismo do século XXI). Na Sociologia, é possível discutir o papel das ONGs,
dos movimentos sociais em torno do desenvolvimento sustentável. Em que tipo de organização social nós
vivemos? Que tipo de sociedade nós estamos desenhando? Já em História, é possível fomentar reflexões sobre
o papel do Brasil em diferentes momentos dentro da economia internacional, por exemplo, os processos
relacionados ao café, à crise de 1929, tudo isso para relacionar as questões ambientais ao tema na
monocultura em vários momentos da história do Brasil.
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☒ Prof. Ensino Médio
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>> Competência 4
Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o
papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades.

A competência 4 define que os estudantes compreendam o significado de trabalho em diferentes culturas e
sociedades, suas especificidades e os processos de estratificação social caracterizados por uma maior ou menor
desigualdade econômico-social e participação política. Essa competência é muito importante para a área de

TP012

Ciências Humanas, porque nós temos nas relações de trabalho visões muito diferentes do que cada um desses
componentes tem. Por exemplo:
o

A Filosofia vai abordar a questão de trabalho como sendo uma questão de transformar a
própria natureza e assegurar a condição de humanização (ver texto da transcrição).

o

A Sociologia tem na categoria do trabalho um dos eixos principais para poder explicar as
relações sociais e as desigualdades oriundas dessas relações sociais.

o

A Geografia permite discutir a tipologia de trabalho: trabalho escravo, trabalho mecanizado
etc. Vai poder também comparar indicadores de emprego, trabalho, renda, em diferentes
tempos e espaços.

o

Na História, é possível pensar em quais contextos os grupos se harmonizam ou se rebelam por
conta das relações trabalhistas, por exemplo, desde a Revolução Industrial até o fenômeno da
globalização.

TP012
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o

As relações de trabalho, capital, produção e consumo são dessas relações que levam a grandes
mudanças dentro da ordem econômica e da ordem social da sociedade. Por isso,, é preciso
entender que há grupos e grupos, e como eles se organizam. Analisar e comparar diversas
fontes, diversas informações para que o estudante tenha uma leitura bastante crítica em
relação ao local em que ele se insere e, consequentemente, saber qual é o seu papel também
para que ele seja protagonista da sua própria história nas relações de trabalho que ele venha a
enfrentar.

TP012

Na videoaula a seguir, você vai entender como trabalhar com as habilidades previstas para o desenvolvimento
das competências 5 e 6 da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

[25] Inserir videoaula 2:
VA3_M2_U2_em_cien_hum

[25] Inserir videoaula 2:
VA3_M2_U2_em_cien_hum
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ENSINO MÉDIO

agora que você finalizou o Módulo 2, responda às atividades a seguir, que tratam dos aspectos
fundamentais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas.
Como professor, é importante que você compreenda os princípios da BNCC. Só assim poderá incorporálos em suas práticas pedagógicas considerando, principalmente, as especificidades locais dos alunos e
da comunidade escolar. As atividades aqui propostas têm como principal função contribuir para que
você compreenda o compromisso das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas com as competências gerais
e específicas previstas na BNCC e promova, em sua prática pedagógica, uma reflexão sobre as
implicações da Base.
TP005

Bom trabalho!

Atividade múltipla escolha(uma resposta
correta) com feedback

TP005
[3] Protagonismo dos estudantes
[4]

A BNCC enfatiza o protagonismo dos estudantes para a construção de uma aprendizagem significativa.
Como esse protagonismo se realiza na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas?
(

) Nos relatos de experiências familiares e sociais, desde que o estudante tenha demonstrado

maturidade e autonomia diante da família e da sociedade.

[3]Título H3
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Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. A maturidade e a autonomia são condições
que podem ser desenvolvidos ao longo do tempo, e o protagonismo do estudante não emerge apenas em suas
experiências familiares e sociais, mas acontece de diversas formas.

( X ) No reconhecimento dos contextos em que os jovens estão inseridos e na proposta de construção
de projetos de vida em diálogo com a sociedade em que vivem.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! A área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas auxilia na
construção do protagonismo do estudante ao estimular a contextualização entre as experiências de vida e os
conhecimentos que permitem atuar e transformar a si mesmo e o mundo em que vivem.

( ) Na forma de militância estudantil vinculada a instituições e organismos.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. O protagonismo é para todas as pessoas,
sujeitos de sua história, independentemente de vinculação e atuação em grupos organizados, por exemplo.
( ) Na articulação do conjunto de informações e conteúdos que tenham perfil pragmático e utilitário para a tomada
de decisão.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. A área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas considera que nem todos os conhecimentos são utilitários e que as reflexões e questionamentos teóricos
auxiliam na percepção de si e do mundo e, portanto, contribuem para uma ação consciente e reflexiva que leve o
estudante a ser efetivamente protagonista de sua existência e em seu tempo.

[4]Texto 1 coluna
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[5] Propostas da área
TP005

[6] A proposta de articulação entre Filosofia, Geografia, História e Sociologia em uma área

Atividade múltipla escolha com feedback

denominada Ciências Humanas e Sociais Aplicadas significa que:
( X ) os saberes específicos de cada componente devem estar em diálogo para que se possam construir

propostas comuns, ao mesmo tempo em que se reconhecem abordagens específicas.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! De acordo com a BNCC, espera-se que haja contribuições
específicas e consolidação de propostas comuns, para estimular um olhar mais abrangente para os temas e as
questões propostas para os estudantes. Cada componente tem sua riqueza e particularidade, mas a ideia é que
tais aspectos contribuam para fortalecer a área, e não para fragmentá-la.
[5]Título H3

( ) há perdas significativas para os estudantes, pois eles não conseguirão distinguir um campo de
outro, o que dificultará sua interpretação dos processos, conceitos e fenômenos da área.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. A proposta da BNCC é superar a excessiva
compartimentação disciplinar e construir um olhar mais amplo que facilite a construção de uma leitura crítica
de mundo.

[6]Texto 1 coluna
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( ) os professores terão que trabalhar e planejar conjuntamente, para que não haja sobreposição
nem repetição de assuntos entre os componentes.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. O planejamento é necessário, mas não
para construir uma divisão de assuntos entre os componentes. Pelo contrário, espera-se que, diante de temas
gerais, os diferentes componentes curriculares contribuam para enriquecer e aprofundar as análises.

( ) os temas e as propostas abordadas em sala podem ser trabalhados sem qualquer identidade ou
especificidade, desde que cumpram as habilidades previstas.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. O fato de os componentes estarem
agrupados na mesma área significa que possuem substratos comuns. A perspectiva do Ensino Médio não é
fomentar a excessiva especialização, mas estimular a compreensão ampla da realidade.

☐ Conselheiros
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[7] Competências e habilidades da área

TP005

[8]

Atividade múltipla escolha com feedback

“Analisar”, “elaborar hipóteses”, “selecionar” e “utilizar fontes diversas” são algumas das
competências e habilidades previstas na BNCC. Por essa perspectiva, é possível dizer que:
( ) a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas possui uma abordagem teórica bastante ampla e
sem relação prática com as circunstâncias sociais de circulação de informação, por exemplo.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. Os procedimentos usados na área são
aplicáveis, por exemplo, na leitura de uma notícia, na análise de um filme ou na interpretação de um fato ou
fenômeno social.

( ) a Filosofia é a parte mais importante na definição das competências e habilidades, por apresentar

[7]Título H3

a metodologia da área, ao passo que os demais componentes devem apenas desdobrar as

[8]Texto 1 coluna

competências assinaladas.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. Todos os componentes são importantes e
devem cumprir as etapas para o desenvolvimento das competências e habilidades previstas na BNCC.

( ) a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas propõe temas livres de acordo com a realidade de
cada escola, pois as competências são genéricas e podem ser trabalhadas exclusivamente conforme o
repertório definido pelas escolas.
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Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. O fato de as competências serem amplas
não significa que não tenham especificidades. Portanto, cada “analisar”, “elaborar” etc. está articulado a uma
proposta específica que deve ser desenvolvida pelas propostas curriculares.

( x ) a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas valoriza procedimentos que devem ser
incorporados na vida dos estudantes e, consequentemente, auxiliá-los na seleção de informações e na
capacidade de discernimento e crítica para além da experiência escolar.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! A área utiliza-se de práticas de pesquisa e de produção de
conhecimentos que são aplicáveis ao longo da vida e, consequentemente, permite que as pessoas sejam
construtoras de seus saberes.
P005
TP005

Atividade diagnóstica com feedback

[9] O diálogo entre as categorias e as competências específicas da área
[10]

Em poucas linhas, escolha uma das categorias da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (tempo
e espaço etc.) e explique como ela se articula com o componente curricular.
Observe que a ideia não é apresentar uma lista de conteúdos, mas analisar como as categorias
dialogam com as competências específicas da área.

[6]Texto 1 coluna
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>> o conteúdo deve ser visualizado após o
professor selecionar a opção (inserir o botão
conferir)

[11] Categorias à serviço da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
[12]

As categorias apresentadas na BNCC significam:

TP005

Atividade múltipla escolha com feedback

( X ) fundamentação teórica básica da área que se articulam e se desdobram nas competências, por
meio de atitudes e procedimentos.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! A BNCC do Ensino Médio não apresenta um leque de
conteúdos e temas, mas um conjunto de competências que pressupõem compreender sua importância, seus
fundamentos e como elas devem gerar atitudes aplicáveis na vida.

( ) um exercício de integração da área no qual são coletados referenciais básicos dos componentes,
mas que não permite análises articuladas.
[11]Título H3
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. As categorias estão articuladas de forma
que História, Geografia, Filosofia e Sociologia se vejam representadas e em diálogo constante.

( ) um modo clássico de apresentar conceitos e, dessa forma, demonstrar que eles são mais
importantes que as competências.

[12]Texto 1 coluna
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Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. Segundo a BNCC, é fundamental a
sistematização das propostas curriculares por competências, logo, as categorias estão a serviço da
compreensão do modo como as competências podem ser desenvolvidas.

( ) o caráter especulativo das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e podem ser substituídas por
outras categorias que seriam igualmente relevantes para as competências apresentadas.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. As categorias não estão na BNCC apenas
para introduzir as competências, elas estão articuladas e, nesse sentido, outras categorias demandariam outras
competências.

TP005

[11] O trabalho com competências e habilidades
[12]

As competências e habilidades devem ser trabalhadas de forma:
( ) sequencial, do início ao fim, e com a exigência de que todos os componentes cumpram todas as
habilidades.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. Espera-se que todas as competências e
habilidades sejam cumpridas, mas não obrigatoriamente de forma sequencial. Além disso, algumas habilidades
podem ficar sob a responsabilidade de um ou mais componentes, e não de todos eles.

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U3

Curso/Perfil:
☐ Gestor
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ENSINO MÉDIO

(X ) articulada, considerando-se a escolha de temas, abordagens e aprofundamentos exigidos para o
pleno desenvolvimento das competências e habilidades.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! A articulação entre as diferentes competências e
habilidades é necessária para que algumas questões possam ser desdobradas e/ou retomadas em diferentes
instantes do processo escolar.

( ) aleatória, conforme a indicação das habilidades priorizadas por cada componente.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. O conhecimento não é algo espontâneo
ou aleatório e, por isso, as competências e habilidades devem estar plenamente articuladas na proposta
curricular da escola.

( ) planejada, de acordo com a realidade escolar, permitindo que, se necessário, nem todas as
competências e habilidades sejam desenvolvidas nas propostas curriculares.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. O bom planejamento é o que considera a
realidade escolar de forma precisa, para que todas as competências e habilidades sejam desenvolvidas.

☐ Conselheiros
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[7]
Convite para o debate

[8]
Para finalizar este módulo, convidamos você a participar do [8.1] Fórum de discussão para trocar experiências
com outros professores.

Na sua visão, quais são os principais objetivos e contribuições das Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas para a formação dos estudantes no Ensino Médio? Relate experiências e
observações nas quais o componente curricular em que você leciona concorra para o alcance
dos objetivos gerais que você acabou de mencionar.
Compartilhe suas reflexões no fórum e anote algumas questões que possam ser discutidas com outros
educadores de sua escola.

Bom trabalho!
TP008

[7] Título H3
[8] Texto 1 coluna
[8.1]inserir no Tooltip:
O Fórum fica disponível no canto superior
direito da tela, junto a outras ferramentas do
AVA MEC.
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Módulo 3
A implementação da BNCC
Unidade 3
Implementação do Ensino Médio
(Unidade específica apenas para gestor e professor do Ensino
Médio)
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artigo 7 (Resolução Nº 3, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018 [2.5], que atualiza as Diretrizes Curriculares

TP027

Nacionais para o Ensino Médio), o seguinte:

TP027

[2.6]

[2.5] Inserir link (abrir fora do ava):

“§ 1º Atendidos todos os direitos e objetivos de aprendizagem instituídos na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), as instituições e redes de ensino podem adotar formas de organização e
propostas de progressão que julgarem pertinentes ao seu contexto, no exercício de sua autonomia,
na construção de suas propostas curriculares e de suas identidades.”

http://www.in.gov.br/materia//asset publisher/Kujrw0TZC2Mb/content
/id/51281622/do1-2018-11-22-resolucaon-3-de-21-de-novembro-de-201851281310
[2.6] Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP025

[3]
Além de garantir, aos estudantes, os direitos e objetivos de aprendizagem da Base, as propostas
curriculares devem ainda garantir ações que promovam:
[3.1]
A integração curricular como estratégia de organização do currículo em áreas do
conhecimento que dialoguem com todos os elementos previstos na proposta pedagógica na
perspectiva da formação integral do estudante.
[3.2]
Cultura e linguagens digitais, pensamento computacional, compreensão do significado da
Ciência, das Letras e das Artes, das Tecnologias da informação e da Matemática, bem como a
possibilidade de protagonismo dos estudantes para a autoria e produção de inovação.
[3.3]
O processo histórico de transformação da sociedade e da cultura.

503560672
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[3.1]
Texto + imagem – inserir imagem:
bncc_m3_u3_gestor_em_fig2

[3.2]
346701608

Texto + imagem – inserir imagem:
bncc_m3_u3_gestor_em_fig3

[3.3]
Texto + imagem – inserir imagem:
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683779825

[3.4]
A Língua Portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e
exercício da cidadania.

bncc_m3_u3_gestor_em_fig4

[3.4]
401994673

Texto + imagem - inserir imagem:
bncc_m3_u3_gestor_em_fig5

[3.5]
Tais ações são fundamentais para atingir o principal objetivo da educação, que é o pleno desenvolvimento
do indivíduo, preparando o jovem para o mundo do trabalho e para o exercício da cidadania, conforme
prevê a LDB. Nesse sentido, as escolas e redes de ensino devem se reestruturar prevendo como essas
ações podem ser desenvolvidas ao longo dos três anos do Ensino Médio e também como podem ser

[3.5]Texto 1 coluna

desenvolvidos, nesse mesmo período, todos os direitos de aprendizagem dos estudantes. Para isso, será
preciso investir tempo para formação docente e para revisão das Propostas Pedagógicas das instituições e
planejar uma distribuição de aulas que privilegie a integração dos conhecimentos.

[4]
Organização do currículo e carga-horária
TP023

[4] Título H2
TP023

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
☒ Prof. Ensino Médio

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M3U3

TP008

[5]

Há especificidades para o Ensino Médio noturno, para EJA e para outras modalidades de ensino. Essas
especificidades podem ser consultadas nas DCNEM.
TP008

[5] Caixa destaque
TP007

As redes e instituições de ensino podem se preparar com base nessa organização, desde que se atentem
para as especificidades de Matemática e Língua Portuguesa, que devem ser ofertadas ao longo dos três
anos, obrigatoriamente.
Outro destaque importante é para a organização do currículo, que deve contemplar estudos e práticas de:


língua portuguesa ou outras línguas maternas no caso de comunidades indígenas;



matemática;



conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política;



arte;

TP007
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educação física;



história do Brasil e do mundo;



história e culturas afro-brasileira e indígena;



sociologia e filosofia;



língua inglesa e, facultativamente, outras línguas estrangeiras, preferencialmente o
espanhol.
[6] texto 1 coluna

6]

Esta organização pode romper com o tradicionalismo do ensino por disciplina, tratando tais estudos de
forma contextualizada e interdisciplinar. Esses estudos podem ser desenvolvidos por meio de projetos,
oficinas, laboratórios, dentre outras estratégias de ensino.
TP009

[7] Planejamento para Implementação Gradual
[8]

Todas essas reestruturações propostas não são feitas do dia para noite, principalmente levando em conta
que o Ensino Médio, tal qual é ofertado hoje nas escolas, tem que continuar em andamento. Ou seja, as
escolas precisarão se reestruturar de forma a atender o novo currículo e a implementar as ações do Novo
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Ensino Médio sem, no entanto, abandonar o

TP009

Projeto Pedagógico que já está em andamento.
Dessa forma, haverá no mínimo três anos de
coexistência de um Ensino Médio
implementado de duas formas distintas.
É preciso que, nesse sentido, as escolas e redes
de ensino planejem uma implementação
gradual e factível de acordo com a estrutura
física das escolas e com a distribuição de carga-horária entre o corpo docente, visando a uma transição

[7] Título H2
[8] inserir imagem:
bncc_m3_u3_gestor_em_fig6

saudável e sem impacto na aprendizagem e no desenvolvimento dos estudantes.
TP008

Para saber mais sobre a implementação do Ensino Médio, assista ao vídeo a seguir.
Inserir videoaula [8.1]
TP009

[9] Itinerários Formativos

TP008
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II - processos criativos: supõe o uso e o aprofundamento do conhecimento científico na construção
e criação de experimentos, modelos, protótipos para a criação de processos ou produtos que
atendam a demandas pela resolução de problemas identificados na sociedade;
III - mediação e intervenção sociocultural: supõe a mobilização de conhecimentos de uma ou mais
áreas para mediar conflitos, promover entendimento e implementar soluções para questões e
problemas identificados na comunidade;
IV – empreendedorismo: supõe a mobilização de conhecimentos de diferentes áreas para a
formação de organizações com variadas missões voltadas ao desenvolvimento de produtos ou
prestação de serviços inovadores com o uso das tecnologias.

Tais eixos são normatizados por meio da Portaria nº 1.432, de 28 de dezembro de 2018, que estabelece os
Referenciais para Elaboração dos Itinerários Formativos [9.3]. O objetivo por trás desses eixos é oportunizar
a vivência de experiências educativas alinhadas à realidade contemporânea dos jovens, visando a sua
formação pessoal, profissional e cidadã. Dessa forma, os Itinerários se configuram como arranjos
curriculares flexíveis, que devem ser ofertados pelas redes de ensino, conforme sua relevância para o
contexto local, e, claro, de acordo com as possibilidades das redes.

TP008

http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/
Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm
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[10]

É importante ressaltar que os Itinerários Formativos também têm como premissa extrapolar as aulas
tradicionais. Assim, as redes podem oferecer Itinerários em formatos de:
[10.1]

cursos, estágios, oficinas, trabalho supervisionado, atividades de extensão, pesquisa de campo,
iniciação científica, aprendizagem profissional, participação em trabalhos voluntários e demais

[9.3] Inserir hiperlink (abrir fora do
AVA)
http://novoensinomedio.mec.gov.br/
resources/downloads/pdf/DCEIF.pdf

atividades com intencionalidade pedagógica orientadas pelos docentes (DCNEM, Artigo 17,
parágrafo 13).

[10.2]

Permitir que os estudantes escolham quais Itinerários querem seguir, ou seja, que delineiem suas

TP008

trajetórias ao longo do Ensino Médio, é estratégico, para que a etapa cumpra com sua proposta de
flexibilidade, e fundamental para promover a autonomia do estudante. Além disso, eles devem garantir a
apropriação de procedimentos cognitivos e uso de metodologias que favoreçam o protagonismo juvenil
(BNCC, 2018, p. 478)!

[10] Txt 1 coluna
[10.1] Inserir caixa de destaque SEM
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ícone

[11]

Saiba Mais!
O Ministério da Educação criou um site para divulgar dados e informações sobre o Novo Ensino Médio.
[11.1]. Nele, podem ser encontrados todos os documentos aqui citados, além do Guia de Implementação

do Novo Ensino Médio [11.2].

TP008

[11]
Inserir caixa de destaque COM ícone
SAIBA MAIS
[11.1]

Ministério da Educação
  

ATESTO
ATESTO, conforme art. 63 da Lei nº 4.320/1964, que os serviços de gestão integrada dos processos
necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), dispostos no Relatório nº 11, foram executados de acordo com as especificações do
Contrato nº 17/2017 - Processo nº 23000.050898/2016-38, firmado entre o Ministério da Educação e
a Fundação Carlos Alberto Vanzolini - FCAV, e dentro do padrão de qualidade aceito pela Administração.
Desse modo, tendo em vista a apresentação do Documento Fiscal anexo ao Ofício FCAV/GTE nº
039/2019 (SEI nº 1493291), as informações constantes dos documentos anexos e os dados descritos abaixo,
encaminho o Processo nº 23000.013165/2017-01 para providências de pagamento.

1. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS
Nome da Empresa:   Fundação Carlos Alberto
Vanzolini - FCAV
Nº do Contrato:

CNPJ Nº:

62.145.750/0001-09

Proponente/Demandante: Ministério da Educação

17/2017   

Tipo de Documento Fiscal:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Nº do Documento Fiscal:

00243464 (SEI 1494041) Data da emissão: 29/03/2019

Mês de Referência/Período da Prestação do Serviço: Março/2019
Valor da Nota: R$ 448.725,42

Valor da Glosa:

0,00

Identificação da Nota de Empenho (com subitem): 2019NE800254 - ND: 339035 SUBITEM: 01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA   

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Justificativa para glosa e/ou penalidades (tipo e fundamentação legal):
Data de vencimento:

Outras:

Caso necessário, mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone 2022.7850
Brasília, 01 de abril de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Rubens Barreto da Silva, Secretário(a) Executivo(a) Adjunto,
em 01/04/2019, às 19:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015
do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1494044 e o
código CRC D1E1A0F3.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 1494044

Ministério da Educação
DESPACHO Nº 796/2019/CHEFIAGAB/SE/SE-MEC

Processo nº 23000.013165/2017-01
  Tendo em vista o constante do Atesto 523 (SEI-MEC 1494044) encaminhe-se o presente processo a
Subsecretaria de Assuntos Administrativos para providências.  

Brasília, 1º de abril de 2019.
RUBENS BARRETO DA SILVA
Secretário-Executivo Adjunto
Documento assinado eletronicamente por Rubens Barreto da Silva, Secretário(a) Executivo(a) Adjunto,
em 01/04/2019, às 19:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015
do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1494072 e o
código CRC 7AED6ED1.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 1494072

Ministério da Educação
DESPACHO Nº 597/2019/GAB/SAA/SAA-MEC

Processo nº 23000.013165/2017-01
Assunto: Pagamento de Nota Fiscal.
À Coordenação-Geral de Gestão Administrativa

Encaminhamos os autos para pagamento da Nota Fiscal (1494041), atestada pelo fiscal
técnico (1494044), conforme solicitado no Despacho nº 3486 (1494072).

Atenciosamente,
RICARDO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA
Subsecretário de Assuntos Administrativos
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Augusto Ribeiro de Souza, Subsecretário(a), em
02/04/2019, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1494475 e o
código CRC F414F8A7.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 1494475

