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Ofício nº 378/2018/GAB/CGLC/SAA-MEC
Brasília, 16 de julho de 2018.
A Sua Senhoria o Senhor
JOÃO AMATO NETO
Presidente da Diretoria Executiva
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Rua Dr. Alberto Deabra, 1256/1266, Vila Madalena
05452-001 – São Paulo - DF

Assunto: Substituição de garantia contratual – Contrato nº 17/2017.

Senhor Presidente,
1.
Informamos a Vossa Senhoria que se encontra em processo de Liquidação Extrajudicial o BANCO
NEON S.A., conforme aviso presente no site do banco (https://www.banconeon.com.br/) abaixo transcrito.
2.
Desta forma, solicitamos a substituição da Garantia Contratual referente Contrato 17/2017, no
valor de R$ 946.164,85 (novecentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco
centavos), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, em uma das
modalidades definidas no §1° do Art. 56 da Lei n° 8.666/93.
3.
Assim, solicitamos que a garantia supracitada seja apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar da data do recebimento deste, sob pena de sujeitar-se às sanções previstas no contrato e na legislação
vigente.          
  Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Paulo Bernardes Honório de Mendonça, Coordenador(a) Geral,
Substituto(a), em 16/07/2018, às 11:26, 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 1175931 e o
código CRC 2B1FA4AF.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1175931

CGLC
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

CGLC
segunda-feira, 16 de julho de 2018 13:19
'bscavazza@vanzolini-ead.org.br'; 'amato@usp.br'
Substituição de garantia contratual – Contrato nº 17/2017.
Ofício SEI nº 378_2018 - GAB - VANZOLINI Cto 17_2017.pdf

Prezados, boa tarde!
Ofício nº 378/2018/GAB/CGLC/SAA-MEC.
Informamos a Vossa Senhoria que se encontra em processo de Liquidação Extrajudicial o BANCO NEON S.A., conforme
aviso presente no site do banco (https://www.banconeon.com.br/) abaixo transcrito.
Desta forma, solicitamos a substituição da Garantia Contratual referente Contrato 17/2017, no valor de R$ 946.164,85
(novecentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, em uma das modalidades definidas no §1° do Art. 56 da
Lei n° 8.666/93.

GENTILEZA CONFIRMAR RECEBIMENTO.
(Destacamos a necessidade de confirmação de recebimento das correspondências).
Att,
Gabinete da Coordenação-Geral de Licitações e Contratos
Coordenação-Geral de Licitações e Contratos
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Secretaria Executiva

cglc@mec.gov.br
Fone: (61) 2022-7037
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Manoel Gomes Marciape Neto
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Beatriz Scavazza <bscavazza@vanzolini-ead.org.br>
quinta-feira, 26 de julho de 2018 13:47
CGLC
Marcelo Guerreiro Caldas
RES: Substituição de garantia contratual – Contrato nº 17/2017.
Ofício 125 MEC envio de Garantia contratual.pdf; Carta Fiança 2.080.284-7
_Ministério da Educação.pdf

Boa Tarde,
Segue, em anexo, a carta fiança em substituição à anterior.
Solicitamos a devolução da garantia contratual que está sendo substituída.
Atenciosamente,

Beatriz Scavazza
Coordenadora Executiva
Gestão de Tecnologias em Educação
Fundação Vanzolini

De: CGLC [mailto:cglc@mec.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 16 de julho de 2018 13:20
Para: Beatriz Scavazza; amato@usp.br
Assunto: Substituição de garantia contratual – Contrato nº 17/2017.

Prezados, boa tarde!
Ofício nº 378/2018/GAB/CGLC/SAA-MEC.
Informamos a Vossa Senhoria que se encontra em processo de Liquidação Extrajudicial o BANCO NEON S.A., conforme
aviso presente no site do banco (https://www.banconeon.com.br/) abaixo transcrito.
Desta forma, solicitamos a substituição da Garantia Contratual referente Contrato 17/2017, no valor de R$ 946.164,85
(novecentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, em uma das modalidades definidas no §1° do Art. 56 da
Lei n° 8.666/93.

GENTILEZA CONFIRMAR RECEBIMENTO.
(Destacamos a necessidade de confirmação de recebimento das correspondências).
Att,

Gabinete da Coordenação-Geral de Licitações e Contratos
Coordenação-Geral de Licitações e Contratos
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Secretaria Executiva

cglc@mec.gov.br
Fone: (61) 2022-7037

Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, Anexo I, Sala 347 – Brasília/DF – 70.047-900

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO
COORDENAÇÃO-GERAL DE COMPRAS E CONTRATOS
Esplanada dos Ministérios – Bloco “L” – Anexo I – Sala 347

Fone: (61) 2022-7037 Fax: (61) 2022 - 7041 e-mail: cgcc@mec.gov.br
Brasília/DF – CEP: 70047-900

Ofício nº

/2018-CGCC/SAA/SE/MEC
Brasília,

de agosto de 2018.

A Sua Senhoria o Senhor
JOÃO AMATO NETO
Presidente da Diretoria Executiva da Fundação Carlos Alberto Vanzolini
Rua Dr. Alberto Deabra, 1256/1266, Vila Madalena
05452-001 – São Paulo – DF

Assunto: Devolução de Garantia Contratual – Contrato nº 17/2017

Senhor Presidente,

Autorizamos essa empresa a dar baixa, junto ao BANCO NEON S.A., na Carta
de Fiança Bancária nº 1009469, de 31/03/2017, no valor de R$ 946.164,85 (novecentos e
quarenta e seis mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), em razão da sua
substituição com a apresentação da Carta de Fiança Bancária nº 2.080.284-7, de 24/07/2018,
no mesmo valor supracitado, emitida pelo Banco Bradesco S/A, para a cobertura das obrigações
do Contrato nº 17/2017, processo nº 23000.050898/2016-38.

Atenciosamente,

MARCELO GUERREIRO CALDAS
Coordenador-Geral de Compras e Contratos - Substituto
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Ofício nº 431/2018/GAB/CGLC/SAA-MEC
Brasília, 06 de agosto de 2018.
A Sua Senhoria o Senhor
JOÃO AMATO NETO
Presidente da Diretoria Executiva
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266, Vila Madalena  
05452-001 – São Paulo – SP

Assunto: Devolução de Garantia Contratual – Contrato nº 17/2017.

Senhor Presidente,
Autorizamos essa empresa a dar baixa, junto ao BANCO NEON S.A., na Carta de Fiança Bancária nº
1009469, de 31/03/2017, no valor de R$ 946.164,85 (novecentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta e
quatro reais e oitenta e cinco centavos), em razão da sua substituição com a apresentação da Carta de Fiança
Bancária nº 2.080.284-7, de 24/07/2018, no mesmo valor supracitado, emitida pelo Banco Bradesco S/A, para a
cobertura das obrigações do Contrato nº 17/2017, processo nº 23000.050898/2016-38.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Guerreiro Caldas, Coordenador(a) Geral, em
06/08/2018, às 15:01, 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 1200363 e o
código CRC 9AA81B8F.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1200363
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Memorando nº 33/2018/ADJUNTO/SE/SE
Em 09 de janeiro de 2018.

Ao(À) Senhor Subsecretário de Assuntos Administrativos
  
Assunto: substituição de fiscal titular - Contrato nº 17/2017 - Processo 23000.050898/2016-38
Solicito vossos bons préstimos no sentido de substituir o Fiscal Titular do Contrato em epígrafe,
incluindo o servidor Caetano Pansani Siqueira, CPF 378.055.528-00, em substituição à servidora Cristina
Ikonomidis, CPF 084.877.778-64, mantida a servidora Séfora Costa Lucindo como fiscal substituta.
Atenciosamente,

Felipe Sartori Sigollo
Secretário-Executivo Adjunto
Documento assinado eletronicamente por Felipe Sartori Sigollo, Secretário(a) Executivo(a) Adjunto, em
15/08/2018, às 20:32, 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 1209247 e o
código CRC 5DF08CC9.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1209247

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

PORTARIA Nº.

, DE

DE

DE 2018

O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, no uso de suas
atribuições, conforme Portaria de Nomeação nº 117, de 26 de janeiro de 2017, publicada no Diário
Oficial da União-DOU, de 27 de janeiro de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e no Capítulo V – Da Gestão do Contrato – da Instrução Normativa
da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
(IN/SEGES/MP) nº 5, de 25 de maio de 2017, resolve:
Art. 1º Ficam designadas os servidores Caetano Pansani Siqueira, CPF:
378.055.528-00, como fiscal, e Séfora Costa Lucindo, CPF: 647.717.841-91, como substituta,
para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº. 17/2017, firmado com a FUNDAÇÃO
CARLOS ALBERTO VANZOLINI, que tem por objeto a prestação de serviços especializados
para a gestão integrada dos processos necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e
discussão da 3º Versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), incluindo materiais de apoio
e ações de formação para a sua implementação.
Art. 2º A fiscalização será exercida nos termos da Portaria SE/MEC nº. 201 e
da Norma Operacional SAA/SE/MEC Nº. 01, ambas de 12 de abril de 1999.
Art. 3º São competências do Fiscal, dentre as previstas na legislação acima
mencionada, na Lei nº. 8.666/93 e demais legislações que disciplinam a matéria:
I – manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalização do Contrato,
com cópia do termo contratual, dos seus eventuais aditivos, documentos referentes às ocorrências
verificadas durante a execução dos serviços e outros que possam dirimir dúvidas acerca das
obrigações contratuais;
II – conferir os dados das faturas e compatibilizar com os serviços prestados antes
de atestá-las encaminhando para pagamento;
III – controlar o saldo do empenho, de modo a facilitar o acompanhamento das
despesas;
IV – anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato,
informando ao superior imediato, todas aquelas que dependem de decisão, com vistas à

regularização das faltas ou defeitos observados e no caso de descumprimento de obrigações
contratuais, inexecução parcial ou total do objeto contratado, propor a imediata aplicação de
sanções previstas no Edital e no Contrato;
V – realizar constantes reavaliações do objeto contratado, propondo medidas com
vistas à redução dos gastos, bem como aquelas que visem melhor racionalização dos serviços,
inclusive quanto à real necessidade de manutenção do Contrato;
VI – acompanhar e controlar o prazo de vigência do Contrato;
VII – acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada,
exigidas para contratação com a Administração Pública;
VIII – cumprir, no que couber, às disposições previstas na Instrução Normativa da
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (IN/SEGES/MP)
nº 5, de 25 de maio de 2017 e alterações;
IX – manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada, previstas no
Contrato, bem como as demais disposições da Lei nº. 8.666/93 e legislação correlata.
Art. 4º O Fiscal responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular
das atribuições do encargo.
Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 225, de 17 de junho de 2017, publicada no
Boletim de Serviço nº 24, de 23 de junho de 2017.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSEMIR MARTINS DA SILVA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Memorando nº 372/2018/DCAR/CGC/CGLC/SAA
Em 17 de agosto de 2018.

Ao(À) SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/GABINETE
  
Assunto: Alteração de Portaria
1.
Trata-se de alteração de Portaria de designação de fiscais do Contrato nº 17/2017, feito com a
Fundação Carlos Alberto Vanzolini, cujo objeto é prestação de serviços especializados para a gestão integrada
dos processo necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3º versão da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), conforme solicitado no Memorando nº 33/2018/ADJUNTO/SE/SE (1209247).
2.
Segue a minuta da Portaria (1216033) para aprovação e assinatura e inserção do documento no
Sistema por parte da Subsecretaria de Assuntos Administrativos e envio à CDGP para procedimentos relativos à
sua publicação no Boletim de Serviço, e posterior envio a esta Divisão.

Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por Adriani de Oliveira Silva, Servidor(a), em 17/08/2018, às 10:07,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Liberatoscioli, Chefe de Divisão, em 17/08/2018, às
10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
Documento assinado eletronicamente por Cleuber Lopes Alves, Coordenador(a), em 17/08/2018, às
10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Guerreiro Caldas, Coordenador(a) Geral, em
17/08/2018, às 12:16, 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 1216037 e o
código CRC 42EDEB3B.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1216037

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  
PORTARIA Nº 273, DE 17 DE AGOSTO DE 2018
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições, conforme Portaria
de Nomeação nº 117, de 26 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União-DOU, de 27 de janeiro de
2017, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no Capítulo V – Da
Gestão do Contrato – da Instrução Normativa da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (IN/SEGES/MP) nº 5, de 25 de maio de 2017, resolve:
Art. 1º Ficam designadas os servidores Caetano Pansani Siqueira, CPF: 378.055.528-00, como fiscal, e
Séfora Costa Lucindo, CPF: 647.717.841-91, como substituta, para acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato nº 17/2017, firmado com a FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI, que tem por objeto a prestação
de serviços especializados para a gestão integrada dos processos necessários à consolidação, disponibilização,
divulgação e discussão da 3º Versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), incluindo materiais de apoio e
ações de formação para a sua implementação.
Art. 2º A fiscalização será exercida nos termos da Portaria SE/MEC nº 201 e da Norma Operacional
SAA/SE/MEC Nº 1, ambas de 12 de abril de 1999.
Art. 3º São competências do Fiscal, dentre as previstas na legislação acima mencionada, na Lei nº.
8.666/93 e demais legislações que disciplinam a matéria:
I – Manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalização do Contrato, com cópia do termo
contratual, dos seus eventuais aditivos, documentos referentes às ocorrências verificadas durante a execução
dos serviços e outros que possam dirimir dúvidas acerca das obrigações contratuais;
II – Conferir os dados das faturas e compatibilizar com os serviços prestados antes de atestá-las
encaminhando para pagamento;
III – Controlar o saldo do empenho, de modo a facilitar o acompanhamento das despesas;
IV – Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, informando ao superior
imediato, todas aquelas que dependem de decisão, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados
e no caso de descumprimento de obrigações contratuais, inexecução parcial ou total do objeto contratado,
propor a imediata aplicação de sanções previstas no Edital e no Contrato;
V – Realizar constantes reavaliações do objeto contratado, propondo medidas com vistas à redução dos
gastos, bem como aquelas que visem melhor racionalização dos serviços, inclusive quanto à real necessidade de
manutenção do Contrato;
VI – Acompanhar e controlar o prazo de vigência do Contrato;
VII – Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, exigidas para contratação
com a Administração Pública;
VIII – Cumprir, no que couber, às disposições previstas na Instrução Normativa da Secretaria de Gestão

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (IN/SEGES/MP) nº 5, de 25 de maio de 2017 e
alterações;
IX – Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada, previstas no Contrato, bem
como as demais disposições da Lei nº 8.666/1993 e legislação correlata.
Art. 4º O Fiscal responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das atribuições do
encargo.
Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 225, de 17 de junho de 2017, publicada no Boletim de Serviço nº
24, de 23 de junho de 2017.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSEMIR MARTINS DA SILVA
Documento assinado eletronicamente por Josemir Martins da Silva, Subsecretário(a), em 17/08/2018, às
13:56, 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 1216440 e o
código CRC 4F697ABC.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1216440

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  

DESPACHO
Processo nº 23000.050898/2016-38

  
Assunto: Publicação no Boletim de Serviço.

1.
Em atendimento a solicitação, a Portaria 273 SEI nº (1216440), informamos que a matéria será
publicada no Boletim de Serviço nº 33 de 24/08/2018.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Maria dos Milagres Reis Goncalves, Chefe de Serviço, em
20/08/2018, às 09:02, 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 1217337 e o
código CRC 4EEADC9D.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1217337

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Memorando nº 374/2018/DCAR/CGC/CGLC/SAA
Em 20 de agosto de 2018.

Ao(À) SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/GABINETE
  
  Assunto: Encaminha Portaria de Fiscalização.
      

  

1.
Informamos a Vossa Senhoria quanto à assinatura da Portaria nº 273/2018, Documento SEI nº
1216440, conforme solicitado no Memorando nº 33/2018/ADJUNTO/SE/SE, Documento SEI nº 1209247,
referente ao Contrato nº 17/2017, firmado com a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, a ser publicada no BS nº
1209, de 24/08/2018, Documento SEI nº 1217337, vinculado à Secretaria Executiva Adjunta.
2.

Sendo assim, sugerimos o envio à Secretaria Executiva Adjunta.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por Adriani de Oliveira Silva, Servidor(a), em 20/08/2018, às 10:31,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Liberatoscioli, Chefe de Divisão, em 21/08/2018, às
07:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
Documento assinado eletronicamente por Cleuber Lopes Alves, Coordenador(a), em 21/08/2018, às
09:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Guerreiro Caldas, Coordenador(a) Geral, em
21/08/2018, às 10:43, 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 1217568 e o
código CRC BF6D2AE1.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1217568

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Memorando nº 846/2018/GAB/SAA/SAA
Em 21 de agosto de 2018.

Ao(À) Senhor Secretário-Executivo Adjunto
  
Assunto: Formalização de portaria de fiscalização.
  
1.
Conforme solicitação constante do Memorando nº 33 (1209247), encaminhamos o presente
processo para conhecimento da formalização e publicação da Portaria nº 273/2018 (1216440), referente ao
acompanhamento da execução do Contrato nº 17/2017, firmado com a Fundação Carlos Vanzolini.
Respeitosamente,
JOSEMIR MARTINS DA SILVA
Subsecretário de Assuntos Administrativos
Documento assinado eletronicamente por Josemir Martins da Silva, Subsecretário(a), em 21/08/2018, às
11:27, 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 1219655 e o
código CRC 7E99C68A.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1219655

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Memorando nº 475/2018/DICONT/CGC/CGLC/SAA
Em 03 de outubro de 2018.

Ao(À) A Subsecretaria de Assuntos Administrativos - SAA
  
Assunto: Contrato nº 17/2017 - Informa encerramento da vigência contratual.
  
1.
Reportamo-nos ao Contrato nº 17/2017, firmado entre este Ministério e a Fundação Carlos
Alberto Vanzolini, cujo objeto é a "prestação de serviços especializados para a gestão integrada dos processo
necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3º versão da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC)".
2.
Considerando que a vigência do contrato em tela expirar-se-á em 22/03/2019 e não existe
cláusula de prorrogação, sugerimos o encaminhamento dos autos à Subsecretaria de Assuntos Administrativos SAA e posterior envio à Secretaria Executiva para conhecimento e demais providências de julgar necessárias.
  
  
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Cassia Camila de Oliveira, Chefe de Divisão, em 03/10/2018, às
09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
Documento assinado eletronicamente por Cleuber Lopes Alves, Coordenador(a), em 04/10/2018, às
16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Guerreiro Caldas, Coordenador(a) Geral, em
04/10/2018, às 16:50, 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 1271887 e o
código CRC E6399532.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1271887

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Memorando nº 1136/2018/GAB/SAA/SAA
Em 04 de outubro de 2018.

Ao(À) Senhor Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva
  
Assunto: Informa encerramento da vigência do Contrato nº 17/201.
  
1.
Encaminhamos os autos que tratam do encerramento do vigência do Contrato nº 17/2017,
firmado com a empresa Fundação Carlos Alberto Vanzolini, cujo objeto é a prestação de serviços especializados
para a gestão integrada dos processo necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª
versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), cuja vigência expirar-se-á em 22/03/2019, para
conhecimento e demais providências que julgar necessárias, conforme Memorando nº 475 (1271887).
         Respeitosamente,
MARCELO GUERREIRO CALDAS
Subsecretário de Assuntos Administrativos Substituto
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Guerreiro Caldas, Subsecretário(a), Substituto(a), em
04/10/2018, às 17:38, 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 1275439 e o
código CRC 1CBF57FC.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1275439

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 115/2018/DICEI/SEB/SEB
PROCESSO Nº 23000.050898/2016-38
INTERESSADO: SECRETARIA EXECUTIVA - SE/MEC
ASSUNTO
0.1.

Entrega de Produto - Fundação Vanzolini

1.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1.1.
Trata-se de análise da entrega dos produtos referidos no anexo 10 do Relatório IX (id
SEI 1282614), que integra o escopo do Contrato nº 17/2017 e seu aditivo, celebrado entre o Ministério da
Educação e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini - FCAV, para a "gestão integrada dos processos necessários à
consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular BNCC,
incluindo materiais de apoio e ações de formação para a sua implementação".
2.

ANÁLISE

2.1.
O Anexo 10 do relatório - "Materiais de apoio à implementação de propostas curriculares –
vídeos: Ferramenta Curricular; Como será o Ensino Médio; e Dia D do Ensino Médio" - refere-se a materiais
audiovisuais cujo objetivo é explicar as alterações postas em vigor pela Lei 13.415/2017, que alterou a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e implementou mudanças na estrutura do Ensino Médio brasileiro,
particularmente aquelas relacionadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
2.2.
Foram entregues três vídeos - "Como será o Ensino Médio", "Dia D do Ensino Médio" e
"Ferramenta Curricular" - que se encontram disponíveis em https://drive.google.com/open?
id=1E2c9UhaSNV4pY9hedfUppLm7cXddYpbc.
2.3.
Os vídeos produzidos foram entregues no prazo pactuado, de 22/07/2018, e no formato
especificado (mp4).
2.4.
Os vídeos foram disponibilizados para escolas e professores de Ensino Médio e para o Conselho
Nacional de Secretários de Educação (CONSED), que realizou sua divulgação em todas as unidades federativas
brasileiras.
2.5.
Finalmente, os vídeos cumpriram com a pauta proposta e com o objetivo proposto: informar o
público em geral sobre o conteúdo e estrutura da Base Nacional Comum Curricular, assim como sobre as
mudanças na estrutura do Ensino Médio que serão implementadas a partir da homologação da BNCC.
3.

CONCLUSÃO

3.1.
Diante do exposto, a Diretoria de Currículos e Educação Integral - DICEI, no que se refere ao
anexo 10 do relatório IX, que abrange os vídeos "Como será o Ensino Médio", "Dia D do Ensino Médio" e
"Ferramenta Curricular", atesta que os produtos entregues pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini FCAV estão de acordo com o solicitado.
Brasília, 11 de outubro de 2018.

EDUARDO GRANHA MAGALHÃES GOMES
DICEI/Assessoria

RAPH GOMES ALVES
Diretor de Currículos e Educação Integral

  
  
Documento assinado eletronicamente por Raph Gomes Alves, Diretor(a), em 11/10/2018, às 14:25,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Eduardo Granha Magalhães Gomes, Servidor(a), em
11/10/2018, às 14:55, 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 1282538 e o
código CRC 5B2CC3F0.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1282538

Relatório IX

Projeto: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A
GESTÃO

INTEGRADA

DOS

PROCESSOS

NECESSÁRIOS
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CONSOLIDAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E DISCUSSÃO
DA 3a VERSÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC),
INCLUINDO MATERIAIS DE APOIO E AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA
SUA IMPLEMENTAÇÃO
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1. APRESENTAÇÃO
Este documento representa o Relatório IX, previsto no Contrato No 17/2017, celebrado
entre a Secretaria Executiva do Ministério da Educação e a Fundação Carlos Alberto
Vanzolini (FCAV).
Em sua elaboração foram considerados os seguintes documentos:
a. o Projeto Básico;
b. a Proposta Técnica;
c. o contrato mencionado acima;
d. o Plano de Trabalho (Relatório I);
e. os Relatórios II, III, IV, V, VI, VII e VIII.
Este relatório contempla os seguintes produtos e serviços:


Macroatividade 2 (Eixo 1) ‒ Disponibilização e gestão de repositório de
documentos para o registro de todo o processo de trabalho e do controle de
versionamento de arquivos.



Macroatividade 7 (Eixo 2) – Gestão da realização de audiências para a discussão
da BNCC.



Macroatividade 8 (Eixo 2) – Gestão da realização de encontros para a discussão
da BNCC.



Macroatividade 10 (Eixo 3) ‒ Consolidação e produção editorial de matrizes de
avaliação para a Educação Básica adequadas à BNCC.



Macroatividade 11 (Eixo 3) – Disponibilização de ferramenta on-line da BNCC.



Macroatividade 12 (Eixo 3) – Disponibilização de ferramenta on-line para
compartilhamento de práticas.



Macroatividade 13 (Eixo 3) ‒ Produção editorial de cadernos de práticas, situações
de aprendizagem e projetos para apoio à implementação de propostas curriculares.



Macroatividade 15 (Eixo 4) ‒ Proposta de design instrucional e modelagem das
ações de formação.
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2. PANORAMA DO PERÍODO
Este relatório apresenta o status das atividades após 540 dias de execução do contrato.
Dando continuidade às ações cujo status constou nos Relatórios I, II, III, IV, V, VI, VII e
VIII serão apresentadas aqui as macroatividades dos Eixos 1, 2, 3 e 4.
No período relativo a esse relatório concluiu-se o processo das audiências públicas:
Região Nordeste (Fortaleza), Região Norte (Belém) e Região Centro-Oeste (Brasília).
Deu-se início ao processo de análise e sistematização de contribuições para revisão da
BNCC do Ensino Médio.
No mês de agosto realizou-se o II Encontro Formativo do Programa de Apoio à
Implementação da Base Nacional Comum Curricular (ProBNCC), dando sequência às
ações de implementação da BNCC da Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Com relação à ferramenta de apoio a implementação da BNCC, o período relativo a esse
relatório foi marcado pela realização de melhorias no sistema, de maneira a aperfeiçoar a
experiência do usuário.
Por fim, as atividades relativas à formação avançaram, com a definição dos módulos dos
cursos relativos aos diversos perfis. No item seguinte, as macroatividades serão
detalhadas.

3. IMPLEMENTAÇÃO
Conforme exposto no Plano de Trabalho (Relatório I), a metodologia deste projeto está
ancorada em mecanismos de Gerenciamento de Projetos referenciados no PMBOK, o
conjunto de práticas de gestão de projetos organizado pelo instituto Project Management
Institute (PMI), com as devidas adequações ao cenário educacional. As dez áreas do
Gerenciamento de Projetos citadas no Plano de Trabalho (Relatório I) foram acionadas no
período deste Relatório IX. O gerenciamento dessas áreas ocorreu ao longo da fase de
execução (implementação do que foi planejado e detalhado no processo de
planejamento) do projeto.
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Seguem as ações e atividades realizadas visando à implementação do projeto. Será
obedecida a estrutura dos eixos e das macroatividades a fim de facilitar a explanação das
ações.
EIXO 1 ‒ CONSOLIDAÇÃO DO DOCUMENTO DA 3a VERSÃO DA BNCC
Macroatividade 2 ‒ Disponibilização e gestão de repositório de documentos para o
registro de todo o processo de trabalho e do controle de versionamento de
arquivos
A ferramenta de controle de versionamento de arquivos ficou disponível e foi utilizada pela
equipe que atua nas ações da BNCC do Ensino Médio. O Anexo 9 apresenta a
atualização das telas desse repositório on-line.

EIXO 2 ‒ DISSEMINAÇÃO DOS CONTEÚDOS E ORGANIZAÇÃO DA DISCUSSÃO DA
IMPLEMENTAÇÃO DA 3a VERSÃO DA BNCC
Macroatividade 7 – Gestão da realização de audiências para a apresentação da
BNCC
Seguindo a estrutura de apoio à gestão das audiências públicas, a FCAV ofereceu
suporte na audiência pública da região Nordeste que aconteceu em Fortaleza no dia 5 de
julho de 2018. Foram ainda realizadas outras duas audiências públicas (Belém e Brasília),
que serão apresentadas a seguir. O Relatório de Gestão da audiência pública de
Fortaleza encontra-se no Anexo 1 desse relatório.
As atividades relativas às audiências públicas foram:


Atualização do site das audiências públicas.



Geração de códigos para convidados das audiências públicas de Fortaleza.



Gestão das inscrições de convidados, público geral e imprensa para as audiências
públicas.



Gestão das contribuições por meio de formulário eletrônico.

Macroatividade 8 – Gestão da realização de encontros para a discussão da BNCC
Esta macroatividade tem o objetivo de apoiar a discussão da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). No período relativo a este relatório ocorreram seis eventos, listados
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abaixo. Destaca-se que cada evento possui um relatório específico em que as atividades
realizadas pela FCAV estão registradas.
Encontro de discussão

Anexo

1. FNCE: Reunião Plenária Nacional – Maceió – 28 de junho de
2018

Anexo 2

2. Seminário Ensino Médio em Foco – 30 e 31 de julho de 2018

Anexo 3

3. Uncme: XXII Encontro Estadual da UNCME São Paulo – 8 e 9 de
agosto de 2018

Anexo 4

4. Audiência Pública de Belém – 10 de agosto de 2018

Anexo 5

5. II Encontro Formativo de Implementação da BNCC (parte 2) –
21, 22 e 23 de agosto de 2018

Anexo 6

6. Audiência Pública de Brasília – 14 de setembro de 2018

Anexo 7

EIXO 3 – PRODUÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA 3a
VERSÃO DA BNCC
Macroatividade 10 ‒ Consolidação e produção editorial de diretrizes para a
elaboração de matrizes de avaliação para a Educação Básica adequadas à BNCC
Esta Macroatividade prevê a produção editorial de materiais de apoio para a
implementação da BNCC, considerando as matrizes de avaliação da educação básica. A
atividade está em andamento e a previsão de entrega desse produto é até fim de outubro
de 2018. No Anexo 14 deste relatório pode ser consultada a classificação dos itens do
Enem, de 1998 a 2008, que são parte do estudo que fundamenta a elaboração das
diretrizes para a elaboração de matrizes de avaliação para a Educação Básica adequadas
à BNCC.
Macroatividade 11 – Disponibilização de ferramenta on-line da BNCC
Após a entrega de todas as funcionalidades, a equipe da FCAV realizou uma série de
melhorias utilizando a metodologia ágil, com o trabalho organizado em sprints de
desenvolvimento levando em consideração os chamados registrados na ferramenta
utilizada para o suporte técnico (Zendesck) e dos atendimentos individuais realizados pelo
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MEC. A gestão dessas melhorias aconteceu com base em um quadro na ferramenta de
gestão utilizada no projeto (Trello) e o registro delas encontra-se no Anexo 8 deste
relatório.
Ademais, deu-se início no mês de junho a reescrita das ferramentas da BNCC (download
da Base, Documento Curricular e Consulta Pública) para a linguagem Angular, a fim de
atender a solicitação do setor de Tecnologia (DTI) do MEC.
Macroatividade 12 – Disponibilização de ferramenta on-line para compartilhamento
de práticas
O objetivo dessa ação é reestruturar o atual portal da BNCC para disponibilizar todo o
conteúdo da história da elaboração da Base, além do material de apoio à sua
implementação,

que

já

acessível.

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>

Ainda,
seja

propõe-se

referência

como

que

o

uma

endereço
espécie

de

observatório de práticas de implementação para a BNCC, a começar pelas práticas
relacionadas à (re)elaboração dos currículos das redes de ensino brasileiras. O Anexo 13
apresenta o projeto para disponibilização de portal com o legado do processo de
elaboração da Base Nacional Comum Curricular e de projetos e práticas.
Macroatividade 13 ‒ Produção editorial de cadernos de práticas, situações de
aprendizagem e projetos para apoio à implementação de propostas curriculares
Os cadernos de práticas visam a apoiar a (re)elaboração e a implementação dos
currículos nas diferentes redes brasileiras. Considerando as atividades que o Ministério da
Educação vem desenvolvendo junto às redes, constatou que a utilização de vídeos,
poderia ser eficaz em alguns casos. Assim, o MEC optou por publicar alguns vídeos sobre
a BNCC, a fim de garantir maior alcance do conteúdo a todo o Brasil. A fim de dar
continuidade a esse trabalho, no período relativo a este relatório foram desenvolvidos os
seguintes vídeos que encontram-se disponíveis no Anexo 10 desse relatório.


BNCC e Ferramentas On-line



Dia D da Base do Ensino Médio – Consed



O que é o novo Ensino Médio – Consed

A FCAV ainda iniciou a análise de contribuições advindas das redes, a partir do evento
promovido pelo Consed (Dia D da Base do Ensino Médio) e CNE (audiências públicas) à
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terceira versão da BNCC do Ensino Médio. O Anexo 11 apresenta os resultados parciais
dessas contribuições1.
Por fim, ainda no âmbito dessa Macroatividade a FCAV irá curar práticas pedagógicas
para publicar no site da BNCC a fim de fomentar a implementação da Base.

EIXO 4 ‒ FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES
Macroatividade 15 ‒ Proposta de design instrucional e modelagem das ações de
formação
Macroatividade 16 ‒ Disponibilização e execução de cursos para gestores e
professores na modalidade de EAD
Macroatividade 17 – Disponibilização e execução de curso para formadores locais
Os cursos de formação estão organizados em módulos e atendem aos diferentes perfis
(gestores, professores de Educação Infantil, de Ensino Fundamental Anos Iniciais e
Finais, de Ensino Médio e conselheiros). No período relativo a esse relatório deu-se início
a elaboração de design instrucional e modelagem das ações de formação. O Anexo 12
apresenta o Relatório de status com o detalhamento das atividades previstas para o Eixo
4 – Formação de Gestores e Educadores.

1

Houve processo semelhante de análise de contribuições realizadas sobre a BNCC da Educação Infantil e
Ensino Fundamental no ano de 2017. Esse material foi sistematizado e apresentado no Relatório 5 no
âmbito deste Contrato.
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4. PRODUTOS E SERVIÇOS ENTREGUES
Este capítulo apresenta a relação de produtos entregues vinculados às macroatividades e
respectivos anexos.
Macroatividade

Produtos entregues

Anexos

Macroatividade 2 (Eixo 1) ‒ Disponibilização
e gestão de repositório de documentos para
o registro de todo o processo de trabalho e
do controle de versionamento de arquivos

Repositório on-line: páginas dos
ambientes virtuais atualizadas

Anexo 9

Macroatividade 7 – Gestão da realização de
audiências para a apresentação da BNCC

Relatório gerencial Audiência Pública
de Fortaleza

Anexo 1

Relatório da Reunião Plenária
Nacional FNCE

Anexo 2

Seminário Ensino Médio em Foco

Anexo 3

Uncme: XXII Encontro Estadual da
Uncme São Paulo

Anexo 4

Macroatividade 8 (Eixo 2) – Gestão da
realização de encontros para a discussão da Relatório gerencial Audiência Pública
de Belém
BNCC

Anexo 5

Relatório gerencial do II Encontro
Formativo de Implementação da
BNCC de 21 a 23 de agosto de 2018

Anexo 6

Relatório gerencial Audiência Pública
de Brasília

Anexo 7

Macroatividade 10 ‒ Consolidação e
produção editorial de diretrizes para a
elaboração de matrizes de avaliação para a
Educação Básica adequadas à BNCC

Estudo de classificação dos itens do
Enem, de 1998 a 2008, para apoio à
sistematização das diretrizes para a
elaboração de matrizes de avaliação
para a Educação Básica adequadas à
BNCC

Anexo 14

Macroatividade 11 (Eixo 3) –
Disponibilização de ferramenta on-line da
BNCC

Relatório de status do
desenvolvimento de ferramenta on-line Anexo 8
da BNCC – Julho a setembro de 2018

Relatório de status de disponibilização
Macroatividade 12 – Disponibilização de
de ferramenta on-line para os
ferramenta on-line para compartilhamento de
Anexo 13
educadores brasileiros divulgarem e
práticas
consultarem projetos e práticas
Macroatividade 13 ‒ Produção editorial de
cadernos de práticas, situações de
aprendizagem e projetos para apoio à

Materiais de apoio à implementação
de propostas curriculares – vídeos:
Ferramenta Curricular; Como será o
Ensino Médio; e Dia D do Ensino

Anexo 10
9
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Macroatividade

Produtos entregues

implementação de propostas curriculares

Médio

Anexos

Sistematização de contribuições sobre
Anexo 11
a BNCC do Ensino Médio
Macroatividade 15 (Eixo 4) ‒ Proposta de
Relatório de status das ações de
design instrucional/modelagem das ações de
formação EaD
formação

Anexo 12

5. ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA
Neste item, retomamos o cronograma do último relatório, com as indicações de acordo
com a legenda.

LEGENDA
Ações não iniciadas
Em andamento dentro do prazo.
Atrasado.
Concluído.
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CRONOGRAMA

2

Eixo (E)/Macroatividade (M)

2017
abr maio jun

jul

ago set

2018
out nov dez jan

fev mar abr maio jun

jul

2019
ago set

out nov dez jan

a

E1. Consolidação do documento da 3 versão da BNCC
M1. Sistematização de documentos e registros de reuniões com
especialistas
M2. Disponibilização de repositório de documentos on-line
M3. Produção de estudo comparativo (v2 e v3 da BNCC)
M4. Produção editorial da BNCC (v3)
a

E2. Disseminação dos conteúdos e organização da discussão da implementação da 3 versão da BNCC
M5. Produção de material de apoio para a disponibilização e
a
divulgação da 3 versão da BNCC
M6. Elaboração de briefings para ações de comunicação
M7. Gestão da realização de audiências para a apresentação da
BNCC
M8. Gestão da realização de encontros para a discussão da BNCC

2

Considerando a versão do cronograma do termo aditivo 02/2018.
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fev mar

2017

2018

2019

Eixo (E)/Macroatividade (M)
abr maio jun

jul

ago set

out nov dez jan

fev mar abr maio jun

jul

ago set

out nov dez jan

E3. Produção de material de apoio para a implementação da 3ª versão da BNCC
M9. Produção editorial de guia de leitura da BNCC
M10. Consolidação e produção editorial de matrizes de avaliação
M11. Disponibilização de ferramenta on-line da BNCC
M12. Disponibilização de ferramenta on-line para compartilhamento
de práticas
M13. Produção editorial de cadernos de práticas
E4. Formação em EAD de gestores e educadores
M14. Sistematização de projeto para ações de formação de
educadores e gestores
M15. Proposta de design instrucional das ações de formação
M16. Disponibilização e execução de cursos para gestores e
professores
M17. Disponibilização e execução de curso para formadores locais
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fev mar

6. GESTÃO E ANÁLISE DE RISCOS
Conforme previsto desde o Relatório I, destacamos os riscos que podem influenciar o
projeto e, também, como evitá-los ou, ao menos, reduzir seus impactos negativos. Além dos
riscos do perímetro do escopo do projeto, este gerenciamento prevê riscos oriundos de
terceiros, não gerenciáveis diretamente por se relacionarem especificamente com a
Contratante.
No Relatório IV foi instituído o Comitê Técnico Consultivo de Acompanhamento (CTCA3BNCC) da execução do contrato, por meio da Portaria no 1440, de 11 de julho de 2017. A
validação dos relatórios do projeto é uma das competências desse comitê.
Nas próximas páginas estão dispostos os riscos levantados para o projeto e que devem ser
observados com atenção pelos seus gestores.
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Grau
de
risco

Monitoramento
Riscos

Impacto

Probabi
lidade

Severidade

Estratégias de prevenção e
resposta

Ocorrência
(Sim ou Não)

Baixa disponibilidade da
equipe contratante para
atender às demandas
dentro dos prazos
estabelecidos.

Atraso no
cronograma de
atividades;
elevação de custos
operacionais;
impacto em
qualidade.

Status da ação
de mitigação

• Contratante designar
formalmente e, se possível,
indicar tempo de
disponibilidade de profissionais
como pontos focais com
atuação prioritária para as
ações do projeto.
Média

Alta

• Pactuar ações do Plano de
Trabalho com os agentes
responsáveis e com a
antecedência necessária.

Não

-

Não

-

• Realizar reunião com as
equipes da Contratante
envolvidas nos trabalhos
visando a conferir importância
estratégica à iniciativa.
Decisões, aprovações e
entrega de informações
ou insumos não
ocorrerem nos prazos
esperados por falta de
consenso ou de
envolvimento adequado
das diversas instâncias
(entidades e atores) em
todo o ciclo de
execução do projeto.

Atraso no
cronograma de
atividades;
elevação de custos
operacionais;
impacto em
qualidade.

Alta

Alta

• Esforço de convencimento e
engajamento por meio dos
canais usuais da Contratante
com os diversos stakeholders
envolvidos no projeto e na
entrega de informações para o
desenvolvimento das
atividades do projeto.
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Grau
de
risco

Monitoramento
Riscos

Impacto

Probabi
lidade

Severidade

Estratégias de prevenção e
resposta

Ocorrência
(Sim ou Não)

Atraso na definição de
modelo e nas
informações sobre as
ações relacionadas às
audiências públicas e
aos encontros nos
Estados, gerando
dificuldades logísticas
para a realização das
ações, incluindo
divulgação, inscrição de
participantes e gestão
do provimento de
infraestrutura para a
realização e o registro.

Retrabalho; atraso
no cronograma de
atividades;
elevação de custos
operacionais;
impacto em
qualidade.

Solicitações de
mudanças na
especificação dos
produtos após o início
do projeto.

Atrasos de
produção;
retrabalho
(produção de
conteúdo e
processos
subsequentes);
possível
necessidade de
reprogramação de
cronograma;
contratação de
profissionais;
incremento de
custos; impacto em
qualidade.

Alta

Alta

Acompanhamento especial
dos gestores e da
Coordenação e envolvimento
do Comitê Técnico Consultivo
quando necessário.

Status da ação
de mitigação

Não

-

Não

-

• Realização de processos
intermediários de
homologação pela Contratante
anteriores à entrega final.

Alta

Alta

• Comunicação imediata de
quaisquer desvios envolvendo
a produção, a modelagem e/ou
atividades correlatas para
pronta correção e/ou tomada
de decisão.
• Realização de reuniões
periódicas de status e
avaliação das atividades entre
os gestores e as equipes.
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Monitoramento

Grau
de
risco

Riscos

Impacto

Probabi
lidade

Severidade

Estratégias de prevenção e
resposta

Ocorrência
(Sim ou Não)

Problemas institucionais
e políticos na
implementação da
BNCC e da reforma do
Ensino Médio.

Comprometimento
dos resultados e
impactos globais
esperados do
projeto junto às
redes de escolas.

Alta

Alta

Monitoramento constante pelo
Comitê Técnico Consultivo de
Acompanhamento e
informação imediata de
qualquer sinal identificado para
a Contratante, à qual caberá
acionar seus mecanismos de
prevenção e gestão de crises.

Não

Status da ação
de mitigação

-

Legenda:
Baixa probabilidade de ocorrência e baixa severidade
Moderada ou alta probabilidade de ocorrência e moderada severidade
Moderada ou alta probabilidade de ocorrência e alta severidade
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RELATÓRIO IX – ANEXOS
Os anexos abaixo podem ser consultados em mídia digital encartada na página seguinte.


Anexo 1 – Relatório gerencial Audiência Pública de Fortaleza



Anexo 2 – Relatório da Reunião Plenária Nacional FNCE



Anexo 3 – Seminário Ensino Médio em Foco



Anexo 4 –XXII Encontro Estadual da Uncme São Paulo



Anexo 5 – Relatório gerencial Audiência Pública de Belém



Anexo 6 – Relatório gerencial do II Encontro Formativo de Implementação da
BNCC de 21 a 23 de agosto de 2018



Anexo 7 – Relatório gerencial Audiência de Pública de Brasília



Anexo 8 – Relatório de status do desenvolvimento de ferramenta on-line da BNCC
– julho a setembro de 2018



Anexo 9 – Repositório on-line: páginas dos ambientes virtuais atualizadas



Anexo 10 – Materiais de apoio à implementação de propostas curriculares –
vídeos: Ferramenta Curricular; Como será o Ensino Médio; e Dia D do Ensino
Médio



Anexo 11 – Sistematização de contribuições sobre a BNCC do Ensino Médio



Anexo 12 – Relatório de status das ações de formação EaD



Anexo 13 – Relatório de status de disponibilização de ferramenta on-line para os
educadores brasileiros divulgarem e consultarem projetos e práticas



Anexo 14 – Estudo de classificação dos itens do Enem, de 1998 a 2008, para
apoio à sistematização das diretrizes para a elaboração de matrizes de avaliação
para a Educação Básica adequadas à BNCC
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RELATÓRIO IX – ANEXOS

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

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 5º Andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8318 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.mec.gov.br
  

DECLARAÇÃO
  
Processo nº 23000.050898/2016-38
Interessado: SECRETARIA EXECUTIVA - SE/MEC
  
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PRODUTO
CONTRATO MEC No 17/2017
REF.: RELATÓRIO IX – Anexo 10 – Materiais de apoio à implementação de propostas curriculares

Declaro, nos termos da NOTA TÉCNICA Nº 115/2018/DICEI/SEB/SEB (id SEI 1282538), ter recebido da
Contratada, a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, o produto "Materiais de apoio à implementação de propostas
curriculares - vídeos: Ferramenta Curricular; Como será o Ensino Médio; e Dia D do Ensino Médio", constantes
do anexo 10 do relatório IX e integrantes do escopo do Contrato n o 17/2017, para a gestão integrada dos
processos necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), incluindo materiais de apoio e ações de formação para a sua implementação.

Brasília, 11 de outubro de 2018

Raph Gomes Alves
Diretor de Currículos e Educação Integral/MEC
Documento assinado eletronicamente por Raph Gomes Alves, Diretor(a), em 11/10/2018, às 13:32,
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 1282661 e o
código CRC 541AB4BE.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1282661

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 126/2018/DICEI/SEB/SEB
PROCESSO Nº 23000.050898/2016-38
INTERESSADO: SECRETARIA EXECUTIVA - SE/MEC
ASSUNTO
0.1.

Entrega de Produto - Fundação Vanzolini

1.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1.1.
Trata-se de análise da entrega do produto referido no anexo 13 do Relatório X - id SEI 1359162,
que integra o escopo do Contrato nº 17/2017 e seu aditivo, celebrado entre o Ministério da Educação e a
Fundação Carlos Alberto Vanzolini - FCAV, para a "gestão integrada dos processos necessários à consolidação,
disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular BNCC, incluindo
materiais de apoio e ações de formação para a sua implementação".
2.

ANÁLISE

2.1.
O Anexo 13 do relatório X - "Vídeo para o Dia D de Discussão do Projeto Pedagógico nas escolas"
- refere-se a vídeo motivacional a ser utilizado no III Encontro Formativo do Programa de Apoio à
Implementação da Base Nacional Comum Curricular - ProBNCC, e, principalmente, na sensibilização e na
formação da comunidade escolar para a implementação dos currículos ao longo de 2019, também no âmbito
do ProBNCC.
2.2.
O vídeo, entregue em 11/12/2018, descrito no anexo 13 - id SEI 1359162 e disponível em
https://drive.google.com/drive/folders/1Dyb0ug_Z8-4KhYtyXk0oBlmVJvQqmVZ-,
atende
às expectativas,
contemplando os objetivos do Projeto Pedagógico, os seus elementos constituintes e os atores que devem estar
envolvidos na sua concepção.
2.3.
Portanto, o vídeo cumpre com a pauta proposta de contribuir para trazer o Projeto Pedagógico
ao centro da discussão desse segundo ano do ProBNCC, que será destinado à implementar, nas escolas, os
currículos que foram (re)elaborados de forma alinhada à BNCC.
3.

CONCLUSÃO

3.1.
Diante do exposto, a Diretoria de Currículos e Educação Integral - DICEI, no que se refere ao
anexo 13 do relatório X, que abrange o vídeo "Dia D de Discussão do Projeto Pedagógico", atesta que
o produto entregue pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini - FCAV está de acordo com o solicitado.
Brasília, 13 de dezembro de 2018.

EDUARDO GRANHA MAGALHÃES GOMES
DICEI/Assessoria

RAPH GOMES ALVES
Diretor de Currículos e Educação Integral

  
  
Documento assinado eletronicamente por Raph Gomes Alves, Diretor(a), em 13/12/2018, às 10:53,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Eduardo Granha Magalhães Gomes, Servidor(a), em
13/12/2018, às 10:57, 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 1358249 e o
código CRC 0971F3BE.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1358249

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 5º Andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8318 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.mec.gov.br
  

DECLARAÇÃO
  
Processo nº 23000.050898/2016-38
Interessado: SECRETARIA EXECUTIVA - SE/MEC
  
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PRODUTO
CONTRATO MEC No 17/2017
REF.: RELATÓRIO X – Anexo 13 – Vídeo "Dia D de Discussão do Projeto Pedagógico"
Declaro, nos termos da NOTA TÉCNICA Nº 126/2018/DICEI/SEB/SEB (id SEI 1358249), ter recebido da
Contratada, a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, o produto "Vídeo Dia D de Discussão do Projeto
Pedagógico", constante do anexo 13 do relatório X e integrante do escopo do Contrato n o 17/2017, para a
gestão integrada dos processos necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), incluindo materiais de apoio e ações de formação para a sua
implementação.

Brasília, 13 de dezembro de 2018

Raph Gomes Alves
Diretor de Currículos e Educação Integral/MEC
Documento assinado eletronicamente por Raph Gomes Alves, Diretor(a), em 13/12/2018, às 10:53,
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 1358476 e o
código CRC 822A3738.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1358476

Anexo 13

Vídeo para o Dia de discussão do Projeto Pedagógico nas
escolas

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

Relatório Executivo
Macroatividade 13
Produção editorial de cadernos de práticas, situações de aprendizagem e projetos para
apoio à implementação de proposta curriculares

1. Introdução
Com o objetivo de apoiar a implementação da BNCC, e, especificamente, apoiar as escolas de
todo o Brasil na revisão de seus projetos pedagógicos com a referência aos novos currículos
elaborados em regime de colaboração baseados na BNCC, o MEC solicitou um vídeo
motivacional sobre o Dia de discussão do Projeto Pedagógico nas escolas.

2. Pontos fundamentais para o vídeo de mobilização definidos pelo MEC foram:

Título: Dia de Discussão do Projeto Pedagógico nas escolas;
Manter o logo do Dia D já elaborado pela FCAV;
Trabalhar com o conceito de Projeto Pedagógico;
Teaser: "Chegou a hora de rever o Projeto Pedagógico";
Pilares para reformulação do PP: Construção do PP de forma democrática e construção da PP
a partir do currículo;
Conceitos fundamentais: organização dos tempos e espaços escolares
Identificação de todos que participam da reformulação do Projeto Pedagógico: comunidade
escolar, gestores, professores, alunos, familiares.

Após reuniões de alinhamento, a FCAV elaborou um roteiro para o vídeo e o MEC validou,
com alguns comentários e sugestões. O roteiro encontra-se a seguir.
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PRODUÇÃO VÍDEOS – FICHA TÉCNICA – ROTEIRO
Produto
Roteiro
Vídeo
Revisão dos Projetos Pedagógicos
Duração
2 minutos
Título
Dia do PP
Autor
GTE – Fundação Vanzolini
Formato
Computação gráfica
Apresentação
Diretor de Arte
Michelangelo Russo
Roteirista
Sonia Scapucin

VINHETA DIA “D”

VINHETA DIA “D”

CENA 1-- atenção ARTE 01

Chegou o Dia de Discussão do PP!

CENA 2-- atenção ARTE 02

As Redes de Ensino e Escolas de todo país
estão unidas em torno do NOVO
CURRÍCULO ... já definido por estados e
municípios, com base na BNCC.

CENA 3 --atenção ARTE 03

Como trazer esse novo currículo para as
escolas? Os Projetos Pedagógicos são
fundamentais para a implementação. Um
debate essencial!

CENA 4 -- atenção ARTE 04

Qual é o diagnóstico atual sobre a situação

(tela 23)

da escola?

VISÃO GERAL DO PROJETO

Qual a intencionalidade educativa da

PEDAGÓGICO
((( esfera do ONDE ESTAMOS)))

escola?
Qual o plano de ação para alcançar a

((esfera PARA ONDE QUEREMOS IR)))

intencionalidade educativa?

((( esfera COMO CHEGAR LÁ))

CENA 5—atenção ARTE 05

O Projeto Pedagógico é o documento que
traz unidade à escola. Estabelece as
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diretrizes básicas. Define objetivos de
aprendizagem dos alunos.
CENA 6—atenção ARTE 06

E ainda, descreve metas de resultados...,
materiais didáticos... objetivos e métodos
para a formação docente... e formas de
avaliação. Reflexão sobre a organização
dos tempos e espaços na escola

CENA 7—atenção ARTE 07

A liderança é da equipe gestora da escola.

Atenção: seguir dinâmica

O trabalho deve contar com a participação

conforme texto

de toda a comunidade escolar!

Comentado [GZdQdC1]: Abordar organização de tempos e
espaços na escola refere-se a refletir sobre o modelo tradicional de 50
minutos de aula e a organização das salas com carteiras em fileiras
em que os alunos ficam um atrás do outro. Sugerir uma forma
compartilhada de tempo e uma organização das slas em um grande
círculo ou pequenos grupos.

Gestores, coordenadores, professores,
funcionários, alunos, pais e familiares,
representantes da comunidade vinculada
ao processo educativo da escola, conselho
escolar, associação de pais e mestres,
conselho de classe e grêmios estudantis.
CENA 8—atenção ARTE 08

O envolvimento de todos garante
representatividade, legitimidade e dá vida
ao projeto!

CENA 9—atenção ARTE 09

Segundo as Diretrizes Curriculares
Nacionais, o Projeto Pedagógico,
representa mais do que um documento. É
um dos meios de viabilizar a escola
democrática e autônoma, para todos, com
qualidade social.
Contamos com vocês!
O desafio está lançado!
Vinheta final
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Comentado [GZdQdC2]: Manter a identificação de cada
participante do PP com figuras e nomes em uma só imagem, não
precisa seguir uma ordem.

Anexo 14

Processo de curadoria, revisão, diagramação e disponibilização
dos conteúdos dos Cadernos Digitais de Práticas
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Relatório Executivo
Eixo 3
Macroatividade 13 – Produção editorial de cadernos de práticas, situações de
aprendizagem e projetos para apoio à implementação de propostas curriculares

1. Introdução

Para apoiar gestores escolares e professores de todo o Brasil no processo de implementação da
Base Nacional Comum Curricular, a Fundação Vanzolini recebeu do MEC fontes para coleta
de práticas educacionais bem-sucedidas alinhadas à BNCC. A partir disso, criou um processo
(em andamento) que consistiu em:
Definição de
Modelos

Curadoria

Padronização

Revisão
Ortográfica

Complementação
pedagógica

Disponibilização em
html
•Correlação entre
práticas e
formação ead

Figura 1 - Fluxo para elaboração dos Cadernos Digitais de Práticas

Estas ações irão culminar na criação de quatro Cadernos Digitais de Práticas:

- Caderno de Práticas para a Educação Infantil (09 práticas)
- Caderno de Práticas para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais (42 práticas)
- Caderno de Práticas para o Ensino Fundamental – Anos Finais (28 práticas)
- Caderno de Práticas para o Ensino Médio (42 práticas)

O presente relatório tem como objetivo apresentar cada uma dessas etapas e descrever a entrega
do conteúdo que comporá estes cadernos.
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1.1. Definição de Modelos
Para que todas as práticas seguissem um “padrão”, facilitando a leitura e compreensão dos
processos de implementação na escola ou em aula, o MEC solicitou que fossem inseridas em
um “Template” pela equipe de curadoria e revisão. A proposta então enviada foi:

Figura 2 - Template sugerido pelo MEC para os Cadernos de Práticas

À medida em que as práticas foram coletadas e passaram por um processo de curadoria,
percebeu-se que o template deveria ser adequado em termos de apresentação e complementação
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das informações e, ao final, todas os elementos das práticas foram reorganizados de forma que
o Caderno de Práticas apresentasse, para cada uma delas, as seguintes informações:

Competência
Título
Componente ou Área curricular envolvida
Quando
Materiais
Escola que adotou esta prática
Objetivo
O que é
Como fazer
Dicas
Relação da prática com as aprendizagens previstas na BNCC
Quadro 1 - Informações sobre as práticas

Finalmente, seguiu-se para o processo de curadoria das práticas e organização à luz desta ordem
de apresentação das informações.

1.2. Curadoria
O processo de curadoria foi realizado por uma equipe composta por Coordenação de Projeto e
especialistas por componente da BNCC ou área (no caso do Ensino Médio).
As fontes utilizadas para acessar as práticas foram indicadas pelo MEC:
•

Prêmio Professores do Brasil – 11ª Edição;

•

Adasa;

•

MEC;

•

Agência Nacional da Água;

•

Ministério do Meio Ambiente;

•

Ministério da Saúde.

Os critérios de curadoria utilizados para seleção das que comporiam o caderno foram:
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Categoria

Critério

1. Qualidade Consistência
conceitual/teórica
do conteúdo

2. Adequação
à BNCC

3. Aspectos
didáticos

Descrição
Apresenta conceitos/conteúdos de forma correta e
não possui erros.

Coerência nas
informações

Diferentes elementos (textos, vídeos e imagens)
combinados adequadamente em um mesmo
objeto.

Abordagem não
discriminatória

Livre de conteúdos preconceituosos / ofensivos

Apoio ao docente

Apresenta indicações e detalhamentos para
implementação da prática

Possibilidade de
alinhamento à
BNCC

Adequação aos direitos de aprendizagem / às
competências e habilidades

Adequação ao nível
de ensino

Adequada às faixas etárias dos estudantes e à
etapa de ensino a que se propõe

Flexibilidade

Práticas passíveis de mediação, trocas, adaptação,
adequação da prática

Abordagem
problematizadora

Incentiva a experimentação e observação de
fenômenos do mundo real; contempla
experimentação e observação, prevê situações
problemas, favorece a reflexão, prevê diferentes
caminhos para a solução de um problema, contém
problemas que apresentam mais do que uma
solução?

Perspectiva
participativa

Propõe debate, dispõe de ferramenta de
comunicação ou propõe situações de interação
entre os alunos?

Adequação aos princípios da BNCC: educação
integral, competências gerais (dentre elas as
competências socioemocionais)

Estimula a aprendizagem colaborativa?
Protagonismo

Estimula o protagonismo do aluno, promove a
tomada de decisões etc.

Tempos e espaços

São realizadas na sala de aula?
São estudos de meio, visitas, realizadas em outro
espaço da própria escola?

Formação
continuada/professor

Permite a reflexão e formação do professor?
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Avaliação

Práticas que proponham estratégias de
acompanhamento e avaliação (reforço, monitoria,
recuperação)

Quadro 2 - Critérios de curadoria das práticas

1.3. Padronização

Após o processo de curadoria das práticas mais pertinentes e alinhadas à BNCC e aos critérios
supra expostos, os mesmos especialistas que compõem a equipe responsável pelo projeto
fizeram um trabalho de identificar, dentro das práticas, as informações necessárias para compor
o caderno (conforme quadro 1) e organizá-las dentro do padrão proposto, a fim de garantir
unidade e coesão dos cadernos.
Além disso, fizeram o trabalho de complementar as práticas, evidenciando aspectos como
competência geral e competência(s) específica(s) ou habilidade(s) previstas na BNCC que
podem ser desenvolvidas por meio da implementação das práticas relatadas.

1.4. Revisão Ortográfica

Os conteúdos das práticas, bem como todos os complementos que foram aportados pelos
especialistas responsáveis pela curadoria e padronização, foram submetidos à uma revisão
gramatical e ortográfica por uma equipe especializada.

1.5. Disponibilização do conteúdo para o MEC
Para validação do conteúdo dos cadernos, as práticas selecionadas e trabalhadas pela equipe de
especialistas foram disponibilizadas às equipes do MEC na primeira quinzena de dezembro via
repositório na nuvem:
http://gtedrive.vanzoliniead.org.br/index.php/s/BrAb9Am5lYY6iE7?path=%2FM13_Caderno%20de%20Pr%C3%A1
ticas

1.6. Complementação Pedagógica
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As práticas foram complementadas em termos de:
a) Relação da prática com as competências gerais e específicas da BNCC;
b) elementos multimidiáticos (fotos e nuvens de palavras) para que ficassem condizente
com seu formato digital de disponibilização ao público final.
Após a validação do conteúdo, serão novamente submetidas aos especialistas para que haja
uma complementação – desta vez do ponto de vista pedagógico – que deverá compor os relatos
propondo formas de abordar as práticas no âmbito escolar; ideias de expandí-las; possibilidades
de inter-relacioná-las; conferir às práticas fios condutores; enfim, um trabalho de editoração
que dará aos relatos de práticas um caráter de caderno.

1.7. Disponibilização dos Cadernos Digitais de Prática

Para o usuário final, o acesso se dará via site oficial da Base Nacional Comum Curricular
(http://basenacionalcomum.mec.gov.br), na página “Implementação”, na qual estará disponível
a aba “Práticas”:

Figura 3 - Área de Práticas

Nesta página, há dois botões disponíveis para acesso, o primeiro que direciona à Ferramenta de
compartilhamento de práticas e o segundo que direciona para o Caderno de Práticas – objeto
deste relatório:
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Figura 4 - Ferramentas de Práticas

Nesta página, há dois botões disponíveis para acesso, o primeiro que direciona à Ferramenta
de compartilhamento de práticas e o segundo que direciona para o Caderno de Práticas –
objeto deste relatório. Ao clicar no botão, o usuário acessará uma nova página, cujo layout
ainda está em aprovação do MEC:

Figura 5 - Capa do caderno de práticas (Layout em aprovação)
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Finalmente, ao escolher o caderno que deseja acessar (por etapa de ensino), o usuário
acessará o conteúdo completo, dividido por Competência Geral da Base Nacional Comum
Curricular, conforme proposta de layout enviada ao MEC em dezembro de 2018:

Figura 6 – Layout do Caderno (Parte 1)
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Figura 7 – Layout do Caderno (Parte 2)
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Figura 8 – Layout do Caderno (Parte 3)

Na última etapa para disponibilização do caderno para o público, as práticas serão então
diagramadas e inseridas em um único caderno por etapa de ensino, que se subdividirá em
práticas relacionadas às dez competências gerais previstas na Base Nacional Comum
Curricular.
Por fim, cabe ressaltar que os Cadernos Digitais de Práticas também servirão como insumos
nos processos de formação a distância sobre a BNCC, sendo correlacionados com os conteúdos
dos cursos para evidenciar as possibilidades de implementação das aprendizagens na prática e
no cotidiano escolar.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 127/2018/DICEI/SEB/SEB
PROCESSO Nº 23000.050898/2016-38
INTERESSADO: SECRETARIA EXECUTIVA - SE/MEC
ASSUNTO
0.1.

Entrega de Produto - Fundação Vanzolini

1.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1.1.
Trata a presente Nota Técnica da entrega do produto referente ao Anexo 14, Macroatividade 13
(Produção editorial de cadernos de práticas, situações de aprendizagem e projetos para apoio à implementação
de propostas curriculares) do Relatório 10, id SEI 1359915, integrante do escopo do Contrato n o 17/2017
celebrado entre o Ministério da Educação - MEC e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini - FCAV, para a "gestão
integrada dos processos necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da
Base Nacional Comum Curricular - BNCC, incluindo materiais de apoio e ações de formação para a sua
implementação".
2.

ANÁLISE

2.1.
O Anexo 14 - id SEI 1359915, denominado “Processo de curadoria, revisão, diagramação e
disponibilização dos conteúdos dos Cadernos Digitais de Práticas” contempla o que foi realizado pela Fundação
Vanzolini no período de outubro a dezembro de 2018 para essa macroatividade. A curadoria de
material consistiu em um processo de coleta de relatos de práticas em fontes disponibilizadas pelo MEC
(Prêmio Professores do Brasil; Adasa; MEC; Agência Nacional da Água; Ministério do Meio Ambiente e
Ministério da Saúde), na curadoria das práticas a partir de critérios pedagógicos e de alinhamento à BNCC, na
padronização dos relatos, na revisão ortográfica e na complementação multimidiática e pedagógica (de
informações e de correlações com as aprendizagens previstas na BNCC).
2.2.
Como acordado entre as partes, a elaboração dos cadernos resultará na criação e disponibilização
de quatro Cadernos Digitais de Práticas, para Educação Infantil, para Ensino Fundamental Anos Iniciais, para
Ensino Fundamental Anos Finais e para o Ensino Médio, que atenderão aos critérios estabelecidos no referido
Anexo 14.
2.3.
Nesse sentido, para a conclusão da Macroatividade 13, restaram pendentes: disponibilização das
práticas em HTML 5; conexão via hiperlink dessas práticas com os cursos de formação à distância previstos no
mesmo Contrato; curadoria que permita flexibilidade às práticas, de modo que possam ser utilizadas em todo o
território nacional - ainda que a prática refira-se à um Estado específico, é preciso demonstrar claramente que
determinada prática pode ser replicada em qualquer outra unidade da Federação.
2.4.
Além dessas pendências, listamos a seguir os critérios que estão descritos no Anexo 14, sendo
que alguns deles (em itálico) precisam ser revistos, o que deve ser contemplado no próximo relatório:
2.4.1.

Qualidade do conteúdo

2.4.1.1.

Consistência conceitual/teórica: Atendido.

2.4.1.2.

Coerência nas informações: Atendido.

2.4.1.3.

Abordagem não discriminatória: Atendido.

2.4.1.4.
Apoio ao docente: Não atendido. Em algumas práticas não fica claro como o docente poderá
realizar a implementação.
2.4.2.

Adequação à BNCC

2.4.2.1.

Possibilidade de alinhamento à BNCC: Atendido.

2.4.2.2.

Adequação aos direitos de aprendizagem / às competências e habilidades: Atendido.

2.4.2.3.
Adequação aos princípios da BNCC: educação integral, competências gerais (dentre elas as
competências socioemocionais) – Atendido.
2.4.2.4.

Adequação ao nível de ensino: Atendido em parte.

2.4.2.5.
parte.

Adequada às faixas etárias dos estudantes e à etapa de ensino a que se propõe: Atendido em

2.4.3.

Aspectos didáticos

2.4.3.1.
Flexibilidade: Não atendido. Em algumas práticas não fica claro como o docente poderá realizar a
implementação.
2.4.3.2.
Abordagem problematizadora: Atendido em parte. Em algumas práticas não fica claro como o
docente poderá realizar a implementação.
2.4.3.3.

Perspectiva participativa: Atendido.

2.4.3.4.
Protagonismo: Atendido em parte. Em algumas práticas não fica claro como o docente poderá
realizar a implementação.
2.4.3.5.
Tempos e espaços: Não atendido. Em algumas práticas não fica claro como o docente poderá
realizar a implementação.
2.4.3.6.
Formação continuada/professor: Não atendido. Em algumas práticas não fica claro como o
docente poderá realizar a implementação. Nessa situação, o docente pode ficar sem saber como proceder e,
num contexto assim, a formação fica claramente comprometida.
2.4.3.7.

Avaliação: Atendido em parte.

3.

CONCLUSÃO

3.1.
Diante do exposto, a Diretoria de Currículos e Educação Integral - DICEI e A Diretoria de
Formação e Desenvolvimento dos Profissionais da Educação Básica – DIFOR atestam que o produto entregue
pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini - FCAV está de acordo com o previsto para ser realizado no período,
ressalvadas as pendências apontadas acima, que deverão ser sanadas para o próximo relatório.
Brasília, 13 de dezembro de 2018.

EDUARDO GRANHA MAGALHÃES GOMES
DICEI/Assessoria
MIRNA FRANÇA DA SILVA DE ARAÚJO
Coordenadora Geral de Formação de Professores da Educação Básica

RAPH GOMES ALVES
Diretor de Currículos e Educação Integral

MARIA ALICE CARRATURI
Diretora de Formação
  
Documento assinado eletronicamente por Raph Gomes Alves, Diretor(a), em 13/12/2018, às 18:32,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Eduardo Granha Magalhães Gomes, Servidor(a), em
13/12/2018, às 18:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Mirna Franca da Silva de Araujo, Coordenador(a) Geral, em
13/12/2018, às 18:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Maria Alice Carraturi, Diretor(a), em 13/12/2018, às 18:57,
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 1359918 e o
código CRC E88F2862.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1359918

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 5º Andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8318 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.mec.gov.br
  

DECLARAÇÃO
  
Processo nº 23000.050898/2016-38
Interessado: SECRETARIA EXECUTIVA - SE/MEC
  
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PRODUTO
CONTRATO MEC No 17/2017
REF.: RELATÓRIO X – Anexo 14 – Processo de curadoria, revisão, diagramação e disponibilização dos conteúdos
dos Cadernos Digitais de Práticas

Declaro, nos termos da NOTA TÉCNICA Nº 127/2018/DICEI/SEB/SEB (id SEI 1359918), ter recebido da
Contratada, a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, o produto "Processo de curadoria, revisão, diagramação e
disponibilização dos conteúdos dos Cadernos Digitais de Práticas", constante do anexo 14 do relatório X
e integrante do escopo do Contrato n o 17/2017, para a gestão integrada dos processos necessários à
consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
incluindo materiais de apoio e ações de formação para a sua implementação.

Brasília, 13 de dezembro de 2018

Raph Gomes Alves
Diretor de Currículos e Educação Integral/MEC

Maria Alice Carraturi
Diretora de Formação
Documento assinado eletronicamente por Raph Gomes Alves, Diretor(a), em 13/12/2018, às 18:32,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Maria Alice Carraturi, Diretor(a), em 13/12/2018, às 18:57,

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 1359986 e o
código CRC FEA7438F.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1359986

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

PORTARIA Nº.

, DE

DE

DE 2018

O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, SUBSTITUTO,
DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, conforme Portaria de Nomeação
nº 117, de 26 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União-DOU, de 27 de janeiro de
2017, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no Capítulo
V – Da Gestão do Contrato – da Instrução Normativa da Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (IN/SEGES/MP) nº 5, de 25 de maio de 2017, resolve:
Art. 1º Ficam designadas os servidores Mirna França da Silva de Araújo, CPF:
393.271.401-68, como fiscal, e Séfora Costa Lucindo, CPF: 647.717.841-91, como substituta,
para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº. 17/2017, firmado com a FUNDAÇÃO
CARLOS ALBERTO VANZOLINI, que tem por objeto a prestação de serviços especializados
para a gestão integrada dos processos necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e
discussão da 3º Versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), incluindo materiais de apoio
e ações de formação para a sua implementação.
Art. 2º A fiscalização será exercida nos termos da Portaria SE/MEC nº. 201 e
da Norma Operacional SAA/SE/MEC Nº. 01, ambas de 12 de abril de 1999.
Art. 3º São competências do Fiscal, dentre as previstas na legislação acima
mencionada, na Lei nº. 8.666/93 e demais legislações que disciplinam a matéria:
I – manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalização do Contrato,
com cópia do termo contratual, dos seus eventuais aditivos, documentos referentes às ocorrências
verificadas durante a execução dos serviços e outros que possam dirimir dúvidas acerca das
obrigações contratuais;
II – conferir os dados das faturas e compatibilizar com os serviços prestados antes
de atestá-las encaminhando para pagamento;
III – controlar o saldo do empenho, de modo a facilitar o acompanhamento das
despesas;
IV – anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato,
informando ao superior imediato, todas aquelas que dependem de decisão, com vistas à

regularização das faltas ou defeitos observados e no caso de descumprimento de obrigações
contratuais, inexecução parcial ou total do objeto contratado, propor a imediata aplicação de
sanções previstas no Edital e no Contrato;
V – realizar constantes reavaliações do objeto contratado, propondo medidas com
vistas à redução dos gastos, bem como aquelas que visem melhor racionalização dos serviços,
inclusive quanto à real necessidade de manutenção do Contrato;
VI – acompanhar e controlar o prazo de vigência do Contrato;
VII – acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada,
exigidas para contratação com a Administração Pública;
VIII – cumprir, no que couber, às disposições previstas na Instrução Normativa da
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (IN/SEGES/MP)
nº 5, de 25 de maio de 2017 e alterações;
IX – manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada, previstas no
Contrato, bem como as demais disposições da Lei nº. 8.666/93 e legislação correlata.
Art. 4º O Fiscal responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular
das atribuições do encargo.
Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 225, de 17 de junho de 2017, publicada no
Boletim de Serviço nº 24, de 23 de junho de 2017.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO GUERREIRO CALDAS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Memorando nº 971/2018/CHEFIAGAB/SE/SE
Em 26 de dezembro de 2018.

Ao(À) SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/GABINETE
  
Assunto: substituição de fiscal titular - Contrato nº 17/2017.

1.
Solicito por gentileza alterar o Fiscal Titular do Contrato em epígrafe, Caetano Pansani
Siqueira para Mirna França da Silva de Araújo  CPF 393.271.401-68, mantendo a servidora Séfora Costa
Lucindo como fiscal substituta, conforme minuta SEI (1372685).

Atenciosamente,

FELIPE SARTORI SIGOLLO
Secretário-Executivo Adjunto

Documento assinado eletronicamente por Felipe Sartori Sigollo, Secretário(a) Executivo(a) Adjunto, em
26/12/2018, às 15:17, 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 1372687 e o
código CRC 97B8E221.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1372687

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  
PORTARIA Nº 481, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições,
conforme Portaria de Nomeação nº 854, de 13 de julho de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no Capítulo V – Da Gestão do Contrato – da Instrução Normativa da
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (IN/SEGES/MP) nº 5, de 25 de
maio de 2017, resolve:
Art. 1º Ficam designadas as servidoras Mirna França da Silva de Araújo, CPF: 393.271.401-68, como
fiscal, e Séfora Costa Lucindo, CPF: 647.717.841-91, como substituta, para acompanhar e fiscalizar a execução
do Contrato nº 17/2017, firmado com a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, que tem por objeto a prestação de
serviços especializados para a gestão integrada dos processos necessários à consolidação, disponibilização,
divulgação e discussão da 3º Versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), incluindo materiais de apoio e
ações de formação para a sua implementação.
Art. 2º A fiscalização será exercida nos termos da Portaria SE/MEC nº 201 e da Norma Operacional
SAA/SE/MEC Nº 1, ambas de 12 de abril de 1999.
Art. 3º São competências do Fiscal, dentre as previstas na legislação acima mencionada, na Lei
nº 8.666, de 1993, e demais legislações que disciplinam a matéria:
I - manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalização do Contrato, com cópia do termo
contratual, dos seus eventuais aditivos, documentos referentes às ocorrências verificadas durante a execução
dos serviços e outros que possam dirimir dúvidas acerca das obrigações contratuais;
II - conferir os dados das faturas e compatibilizar com os serviços prestados antes de atestá-las
encaminhando para pagamento;
III - controlar o saldo do empenho, de modo a facilitar o acompanhamento das despesas;
IV - anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, informando ao superior
imediato, todas aquelas que dependem de decisão, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados
e no caso de descumprimento de obrigações contratuais, inexecução parcial ou total do objeto contratado,
propor a imediata aplicação de sanções previstas no Edital e no Contrato;
V - realizar constantes reavaliações do objeto contratado, propondo medidas com vistas à redução dos
gastos, bem como aquelas que visem melhor racionalização dos serviços, inclusive quanto à real necessidade de
manutenção do Contrato;
VI - acompanhar e controlar o prazo de vigência do Contrato;
VII - acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, exigidas para contratação
com a Administração Pública;
VIII - cumprir, no que couber, às disposições previstas na Instrução Normativa da Secretaria de Gestão

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (IN/SEGES/MP) nº 5, de 25 de maio de 2017, e
alterações;
IX - manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada, previstas no Contrato, bem como
as demais disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e legislação correlata.
Art. 4º O Fiscal responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das atribuições do
encargo.
Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 273, de 17 de agosto de 2018, publicada no Boletim de Serviço nº
24, de 23 de junho de 2017.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO GUERREIRO CALDAS
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Guerreiro Caldas, Subsecretário(a), Substituto(a), em
26/12/2018, às 16:11, 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 1372839 e o
código CRC 7806B167.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1372839

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Memorando nº 1838/2018/GAB/CDGP/CGGA/SAA
Brasília, 27 de dezembro de 2018.

Ao(À) CGLC/GAB
  
1.
Em atendimento a solicitação constante no Processo nº 23000.050898/2016-38 sobre a Portaria
Nº 481 SEI Nº (1372839), informamos que a matéria será publicada no Boletim de Serviço Nº 52 de
04/01/2019.
2.

Mais informações poderão ser obtidas por meio dos telefones 2022-7404/2322.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Vania Maria Bezerra de Almeida, Fiscal de Contrato - Técnico,
em 27/12/2018, às 08:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015
do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Esrom Goncalves Rodrigues, Coordenador(a), Substituto(a),
em 27/12/2018, às 08:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015
do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Araújo Carvalho, Coordenador(a) Geral, em
27/12/2018, às 17:24, 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 1373390 e o
código CRC 07BA6AF2.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1373390

Anexo 8
Relatório de status do desenvolvimento de
ferramenta on-line da BNCC
Julho a setembro de 2018

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

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
Julho a setembro de 2018

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 julho a
setembro de 2018. Nesse período realizaram-se atividades de melhorias das ferramentas de
Documento Curricular e Consulta Pública a partir dos chamados via sistema de suporte (Zendesck)
bem como do contato direto entre os usuários e o MEC.
Ademais, a FCAV atuou no atendimento aos chamados do suporte de forma sistemática.
Ao longo de sete semanas foram realizadas uma série de melhorias através de sprints (Tabela 1). Essas
atividades estão registradas nos relatórios que integram esse material.
Tabela 1 – Relatórios e semanas de melhorias
Relatório 1 – 9 a 16 de julho
Relatório 2 - 16 a 23 de julho
Relatório 3 – 23 a 30 de julho
Relatório 4 – 30 de julho a 6 de agosto
Relatório 5 – 6 a 13 de agosto
Relatório 6 – 13 a 24 de agosto
Relatório 7 – 12 a 20 de setembro
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Relatório 1 de Sprint
(9 a 16 de julho de 2018)

1. Introdução
O quadro “BNCC – Ferramentas de apoio”, disponibilizado na plataforma do “Trello”, foi criado
para garantir organização, dinamismo e transparência no processo de desenvolvimento da
ferramenta de apoio a (re)elaboração de proposta curricular (Ferramentas: Documento Curricular e Consulta Pública), auxiliando ainda na gestão do projeto por meio da solicitação e priorização de tarefas a múltiplas equipes.
No dia 13 de julho de 2018 aconteceu a primeira reunião de Sprint e nela definiu-se que toda
sexta-feira seria feita uma reunião de Sprint com o objetivo de detalhar e priorizar as atividades para a próxima Sprint.
Para atingir os objetivos descritos, o Trello está organizado nas seguintes colunas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Backlog,
Elegíveis MEC – próxima Sprint,
Área de Sprint,
Área de Validação FCAV,
Área Validação MEC,
Reprovado,
Aprovado,
Implantado e
Próximas Sprints.
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O fluxo de inserção de informações no Trello segue conforme explicitado no organograma
abaixo:
Tarefas são inseridas
por todas as equipes

Backlog
Equipe MEC prioriza
as tarefas

Elegíveis MEC –
próxima Sprint
Equipe de Sistemas
cria a tabela referente
à próxima semana útil

Sprint

Quando
implementada

Quando validada
pela FCAV

Validação FCAV

Validação MEC
Segue para os Quadros
de Homologação
conforme seus status

Homologação
Se as equipes
necessitarem de
ajustes

Reprovado

Se não houver
ajustes

Aprovado
Vai para ambiente
de produção

Validada
Fluxograma 1 - Organização do Trello

Para gerenciamento dos processos inseridos na ferramenta, relatórios semanais serão emitidos com o objetivo de registrar o status de desenvolvimento das Sprints realizadas.
Este 1º relatório corresponde à semana do dia 9 a 16 de julho de 2018.
O organograma abaixo contém uma síntese quantitativa dos conteúdos inseridos no Trello e
sistematizados por ferramenta (Documento Curricular, Consulta Pública e Download) a qual
correspondem:
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Backlog

Sprint

Validação
FCAV

Validação
MEC

Documento Curricular

Documento Curricular

Documento Curricular

Documento Curricular

• Erro: 0
• Melhoria: 1
• Inserção de Conteudo: 0
• Outros: 0

• Erro: 0
• Melhoria: 0
• Inserção de Conteudo: 0
• Outros: 0

• Erro: 2
• Melhoria: 0
• Inserção de Conteudo: 0
• Outros: 0

• Erro: 0
• Melhoria: 0
• Inserção de Conteudo: 1
• Outros: 0

Consulta Pública

Consulta Pública

Consulta Pública

Consulta Pública

• Erro: 0
• Melhoria: 7
• Inserção de Conteudo: 0
• Outros: 0

• Erro: 0
• Melhoria: 3
• Inserção de Conteudo: 0
• Outros: 0

• Erro: 0
• Melhoria: 2
• Inserção de Conteudo: 0
• Outros: 0

• Erro: 0
• Melhoria: 4
• Inserção de Conteudo: 0
• Outros: 0

Download

Download

Download

Download

• Erro: 0
• Melhoria: 1
• Inserção de Conteudo: 0
• Outros: 0

• Erro: 0
• Melhoria: 0
• Inserção de Conteudo: 0
• Outros: 0

• Erro: 0
• Melhoria: 0
• Inserção de Conteudo: 0
• Outros: 0

• Erro: 0
• Melhoria: 1
• Inserção de Conteudo: 0
• Outros: 0

Organograma 1 - Dados quantitativos

2. Desenvolvimento
2.1. Área de Backlog (9 a 16 de julho de 2018)
A área “backlog”é destinada a receber todas as melhorias identificadas pelas equipes responsáveis pelo projeto ou os erros diagnosticados e validados pela equipe de Sistemas.

Backlog
Etiqueta: Documento Curricular / Melhoria
Conteúdo: Relatório Aba Análise
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Apenas Coordenadores Estaduais acessaram a etapa 6
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Inserção de vídeo tutorial de acesso na página home
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Possibilidade de o sistema alterar a cor quando alguém responder uma das questões da Consulta pública, indicando, assim, que aquela questão já está respondida.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Ao criar um bloco de conteúdo novo clicando no botão "Adicionar texto a ser consultado", na
etapa 4, o bloco criado deve ser posicionado abaixo dos que tiverem sido criado anteriormente e não
acima.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Alteração de textos orientadores na Etapa 4. No modal de ajuda: O texto de exemplo tem
que corresponder ao que é mostrado na imagem de exemplo. Precisa mudar o texto (que ta falando de
EI) pra bater com a imagem (que está falando de EF). Além disso, é preciso alterar a imagem para deixála com altura menor. Colapsar a barra de ensino fundamental, colapsar a barra de linguagens, colapsar a
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barra de componente arte e adicionar uma barra, dessa vez estendida, para o 1 ano escolar
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Inserir texto de orientação no modal de importar habilidades (entre o título e a caixa com
opções de seleção). Etapa 5.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: No modal de "ajuda" da etapa 5: Adicionar texto e imagem de ajuda como uma sequência do
exemplo do EF/Linguagens/Arte/1oAno da etapa anterior (etapa 4). Ou seja, a mesma imagem da etapa
anterior, mas agora com uma habilidade importada.
Etiqueta: Download / Documento Curricular / Melhoria
Conteúdo: Conteúdo BNCC comentada para os campos de experiência da EI
Quadro 1 - Coluna de Backlog

2.2. Atividades planejadas para a Sprint de 9 a 16 de julho de 2018
As atividades do quadro abaixo correspondem as atividades planejadas para a Sprint da semana de 9 a 16 de julho de 2018.

Atividades planejadas - SPRINT (09/07/18-16/07/18)
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Alterar texto que retorna quando não há nada na pesquisa de importação de “nenhum resultado encontrado” para “Não foram encontradas habilidades cadastradas no documento curricular correspondentes aos critérios da pesquisa”. Etapa 5
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: O botão “pesquisar” tem muito mais importância do que o “limpar filtros”, o design
deles precisa estar de acordo com essa diferença. Etapa 5. Importar habilidades.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Substituir nome do Botão “Adicionar texto a ser consultado” para “Adicionar bloco
de conteúdo”. Etapa 4
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Para a visão do respondente de uma consulta pública, criar uma divisória entre os
“documentos que são objeto da consulta” e os textos introdutórios e habilidades sendo consultadas.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Substituir ícone de lupa por ícone de edição na “home” do Consulta Pública
Etiqueta: Documento Curricular / Inserção de conteúdo
Conteúdo: Inserir, na aba "BNCC Comentada", os conteúdos de: Língua Portuguesa - produção
de textos, oralidade, leitura e análise linguística (anos finais), Ciências (anos finais), Geografia
(anos finais)
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Gerar PDF como apoio aos relatórios de Consulta Pública.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Relatório de Consulta Pública – Perfil Administrador
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Relatório de Consulta Pública – Perfil Coordenador Estadual ou Coordenador de
Etapa – “criador de Pesquisa”.
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Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Relatório de Consulta Pública – Perfil MEC
Etiqueta: Download / Melhoria
Conteúdo: Adicionar mais uma aba no Download contendo uma réplica da aba componente com os dados da BNCC comentada
Quadro 2 - Coluna de Sprint

2.3. Atividades inseridas na Sprint de 9 a 16 de julho de 2018
Ao longo dessa Sprint foram identificados erros por meio da ferramenta de suporte “Zendesk”
que entraram no desenvolvimento da semana, pois foram considerados prioritários para o uso
da ferramenta.
Além desses dois erros o MEC solicitou a retirada do logo do Governo Federal, a fim de atender a legislação referente ao período eleitoral.

Atividades inseridas ao longo da Sprint

Etiqueta: Documento Curricular / Erro
Conteúdo: Esqueci a senha não está enviando e-mail
Etiqueta: Documento Curricular / Erro
Conteúdo: Erro reportado pelas redes ao tentar incluir conteúdos na aba análise com caracteres especiais.
Etiqueta: Site / Download / Documentos Curricular / Consulta Pública
Conteúdo: Retirada de logo – Governo Federal
Quadro 3 – Atividades inseridas ao longo da sprint

Os dois erros foram identificados na ferramenta “Zendesk” foram avaliados como prioritários
pela equipe de sistemas, e, por essa razão, foram inseridas nessa Sprint.
Duas demandas não planejadas na Sprint foram inseridas, ambas solicitadas pelo MEC para
priorizar. A retirada do logo foi para cumprir a legislação referente ao período eleitoral.

2.4. Atividades concluídas na Sprint de 9 a 16 de julho de 2018
As atividades do quadro abaixo correspondem as atividades concluídas, tanto em relação às
planejadas quanto às atividades não planejadas mas que foram inseridas para a Sprint.

Atividades planejadas

Atividades inseridas ao longo da
Sprint

Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Alterar texto que retorna quando não há
nada na pesquisa de importação de “nenhum resultado encontrado” para “Não foram encontradas
habilidades cadastradas no documento curricular
correspondentes aos critérios da pesquisa”. Etapa 5
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: O botão “pesquisar” tem muito mais
importância do que o “limpar filtros”, o design deles
precisa estar de acordo com essa diferença. Etapa 5.
Importar habilidades.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Substituir nome do Botão “Adicionar

Etiqueta: Documento Curricular / Erro
Conteúdo: Esqueci a senha não está enviando email

Etiqueta: Documento Curricular / Erro
Conteúdo: Erro reportado pelas redes ao tentar
incluir conteúdos na aba análise com caracteres
especiais.
Etiqueta: Site / Download / Documentos Curricular / Consulta Pública
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texto a ser consultado” para “Adicionar bloco de
conteúdo”. Etapa 4
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Para a visão do respondente de uma
consulta pública, criar uma divisória entre os “documentos que são objeto da consulta” e os textos
introdutórios e habilidades sendo consultadas.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Substituir ícone de lupa por ícone de
edição na “home” do Consulta Pública
Etiqueta: Documento Curricular / Inserção de conteúdo
Conteúdo: Inserir, na aba "BNCC Comentada", os
conteúdos de: Língua Portuguesa - produção de
textos, oralidade, leitura e análise linguística (anos
finais), Ciências (anos finais), Geografia (anos finais)
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Gerar PDF como apoio aos relatórios de
Consulta Pública.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Relatório de Consulta Pública – Perfil
Administrador
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Relatório de Consulta Pública – Perfil
Coordenador Estadual ou Coordenador de Etapa –
“criador de Pesquisa”.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Relatório de Consulta Pública – Perfil
MEC
Etiqueta: Download / Melhoria
Conteúdo: Adicionar mais uma aba no Download
contendo uma réplica da aba componente com os
dados da BNCC comentada

Conteúdo: Retirada de logo – Governo Federal

Quadro 4 – Atividades planejadas e não planejadas concluídas

2.5. Atividades não concluídas na Sprint de 9 a 16 de julho de 2018
Não há atividades não concluídas nessa Sprint.

Atividades planejadas

Atividades inseridas ao longo da
Sprint

------

-----
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Relatório 2 de Sprint
(16 a 23 de julho de 2018)

1. Introdução
O quadro “BNCC – Ferramentas de apoio”, disponibilizado na plataforma do “Trello”, foi criado
para garantir organização, dinamismo e transparência no processo de desenvolvimento da
ferramenta de apoio a (re)elaboração de proposta curricular (Ferramentas: Documento Curricular e Consulta Pública), auxiliando ainda na gestão do projeto por meio da solicitação e priorização de tarefas a múltiplas equipes.
No dia 13 de julho de 2018 aconteceu a primeira reunião de Sprint e nela definiu-se que toda
sexta-feira seria feita uma reunião de Sprint com o objetivo de detalhar e priorizar as atividades para a próxima Sprint.
Para atingir os objetivos descritos, o Trello está organizado nas seguintes colunas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Backlog,
Elegíveis MEC – próxima Sprint,
Área de Sprint,
Área de Validação FCAV,
Área Validação MEC,
Reprovado,
Aprovado,
Implantado e
Próximas Sprints.
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O fluxo de inserção de informações no Trello segue conforme explicitado no organograma
abaixo:
Tarefas são inseridas
por todas as equipes

Backlog
Equipe MEC prioriza
as tarefas

Elegíveis MEC –
próxima Sprint
Equipe de Sistemas
cria a tabela referente
à próxima semana útil

Sprint

Quando
implementada

Quando validada
pela FCAV

Validação FCAV

Validação MEC
Segue para os Quadros
de Homologação
conforme seus status

Homologação
Se as equipes
necessitarem de
ajustes

Reprovado

Se não houver
ajustes

Aprovado
Vai para ambiente
de produção

Validada
Fluxograma 1 - Organização do Trello

Para gerenciamento dos processos inseridos na ferramenta, relatórios semanais serão emitidos com o objetivo de registrar o status de desenvolvimento das Sprints realizadas.
Este 2º relatório corresponde à semana do dia 16 a 23 de julho de 2018.
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2. Desenvolvimento
2.1. Área de Backlog (16 a 23 de julho de 2018)
A área “backlog”é destinada a receber todas as melhorias identificadas pelas equipes responsáveis pelo projeto ou os erros diagnosticados e validados pela equipe de Sistemas.

Backlog
Etiqueta: Documento Curricular / Melhoria
Conteúdo: Relatório Aba Análise
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Apenas Coordenadores Estaduais acessaram a etapa 6
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Inserção de vídeo tutorial de acesso na página home
Etiqueta: Download / Documento Curricular / Melhoria
Conteúdo: Conteúdo BNCC comentada para os campos de experiência da EI
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Relatório Gerencial de Consulta Pública – Perfil MEC/Admin
Etiqueta: Documento Curricular / Melhoria
Conteúdo: Análise do relato que as redes não conseguem salvar os dados da aba análise.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Ajustes pontuais de texto na ferramenta de Consulta Pública - perfil elaborador de consulta
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Ajustes pontuais de texto na ferramenta de Consulta Pública - perfil respondente da consulta
Quadro 1 - Coluna de Backlog

2.2. Atividades planejadas para a Sprint de 16 a 23 de julho de 2018
As atividades do quadro abaixo correspondem as atividades planejadas para a Sprint da semana de 16 a 23 de julho de 2018.

Atividades planejadas - SPRINT (16/07/18-23/07/18)
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Criar possibilidade de gerar PDF para a consulta pública criada pela rede
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Possibilidade de o sistema alterar a cor quando alguém responder uma das questões
da Consulta pública, indicando, assim, que aquela questão já está respondida.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Ao criar um bloco de conteúdo novo clicando no botão "Adicionar texto a ser consultado", na etapa 4, o bloco criado deve ser posicionado abaixo dos que tiverem sido criado anteriormente e não acima.
Etiqueta: Documento Curricular / Inserção de conteúdo
Conteúdo: Inserir, na aba "BNCC comentada" os conteúdos de Língua Portuguesa Anos Iniciais "habilidades esquecidas" e Matemática 5º ano.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Bloquear os redatores da possibilidade de elaborarem consultas públicas. Transferir
as consultas já elaboradas pelos redatores para os Coordenadores Estaduais.
Quadro 2 - Coluna de Sprint
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2.3. Atividades inseridas na Sprint de 16 a 23 de julho de 2018
Ao longo dessa Sprint não foram inseridas atividades na Sprint.

Atividades inseridas ao longo da Sprint
--------------

Quadro 3 – Atividades inseridas ao longo da sprint

2.4. Atividades concluídas na Sprint de 16 a 23 de julho de 2018
As atividades do quadro abaixo correspondem as atividades concluídas, tanto em relação às
planejadas quanto às atividades não planejadas mas que foram inseridas para a Sprint.

Atividades planejadas

Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Criar possibilidade de gerar PDF
para a consulta pública criada pela rede
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Possibilidade de o sistema alterar a cor quando alguém responder uma
das questões da Consulta pública, indicando, assim, que aquela questão já está respondida.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Ao criar um bloco de conteúdo
novo clicando no botão "Adicionar texto a
ser consultado", na etapa 4, o bloco criado
deve ser posicionado abaixo dos que tiverem sido criado anteriormente e não acima.
Etiqueta: Documento Curricular / Inserção
de conteúdo
Conteúdo: Inserir, na aba "BNCC comentada" os conteúdos de Língua Portuguesa
Anos Iniciais - "habilidades esquecidas" e
Matemática 5º ano.

Atividades inseridas ao longo da Sprint
-------------

Quadro 4 – Atividades planejadas e não planejadas concluídas

2.5. Atividades não concluídas na Sprint de 16 a 23 de julho de 2018
A atividade do quadro abaixo não foi concluída ao longo da Sprint de 16 a 23 de julho de 2018,
pois a movimentação de dados é um procedimento complexo, sensível e requer mais testes do
que um desenvolvimento convencional (alteração em tela). Além disso, a equipe de desenvolvimento diagnosticou um problema durante a movimentação das Consultas Públicas geradas
pelos Redatores para seu respectivo Coord. de Etapa. Uma vez que o redator pode estar em
mais de um grupo, consequentemente podem haver mais de um Coord. de Etapa associado.
Para solucionar o caso, foi proposto que as consultas fossem movidas para o Coord. Estadual,
por ser único no sistema. Uma vez adotada esta solução, foi possível atender e concluir a demanda do card.
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Atividades planejadas

Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Bloquear os redatores da possibilidade de elaborarem consultas públicas.
Transferir as consultas já elaboradas pelos
redatores para os Coordenadores Estaduais.

Atividades inseridas ao longo da Sprint
-----
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Relatório 3 de Sprint
(23 a 30 de julho de 2018)

1. Introdução
O quadro “BNCC – Ferramentas de apoio”, disponibilizado na plataforma do “Trello”, foi criado
para garantir organização, dinamismo e transparência no processo de desenvolvimento da
ferramenta de apoio a (re)elaboração de proposta curricular (Ferramentas: Documento Curricular e Consulta Pública), auxiliando ainda na gestão do projeto por meio da solicitação e priorização de tarefas a múltiplas equipes.
No dia 13 de julho de 2018 aconteceu a primeira reunião de Sprint e nela definiu-se que toda
sexta-feira seria feita uma reunião de Sprint com o objetivo de detalhar e priorizar as atividades para a próxima Sprint.
Para atingir os objetivos descritos, o Trello está organizado nas seguintes colunas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Backlog,
Elegíveis MEC – próxima Sprint,
Área de Sprint,
Área de Validação FCAV,
Área Validação MEC,
Reprovado,
Aprovado,
Implantado e
Próximas Sprints.
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O fluxo de inserção de informações no Trello segue conforme explicitado no organograma
abaixo:
Tarefas são inseridas
por todas as equipes

Backlog
Equipe MEC prioriza
as tarefas

Elegíveis MEC –
próxima Sprint
Equipe de Sistemas
cria a tabela referente
à próxima semana útil

Sprint

Quando
implementada

Quando validada
pela FCAV

Validação FCAV

Validação MEC
Segue para os Quadros
de Homologação
conforme seus status

Homologação
Se as equipes
necessitarem de
ajustes

Reprovado

Se não houver
ajustes

Aprovado
Vai para ambiente
de produção

Validada
Fluxograma 1 - Organização do Trello

Para gerenciamento dos processos inseridos na ferramenta, relatórios semanais serão emitidos com o objetivo de registrar o status de desenvolvimento das Sprints realizadas.
Este 3º relatório corresponde à semana do dia 23 a 30 de julho de 2018.
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2. Desenvolvimento
2.1. Área de Backlog (23 a 30 de julho de 2018)
A área “backlog”é destinada a receber todas as melhorias identificadas pelas equipes responsáveis pelo projeto ou os erros diagnosticados e validados pela equipe de Sistemas.

Backlog
Etiqueta: Documento Curricular / Melhoria
Conteúdo: Relatório Aba Análise
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Apenas Coordenadores Estaduais acessaram a etapa 6
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Inserção de vídeo tutorial de acesso na página home
Etiqueta: Download / Documento Curricular / Melhoria
Conteúdo: Conteúdo BNCC comentada para os campos de experiência da EI
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Relatório Gerencial de Consulta Pública – Perfil MEC/Admin - excel
Etiqueta: Documento Curricular / Melhoria
Conteúdo: Análise do relato que as redes não conseguem salvar os dados da aba análise.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Ajustes pontuais de texto na ferramenta de Consulta Pública - perfil elaborador de consulta
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Ajustes pontuais de texto na ferramenta de Consulta Pública - perfil respondente da consulta
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Perfil MEC/Admin pode buscar consultas por nome do estado?
Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo
Conteúdo: Perfil MEC/Admin pode buscar consultas por nome do estado?
Etiqueta: Documento Curricular / Melhoria/ Consulta Pública
Conteúdo: Criar um acesso MEC com o e-mail basencc@gmail.com / senha: 123
Quadro 1 - Coluna de Backlog

2.2. Atividades planejadas para a Sprint de 23 a 30 de julho de 2018
As atividades do quadro abaixo correspondem as atividades planejadas para a Sprint da semana de 23 a 30 de julho de 2018.

Atividades planejadas - SPRINT (23/07/18-30/07/2018)
Etiqueta: Documento Curricular / Inserção de conteúdo
Conteúdo: Inserção de conteúdo BNCC Comentada. Matemática 4º ano e Língua Inglesa anos
finais.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Bloquear os redatores da possibilidade de elaborarem consultas públicas. Transferir
as consultas já elaboradas pelos redatores para os Coordenadores Estaduais.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Etapa 4 – alteração de texto
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Correções textuais relativas a etapa 5 da ferramenta “consulta pública”
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Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Alterar textos da área de consulta pública - Perfil MEC/Admin
Quadro 2 - Coluna de Sprint

2.3. Atividades inseridas na Sprint de 23 a 30 de julho de 2018
Ao longo dessa Sprint não foram inseridas atividades na Sprint.

Atividades inseridas ao longo da Sprint

Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Aviso específico para usuários que tentam entrar na plataforma sem o uso de um
link de consulta
Quadro 3 – Atividades inseridas ao longo da sprint

2.4. Atividades concluídas na Sprint de 23 a 30 de julho de 2018
As atividades do quadro abaixo correspondem as atividades concluídas, tanto em relação às
planejadas quanto às atividades não planejadas, mas que foram inseridas para a Sprint.

Atividades planejadas
Etiqueta: Documento Curricular / Inserção de
conteúdo
Conteúdo: Inserção de conteúdo BNCC Comentada. Matemática 4º ano e Língua Inglesa anos
finais.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Bloquear os redatores da possibilidade de elaborarem consultas públicas. Transferir as consultas já elaboradas pelos redatores
para os Coordenadores Estaduais.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Etapa 4 – alteração de texto
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Correções textuais relativas a etapa
5 da ferramenta “consulta pública”
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Alterar textos da área de consulta
pública - Perfil MEC/Admin

Atividades inseridas ao longo da
Sprint

Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Aviso específico para usuários
que tentam entrar na plataforma sem o uso
de um link de consulta

Quadro 4 – Atividades planejadas e não planejadas concluídas

2.5. Atividades não concluídas na Sprint de 23 a 30 de julho de 2018
Todas as atividades previstas para essa Sprint foram concluídas.

Atividades planejadas

Atividades inseridas ao longo da
Sprint

-----

-----
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Relatório 4 de Sprint
(30 de julho a 06 de agosto de 2018)

1. Introdução
O quadro “BNCC – Ferramentas de apoio”, disponibilizado na plataforma do “Trello”, foi criado
para garantir organização, dinamismo e transparência no processo de desenvolvimento da
ferramenta de apoio a (re)elaboração de proposta curricular (Ferramentas: Documento Curricular e Consulta Pública), auxiliando ainda na gestão do projeto por meio da solicitação e priorização de tarefas a múltiplas equipes.
No dia 13 de julho de 2018 aconteceu a primeira reunião de Sprint e nela definiu-se que toda
sexta-feira seria feita uma reunião de Sprint com o objetivo de detalhar e priorizar as atividades para a próxima Sprint.
Para atingir os objetivos descritos, o Trello está organizado nas seguintes colunas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Backlog,
Elegíveis MEC – próxima Sprint,
Área de Sprint,
Área de Validação FCAV,
Área Validação MEC,
Reprovado,
Aprovado,
Implantado e
Próximas Sprints.
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O fluxo de inserção de informações no Trello segue conforme explicitado no organograma
abaixo:
Tarefas são inseridas
por todas as equipes

Backlog
Equipe MEC prioriza
as tarefas

Elegíveis MEC –
próxima Sprint
Equipe de Sistemas
cria a tabela referente
à próxima semana útil

Sprint

Quando
implementada

Quando validada
pela FCAV

Validação FCAV

Validação MEC
Segue para os Quadros
de Homologação
conforme seus status

Homologação
Se as equipes
necessitarem de
ajustes

Reprovado

Se não houver
ajustes

Aprovado
Vai para ambiente
de produção

Validada
Fluxograma 1 - Organização do Trello

Para gerenciamento dos processos inseridos na ferramenta, relatórios semanais serão emitidos com o objetivo de registrar o status de desenvolvimento das Sprints realizadas.
Este 4º relatório corresponde à semana do dia 30 de julho a 06 de agosto de 2018.
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2. Desenvolvimento
2.1. Área de Backlog (30 de julho a 06 de agosto de 2018)
A área “backlog”é destinada a receber todas as melhorias identificadas pelas equipes responsáveis pelo projeto ou os erros diagnosticados e validados pela equipe de Sistemas.

Backlog
Etiqueta: Documento Curricular / Melhoria
Conteúdo: Relatório Aba Análise
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Apenas Coordenadores Estaduais acessaram a etapa 6
Etiqueta: Download / Documento Curricular / Melhoria
Conteúdo: Conteúdo BNCC comentada para os campos de experiência da EI
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Relatório Gerencial de Consulta Pública – Perfil MEC/Admin - excel
Etiqueta: Documento Curricular / Melhoria
Conteúdo: Análise do relato que as redes não conseguem salvar os dados da aba análise.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Ajustes pontuais de texto na ferramenta de Consulta Pública - perfil elaborador de consulta
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Ajustes pontuais de texto na ferramenta de Consulta Pública - perfil respondente da consulta
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Perfil MEC/Admin pode buscar consultas por nome do estado?
Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo
Conteúdo: Perfil MEC/Admin pode buscar consultas por nome do estado?
Etiqueta: Documento Curricular / Melhoria/ Consulta Pública
Conteúdo: Criar um acesso MEC com o e-mail basencc@gmail.com / senha: 123
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Usuário deve poder acessar outras consultas do estado após login
Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo
Conteúdo: Terminar qualquer inclusão do restante da BNCC comentada
Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo
Conteúdo: Adicionar conteúdos restantes ao site
Etiqueta: Download / Melhoria
Conteúdo: Extração de relatório para analisarmos a aderência dos currículos estaduais à BNCC
Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo
Conteúdo: Inserir no material de apoio tutorial para o usuário
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Permitir reorganização dos documentos após upload
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Possibilitar ao usuários contribuintes exportar as contribuições em um documento em word,
pdf ou excel;
Quadro 1 - Coluna de Backlog

2.2. Atividades planejadas para a Sprint de 30 de julho a 06 de agosto de 2018
As atividades do quadro abaixo correspondem as atividades planejadas para a Sprint da semana de 30 de julho a 06 de agosto de 2018.
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Atividades planejadas - SPRINT (30/07/2018-06/08/2018)
Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo/ Melhoria
Conteúdo: Adicionar conteúdos retirados por causa do logo do governo - todo conteúdo precisa ser adicionado por atividades de desenvolvimento?
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Inserção de vídeo tutorial sobre consulta pública. Home e página inicial do usuário.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Inserção do vídeo tutorial recortado na página home e inicial do usuário.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Suporte Zendesk. Excluir nome de quem elaborou a pesquisa.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Relatório Gerencial da Consulta Pública - Adicionar Colunas.
Etiqueta: Download / Melhoria
Conteúdo: Inserção de novos perfis no relatório gerencial da ferramenta Documento Curricular
Quadro 2 - Coluna de Sprint

2.3. Atividades inseridas na Sprint de 30 de julho a 06 de agosto de 2018
Ao longo dessa Sprint uma atividade foi inserida no meio da Sprint, para atender uma demanda urgente do MEC em divulgar as atividades do Dia D da BNCC do EM no site da BNCC.

Atividades inseridas ao longo da Sprint
Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo
Conteúdo: Inserir Banner no site
Quadro 3 – Atividades inseridas ao longo da sprint

2.4. Atividades concluídas na Sprint de 30 de julho a 06 de agosto de 2018
As atividades do quadro abaixo correspondem as atividades concluídas, tanto em relação às
planejadas quanto às atividades não planejadas, mas que foram inseridas para a Sprint.

Atividades planejadas

Atividades inseridas ao longo da
Sprint

Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo/ Melhoria
Conteúdo: Adicionar conteúdos retirados por causa
do logo do governo - todo conteúdo precisa ser
adicionado por atividades de desenvolvimento?
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Inserção de vídeo tutorial sobre consulta
pública. Home e página inicial do usuário.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Inserção do vídeo tutorial recortado na
página home e inicial do usuário.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Suporte Zendesk. Excluir nome de quem
elaborou a pesquisa.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Relatório Gerencial da Consulta Pública Adicionar Colunas.
Etiqueta: Download / Melhoria
Conteúdo: Inserção de novos perfis no relatório

Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo
Conteúdo: Inserir Banner no site
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gerencial da ferramenta Documento Curricular.

Quadro 4 – Atividades planejadas e não planejadas concluídas

2.5. Atividades não concluídas na Sprint de 30 de julho a 06 de agosto de 2018
Todas as atividades previstas para essa Sprint foram concluídas.

Atividades planejadas

Atividades inseridas ao longo da
Sprint

-----

-----
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Relatório 5 de Sprint
(06 de agosto a 13 de agosto de 2018)

1. Introdução
O quadro “BNCC – Ferramentas de apoio”, disponibilizado na plataforma do “Trello”, foi criado
para garantir organização, dinamismo e transparência no processo de desenvolvimento da
ferramenta de apoio a (re)elaboração de proposta curricular (Ferramentas: Documento Curricular e Consulta Pública), auxiliando ainda na gestão do projeto por meio da solicitação e priorização de tarefas a múltiplas equipes.
No dia 13 de julho de 2018 aconteceu a primeira reunião de Sprint e nela definiu-se que toda
sexta-feira seria feita uma reunião de Sprint com o objetivo de detalhar e priorizar as atividades para a próxima Sprint.
Para atingir os objetivos descritos, o Trello está organizado nas seguintes colunas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Backlog,
Elegíveis MEC – próxima Sprint,
Área de Sprint,
Área de Validação FCAV,
Área Validação MEC,
Reprovado,
Aprovado,
Implantado e
Próximas Sprints.
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O fluxo de inserção de informações no Trello segue conforme explicitado no organograma
abaixo:
Tarefas são inseridas
por todas as equipes

Backlog
Equipe MEC prioriza
as tarefas

Elegíveis MEC –
próxima Sprint
Equipe de Sistemas
cria a tabela referente
à próxima semana útil

Sprint

Quando
implementada

Quando validada
pela FCAV

Validação FCAV

Validação MEC
Segue para os Quadros
de Homologação
conforme seus status

Homologação
Se as equipes
necessitarem de
ajustes

Reprovado

Se não houver
ajustes

Aprovado
Vai para ambiente
de produção

Validada
Fluxograma 1 - Organização do Trello

Para gerenciamento dos processos inseridos na ferramenta, relatórios semanais serão emitidos com o objetivo de registrar o status de desenvolvimento das Sprints realizadas.
Este 5º relatório corresponde à semana do dia 06 de agosto a 13 de agosto de 2018.
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2. Desenvolvimento
2.1. Área de Backlog (06 de agosto a 13 de agosto de 2018)
A área “backlog”é destinada a receber todas as melhorias identificadas pelas equipes responsáveis pelo projeto ou os erros diagnosticados e validados pela equipe de Sistemas.

Backlog
Etiqueta: Documento Curricular / Melhoria
Conteúdo: Relatório Aba Análise
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Apenas Coordenadores Estaduais acessaram a etapa 6
Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo / Melhoria
Conteúdo: Adicionar conteúdos restantes ao site.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Usuário deve poder acessar outras consultas do estado após login
Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo / Documento Curricular
Conteúdo: Terminar qualquer inclusão do restante da BNCC comentada
Etiqueta: Download / Análise
Conteúdo: Extração de relatório para analisarmos a aderência dos currículos estaduais à BNCC
Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo
Conteúdo: Inserir no material de apoio tutorial para o usuário
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Permitir reorganização dos documentos após upload
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Possibilitar ao usuários contribuintes exportar as contribuições em um documento em word,
pdf ou excel;
Quadro 1 - Coluna de Backlog

2.2. Atividades planejadas para a Sprint de 06 de agosto a 13 de agosto de 2018
As atividades do quadro abaixo correspondem as atividades planejadas para a Sprint da semana de 30 de julho a 06 de agosto de 2018.

Atividades planejadas - SPRINT (06/08/2018-13/08/2018)
Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo
Conteúdo: Inserção de documentos
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria / Documento Curricular
Conteúdo: Criar um acesso Admin/MEC com o email basencc@gmail.com, senha:123
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Ajustes pontuais de texto na ferramenta de Consulta Pública – perfil elaborador de consulta.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Ajustes pontuais de texto na ferramenta de Consulta Pública – perfil respondente da consulta.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Esqueci minha senha na aba consulta pública.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Viabilizar registro de CNPJ
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Na busca por consultas públicas do perfil MEC/Admin, considerar também a UF.
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Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Necessidade: Usuários precisam receber algum comprovante após contribuir em uma consulta pública.
Quadro 2 - Coluna de Sprint

2.3. Atividades inseridas na Sprint de 06 de agosto a 13 de agosto de 2018
Ao longo dessa Sprint nenhuma atividade foi inserida.

Atividades inseridas ao longo da Sprint
-Quadro 3 – Atividades inseridas ao longo da sprint

2.4. Atividades concluídas na Sprint de 06 de agosto a 13 de agosto de 2018
As atividades do quadro abaixo correspondem as atividades concluídas, tanto em relação às
planejadas quanto às atividades não planejadas, mas que foram inseridas para a Sprint.

Atividades planejadas

Atividades inseridas ao longo da
Sprint

Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo
Conteúdo: Inserção de documentos
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria / Documento
Curricular
Conteúdo: Criar um acesso Admin/MEC com o email basencc@gmail.com, senha:123
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Ajustes pontuais de texto na ferramenta
de Consulta Pública – perfil elaborador de consulta
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Ajustes pontuais de texto na ferramenta
de Consulta Pública – perfil respondente da consulta.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Esqueci minha senha na aba consulta
pública.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Viabilizar registro de CNPJ
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Na busca por consultas públicas do perfil
MEC/Admin, considerar também a UF.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Necessidade: Usuários precisam receber
algum comprovante após contribuir em uma consulta pública.

Quadro 4 – Atividades planejadas e não planejadas concluídas
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2.5. Atividades não concluídas na Sprint de 06 de agosto a 13 de agosto de 2018
Todas as atividades previstas para essa Sprint foram concluídas.

Atividades planejadas

Atividades inseridas ao longo da
Sprint

-----

-----
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Relatório 6 de Sprint
(13 de agosto a 24 de agosto de 2018)

1. Introdução
O quadro “BNCC – Ferramentas de apoio”, disponibilizado na plataforma do “Trello”, foi criado
para garantir organização, dinamismo e transparência no processo de desenvolvimento da
ferramenta de apoio a (re)elaboração de proposta curricular (Ferramentas: Documento Curricular e Consulta Pública), auxiliando ainda na gestão do projeto por meio da solicitação e priorização de tarefas a múltiplas equipes.
No dia 13 de julho de 2018 aconteceu a primeira reunião de Sprint e nela definiu-se que toda
sexta-feira seria feita uma reunião de Sprint com o objetivo de detalhar e priorizar as atividades para a próxima Sprint.
Para atingir os objetivos descritos, o Trello está organizado nas seguintes colunas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Backlog,
Elegíveis MEC – próxima Sprint,
Área de Sprint,
Área de Validação FCAV,
Área Validação MEC,
Reprovado,
Aprovado,
Implantado e
Próximas Sprints.
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O fluxo de inserção de informações no Trello segue conforme explicitado no organograma
abaixo:
Tarefas são inseridas
por todas as equipes

Backlog
Equipe MEC prioriza
as tarefas

Elegíveis MEC –
próxima Sprint
Equipe de Sistemas
cria a tabela referente
à próxima semana útil

Sprint

Quando
implementada

Quando validada
pela FCAV

Validação FCAV

Validação MEC
Segue para os Quadros
de Homologação
conforme seus status

Homologação
Se as equipes
necessitarem de
ajustes

Reprovado

Se não houver
ajustes

Aprovado
Vai para ambiente
de produção

Validada
Fluxograma 1 - Organização do Trello

Para gerenciamento dos processos inseridos na ferramenta, relatórios semanais serão emitidos com o objetivo de registrar o status de desenvolvimento das Sprints realizadas.
Este 6º relatório corresponde à semana do dia 13 de agosto a 24 de agosto de 2018.
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2. Desenvolvimento
2.1. Área de Backlog (13 de agosto a 24 de agosto de 2018)
A área “backlog”é destinada a receber todas as melhorias identificadas pelas equipes responsáveis pelo projeto ou os erros diagnosticados e validados pela equipe de Sistemas.

Backlog
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Usuário deve poder acessar outras consultas do estado após login
Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo / Documento Curricular
Conteúdo: Terminar qualquer inclusão do restante da BNCC comentada
Etiqueta: Documento Curricular / Melhoria
Conteúdo: Relatório Aba Analise
Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo / Melhoria
Conteúdo: Adicionar conteúdos restantes ao site
Etiqueta: Download / Análise
Conteúdo: Extração de relatório para analisarmos a aderência dos currículos estaduais à BNCC
Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo
Conteúdo: Inserir no material de apoio tutorial para o usuário
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Permitir reorganização dos documentos após upload
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Possibilitar ao usuários contribuintes exportar as contribuições em um documento em word,
pdf ou excel;
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Apenas Coordenadores Estaduais acessaram a etapa 6
Quadro 1 - Coluna de Backlog

2.2. Atividades planejadas para a Sprint de 13 de agosto a 24 de agosto de 2018
As atividades do quadro abaixo correspondem as atividades planejadas para a Sprint da semana de 13 de agosto a 24 de agosto de 2018.

Atividades planejadas - SPRINT (13/08/2018-24/08/2018)
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria /
Conteúdo: Permitir que as consultas públicas criadas sejam compartilhadas.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Incluir tempo limite de sessão do usuário.
Etiqueta: Consulta Pública / Erro
Conteúdo: Tratar caracteres especiais nos cabeçalhos do relatório
Quadro 2 - Coluna de Sprint
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2.3. Atividades inseridas na Sprint de 13 de agosto a 24 de agosto de 2018
Ao longo dessa Sprint nenhuma atividade foi inserida.

Atividades inseridas ao longo da Sprint
Etiqueta: Consulta Pública / Erro
Conteúdo: Problemas com os links de consultas públicas (História e Geografia, por exemplo) – não conseguia contribuir.
Etiqueta: Consulta Pública / Erro
Conteúdo: Excel de Consulta Pública traz texto "falso" no conteúdo.
Etiqueta: Consulta Pública / Erro
Conteúdo: Etapa 5 da ferramenta de Consulta Pública não estava funcionando adequadamente.
Quadro 3 – Atividades inseridas ao longo da sprint

2.4. Atividades concluídas na Sprint de 13 de agosto a 24 de agosto de 2018
As atividades do quadro abaixo correspondem as atividades concluídas, tanto em relação às
planejadas quanto às atividades não planejadas, mas que foram inseridas para a Sprint.

Atividades planejadas

Atividades inseridas ao longo da
Sprint

Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria /
Conteúdo: Permitir que as consultas públicas criadas sejam compartilhadas.

Etiqueta: Consulta Pública / Erro
Conteúdo: Problemas com os links de consultas
públicas (História e Geografia, por exemplo) –
não conseguia contribuir.
Etiqueta: Consulta Pública / Erro
Conteúdo: Excel de Consulta Pública traz texto
"falso" no conteúdo.
Etiqueta: Consulta Pública / Erro
Conteúdo: Etapa 5 da ferramenta de Consulta
Pública não estava funcionando adequadamente.

Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Incluir tempo limite de sessão do usuário.
Etiqueta: Consulta Pública / Erro
Conteúdo: Tratar caracteres especiais nos cabeçalhos do relatório

Quadro 4 – Atividades planejadas e não planejadas concluídas

2.5. Atividades não concluídas na Sprint de 13 de agosto a 24 de agosto de 2018
Todas as atividades previstas para essa Sprint foram concluídas.

Atividades planejadas

Atividades inseridas ao longo da
Sprint

-----

-----
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Relatório 7 de Sprint
(12 de setembro a 20 de setembro de 2018)

1. Introdução
O quadro “BNCC – Ferramentas de apoio”, disponibilizado na plataforma do “Trello”, foi criado
para garantir organização, dinamismo e transparência no processo de desenvolvimento da
ferramenta de apoio a (re)elaboração de proposta curricular (Ferramentas: Documento Curricular e Consulta Pública), auxiliando ainda na gestão do projeto por meio da solicitação e priorização de tarefas a múltiplas equipes.
No dia 13 de julho de 2018 aconteceu a primeira reunião de Sprint e nela definiu-se que toda
sexta-feira seria feita uma reunião de Sprint com o objetivo de detalhar e priorizar as atividades para a próxima Sprint.
Para atingir os objetivos descritos, o Trello está organizado nas seguintes colunas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Backlog,
Elegíveis MEC – próxima Sprint,
Área de Sprint,
Área de Validação FCAV,
Área Validação MEC,
Reprovado,
Aprovado,
Implantado e
Próximas Sprints.
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O fluxo de inserção de informações no Trello segue conforme explicitado no organograma
abaixo:
Tarefas são inseridas
por todas as equipes

Backlog
Equipe MEC prioriza
as tarefas

Elegíveis MEC –
próxima Sprint
Equipe de Sistemas
cria a tabela referente
à próxima semana útil

Sprint

Quando
implementada

Quando validada
pela FCAV

Validação FCAV

Validação MEC
Segue para os Quadros
de Homologação
conforme seus status

Homologação
Se as equipes
necessitarem de
ajustes

Reprovado

Se não houver
ajustes

Aprovado
Vai para ambiente
de produção

Validada
Fluxograma 1 - Organização do Trello

Para gerenciamento dos processos inseridos na ferramenta, relatórios semanais serão emitidos com o objetivo de registrar o status de desenvolvimento das Sprints realizadas.
Este 7º relatório corresponde à semana do dia 12 de setembro a 20 de setembro de 2018.
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2. Desenvolvimento
2.1. Área de Backlog (12 de setembro a 20 de setembro de 2018)
A área “backlog”é destinada a receber todas as melhorias identificadas pelas equipes responsáveis pelo projeto ou os erros diagnosticados e validados pela equipe de Sistemas.

Backlog
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Usuário deve poder acessar outras consultas do estado após login
Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo / Documento Curricular
Conteúdo: Terminar qualquer inclusão do restante da BNCC comentada
Etiqueta: Documento Curricular / Melhoria
Conteúdo: Relatório Aba Analise
Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo / Melhoria
Conteúdo: Adicionar conteúdos restantes ao site
Etiqueta: Download / Análise
Conteúdo: Extração de relatório para analisarmos a aderência dos currículos estaduais à BNCC
Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo
Conteúdo: Inserir no material de apoio tutorial para o usuário
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Permitir reorganização dos documentos após upload
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Possibilitar ao usuários contribuintes exportar as contribuições em um documento em word,
pdf ou excel;
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Apenas Coordenadores Estaduais acessaram a etapa 6
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Página “Meu Perfil” na ferramenta de Consultas Públicas
Etiqueta: Download / Inserção de conteúdo / Documento Curricular
Conteúdo: Conteúdo BNCC comentada – História anos finais
Quadro 1 - Coluna de Backlog

2.2. Atividades planejadas para a Sprint de 12 de setembro a 20 de setembro de 2018
As atividades do quadro abaixo correspondem as atividades planejadas para a Sprint da semana de 12 de setembro a 20 de setembro de 2018.

Atividades planejadas - SPRINT (12/09/2018-20/09/2018)
Etiqueta: Download / Melhoria / Documento Curricular
Conteúdo: Conteúdo BNCC comentada para os campos de experiência da EI
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Possibilitar ao usuário MEC visualizar dos currículos que subiram para as consultas após encerramento dessas.
Etiqueta: Site / Melhoria
Conteúdo: Absorver site Boas Práticas para Equipes de Currículo
Quadro 2 - Coluna de Sprint
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2.3. Atividades inseridas na Sprint de 12 de setembro a 20 de setembro de 2018
Ao longo dessa Sprint uma atividade foi inserida, para responder a uma dificuldade dos usuários em extrair os relatórios de consulta pública.

Atividades inseridas ao longo da Sprint
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Inserir loading no relatório de consulta pública.
Quadro 3 – Atividades inseridas ao longo da sprint

2.4. Atividades concluídas na Sprint de 12 de setembro a 20 de setembro de 2018
As atividades do quadro abaixo correspondem as atividades concluídas, tanto em relação às
planejadas quanto às atividades não planejadas, mas que foram inseridas para a Sprint.

Atividades planejadas

Atividades inseridas ao longo da
Sprint

Etiqueta: Download / Melhoria / Documento Curricular
Conteúdo: Conteúdo BNCC comentada para os
campos de experiência da
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Possibilitar ao usuário MEC visualizar dos
currículos que subiram para as consultas após encerramento dessas.
Etiqueta: Site / Melhoria
Conteúdo: Absorver site Boas Práticas para Equipes
de Currículo

Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Inserir loading no relatório de consulta pública.

Quadro 4 – Atividades planejadas e não planejadas concluídas

2.5. Atividades não concluídas na Sprint de 12 de setembro a 20 de setembro de 2018
Todas as atividades previstas para essa Sprint foram concluídas.

Atividades planejadas

Atividades inseridas ao longo da
Sprint

-----

-----
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Anexo 11
Relatório de melhorias da
ferramenta on-line da BNCC
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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
Setembro a dezembro de 2018
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 outubro a
dezembro de 2018. Nesse período realizaram-se atividades de melhorias das ferramentas de
Documento Curricular e Consulta Pública a partir dos chamados via sistema de suporte
(Zendesk) bem como do contato direto entre os usuários e o MEC.
Ademais, a FCAV atuou no atendimento aos chamados do suporte de forma sistemática. Nesse
relatório apresenta-se os scripts utilizados.

1. Atividades de melhorias no site e nas ferramentas de apoio a implementação
Atividades
Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo
Conteúdo: Inserção de materiais na
Plataforma
Etiqueta: Site / Inserção de conteúdo
Conteúdo: Inserção de materiais na
Plataforma
Etiqueta: Download / Documento Curricular
/ Inserção de conteúdo
Conteúdo: Conteúdo BNCC comentada –
História anos finais
Etiqueta: Download / Documento Curricular
/ Inserção de conteúdo
Conteúdo: Conteúdo BNCC comentada - Arte
Etiqueta: Site / Documento Curricular /
Inserção de conteúdo
Conteúdo: ERRATA BNCC
Etiqueta: Consulta Pública
Conteúdo: Extração de dados gerenciais da
consulta pública
Etiqueta: Erro / Consulta Pública
Conteúdo: Relatório de Consulta Pública –
Perfil Administrador
Etiqueta: Site / Melhoria
Conteúdo: Absorver site Boas Práticas para
Equipes de Currículo
Etiqueta: Erro / Consulta Pública
Conteúdo: Etapa 5 da ferramenta de
Consulta Pública não estava funcionando
adequadamente.

Data da solicitação

Data de Implantação

23/10/2018

14/11/2018

14/11/2018

21/11/2018

19/09/2018

01/11/2018

15/10/2018

01/11/2018

29/08/2018

01/11/2018

16/10/2018

23/10/2018

05/10/2018

15/10/2018

05/09/2018

08/10/2018

27/08/2018

19/10/2018
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Etiqueta: Download / Documento Curricular
/ Melhoria
Conteúdo: Conteúdo BNCC comentada para
os campos de experiência da EI
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Possibilitar ao usuário MEC
visualização dos currículos que subiram para
as consultas após encerramento dessas.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Inserir loading no relatório de
consulta pública

03/07/2018

24/09/2018

14/08/2018

24/09/2018

20/09/2018

24/09/2018

2. Zendesk
Ao longo de todo o período de disponibilização das ferramentas, a FCAV gerenciou o Zendesk,
uma plataforma de suporte técnico para os usuários. Foram criados scripts de respostas, que
são apresentados a seguir.
1. Audiência Pública
Bom dia, XXXXX,
Todas as informações sobre as audiências públicas são disponibilizadas no site abaixo:
http://cnebncc.mec.gov.br/
Atenciosamente
2. Acesso à plataforma
Boa tarde, XXXXX,
Esta plataforma é restrita para Coordenadores Estaduais, Coordenadores de Etapa de 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.
3. Acesso à BNCC
Boa tarde, XXXXX,
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 Nacional Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/download-da-bncc
Atenciosamente.

4. Sobre o suporte
Bom dia, XXXXX,
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,
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materiais de suporte e ferramentas de apoio à (re)elaboração do documento curricular.
Atenciosamente.
5.

Verificar login

Bom dia, XXXXX,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail cadastrado e função na plataforma.
Atenciosamente
Boa tarde, XXXXX,
Você poderia, por gentileza, nos passar o e-mail com o qual foi cadastrada pelo seu
Coordenador de Etapa para que possamos verificar?
Atenciosamente
6. Não teve retorno
Bom dia, XXXXX,
Não recebemos retorno e daremos este chamado 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
7. Erro, com pouca informação
Boa tarde, XXXXX,
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
8. Recuperar Senha*
Bom dia, XXXXX,
Para recuperar a senha, vá na área “Documento Curricular”
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documento-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
9. Contribuir na BNCC
Boa tarde, XXXXX,
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.

10. Participar da Ferramenta
Boa tarde, XXXXX,
Por enquanto a área é restrita apenas para profissionais que fazem parte do programa
ProBNCC.
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Atenciosamente.
11. Nome diferente
Bom dia, XXXXX,
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.
12. Dia D
Bom dia, XXXXX,
Hoje é o Dia D da Base do Ensino Médio. Todas as informações estão disponíveis em:
https://comunicacao6102.wixsite.com/diad
Atenciosamente.
13. Limpar Cache
Bom dia, XXXXX,
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).
Limpar cache no Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ptBR
Limpar cache no Mozila Firefox:
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2011/05/como-limpar-o-cache-dofirefox.html
Limpar cache no Internet Explorer:
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2012/05/como-limpar-o-cache-dointernet-explorer.html
Diga se deu certo e nos avise se precisar de novo auxílio técnico.
Atenciosamente.
14. Consulta pública
Bom dia, XXXXX,
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.

15. Identificado Problemas
Bom dia, XXXXX,
Nosso time técnico já havia identificado o problema e o sistema passou por uma atualização
que visa corrigi-lo.
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Caso o problema persista, por favor, responda este e-mail nos informando o ocorrido em
detalhes e com prints de tela.
Atenciosamente.
16. Responder as Consultas
Boa tarde, XXXXX,
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.
17. Funcionalidade do site/consultas públicas em si
Prezada XXXXX,
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.
18. Sobre a consulta Pública e por onde vem o link
Boa tarde, XXXXX,
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.
19. Ocorridos
Bom dia, XXXXX,
Poderia por gentileza, nos informar com mais detalhes o ocorrido?
Atenciosamente.
20. Município
Bom dia, XXXXX,
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
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Navegador Firefox

21. Funcionalidade/mandar arquivos pro zendesk
Bom dia, XXXXX,
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”.
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Para mais informações sobre a Consulta Pública dos currículos, entre em contato com sua rede
de ensino.
Atenciosamente.
22. Comentários
Bom dia, XXXXX,
Para fazer sua sugestão basta seguir as etapas a seguir:
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)

3- O campo para comentário irá aparecer, caso você responda "Parcialmente ou Não" em
alguma das duas perguntas.

Atenciosamente.
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23. Referências
Bom dia, XXXXX,
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
24. Sem resposta
Bom dia, (nome),
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
25. Dificuldade em reproduzir o erro relatado pelo usuário
(nome), 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?
Desta forma, poderemos avaliar melhor o ocorrido.
Muito obrigado!
Att.
Equipe atendimento - BNCC
26. Pedindo mais informações para o usuário
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Por favor, poderia nos informar os dados abaixo para que possamos avaliar melhor o caso?
• Nome completo:
• E-mail utilizado para autenticar no sistema:
Muito obrigado!
Att.
Equipe atendimento – BNCC
27. Resposta padrão para análise
(nome) tudo bem?
Recebemos sua solicitação, estamos avaliando o problema, responderemos em breve.
Agradecemos seu contato,
Att.
Equipe atendimento – BNCC
28. Dificuldade de importar objetivos no consulta pública
(nome), 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.
De modo a auxiliar na tarefa de importação dos textos, escrevemos abaixo o passo-a-passo
para realizar esta operação:
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• Para realizar a importação dos textos, certifique-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"""".
• Em seguida, retorne ao módulo de Consulta Pública e crie ao menos um 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 título do
bloco criado na etapa 4 onde serão inseridos os textos e clique no botão pesquisar.
• Por fim, marque os textos desejados que deverão compor a Consulta Pública e clique no
botão """"Importar"""".
• Após realizada a importação, os textos serão exibidos na tela da etapa 5.
• Agora, basta avançar para a etapa 6, concluir o preenchimento de disponibilização da
consulta e enviar o link para sua rede.
Além do passo-a-passo, segue sequência de prints (fotos da tela inteira) que exemplificam
visualmente como realizar o processo de importação. Os retângulos vermelhos indicam as
ações que devem ser realizadas em cada tela.
1) Módulo """"Documento Curricular"""" > Acesso como Redator > Aba """"Análise"""" >
preenchimento dos dados que serão posteriormente importados na Consulta Pública.
(print da tela)
2) Módulo """"Consulta Pública"""" > Acesso como Criador de Consulta > Etapa 4 >
Adicionando """"Blocos de Conteúdo"""" que servirão para agrupar os textos a serem
importados do Documento Curricular/Aba """"Análise"""".
(print da tela)
3) Módulo """"Consulta Pública"""" > Acesso como Criador de Consulta > Etapa 4 > Após
criação do bloco de conteúdo, aguardar mensagem de texto adicionado com sucesso e clicar
no botão """"Avançar"""".
(print da tela)
4) Módulo """"Consulta Pública"""" > Acesso como Criador de Consulta > Etapa 5 > Notar que
o bloco adicionado na etapa 4 estará presente nesta tela. Clicar em """"Importar
Aprendizagens"""" para que seja exibido a tela de importação.
(print da tela)
5) Módulo """"Consulta Pública"""" > Acesso como Criador de Consulta > Etapa 5 > Selecionar
os filtros conforme Etapa/Componente/Ano de preenchimento no Documento Curricular/Aba
""""Análise"""". Selecionar também o título do bloco de texto inserido na etapa 4 do Consulta
Pública, em seguida, clicar em Pesquisar.
(print da tela)
6) Módulo """"Consulta Pública"""" > Acesso como Criador de Consulta > Etapa 5 > Serão
exibidos os conteúdos do Documento Curricular/Aba """"Análise"""". Selecione os textos que
deseja importar clicando na caixinha exibida do lado esquerdo de cada texto. Depois, clique
em Importar.
(print da tela)
7) Módulo """"Consulta Pública"""" > Acesso como Criador de Consulta > Etapa 5 > Por fim,
você verá os textos importados na tela da etapa 5. Clique em avançar para preencher a etapa 6
e então, finalizar a produção da Consulta Pública.
(print da tela)
Depois de seguir as etapas acima, caso ainda não tenha conseguido importar os textos, por
favor, responda a este e-mail incluindo o print da tela (inteira) que está tendo dificuldade.
Desta forma, poderemos avaliar melhor o caso.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC.
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29. Dificuldades importar habilidades
(nome), boa tarde!
• Se você for Redator, após autenticar neste sistema, clique em "Documento Curricular". Na
aba "Análise", clique sobre o nome do Componente/Ano em que atua e preencha as colunas
"CONTEMPLADA", "CÓDIGO...", "DESCRIÇÃO...", depois clique no botão "Salvar". Após realizar
o preenchimento, retorne ao sistema de Consulta Pública e tente realizar a importação dos
textos novamente.
• Caso seja Coordenador de Etapa, após autenticar no sistema, você poderá acompanhar as
produções dos Redatores clicando em "Documento Curricular". Na aba "Análise", note que os
dados das colunas devem estar vazios e, portanto, não há o que importar na Consulta Pública.
Neste caso, você deverá solicitar aos Redatores que preencham esta área.
Caso encontre alguma dificuldade, por favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC
30. Recebimento de protocolo
(nome), 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. 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.
Atualmente, seu e-mail cadastrado no sistema é: rita_gallego@yahoo.com.br
Em tempo, 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".
(print da tela)
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"
(print da tela)
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.
(print da tela)
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)
(print da tela)
Verificação de e-mail no lixo eletrônico/Anti-spam
(print da tela)
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC.
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31. Data vigência das consultas
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Avaliando as duas Consultas 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.""
Print que ilustra o dado que deve ser preenchido pelo criador da Consulta Pública para que
fique visível para o respondente.
(print da tela)
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: Consulta Pública do Documento Curricular
Amapaense
(print da tela)
Print com simulação de respondente para:
TEXTOS ESPECÍFICOS DO DOCUMENTO CURRICULAR AMAPAENSE DA ETAPA EDUCAÇÃO
INFANTIL
(print da tela)
Quanto a não conseguir visualizar a consulta criada pela coordenadora de etapa, atualmente o
sistema não permite que ninguém além dos próprios criadores possam enxergar a
""produção"" dessas consultas. Neste caso, você só conseguirá acessar e visualizar como
respondente.
Já como respondente, por estar cadastrado no sistema de Documento Curricular, não há
necessidade de realizar um novo cadastro no sistema de Consulta Pública.
Portanto, basta clicar no link da Consulta Pública que foi compartilhado pelos Coordenadores
de Etapa e informar os mesmos dados de acesso utilizado no sistema de Documento
Curricular.
Caso o problema persista, por favor, responda a este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
32. Usuário não cadastrado
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Analisando os dados fornecidos neste chamado, não conseguimos encontrar o seu cadastro no
sistema.
• E-mail: simoliveirapereira@hotmail.com
O acesso às Consultas Públicas está disponível de duas formas:
• Como criador de Consulta Pública > 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 > 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.
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?(print da tela)
Caso não tenha recebido o link e deseja responder as Consultas Públicas, sugerimos que entre
em contato com a sua rede.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
33. Dúvidas sobre o papel do assessor
(nome), boa tarde! Tudo bem?
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). Apenas retificando uma informação passada anteriormente, não
há uma área específica para cada, sendo que ambos serão exibidos na lista de assessores.
Caso tenha outras dúvidas, por favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC
34. Retornando a senha padrão de usuário cadastrado
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Identificamos que o seu cadastro foi realizado normalmente.
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: (email)
Senha: 123
Simulação de acesso com seus dados de login/senha.
(print da tela)
IMPORTANTE:
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 solicite novamente o compartilhamento para a sua
rede.
Caso ainda tenha dificuldades, por favor, responda a este e-mail detalhando o passo-a-passo
realizado e, se possível, com prints de tela.
Att.
Equipe de Atendimento – BNCC
35. Pedido de extração de resultado da consulta
Olá (nome), boa tarde. Tudo bem?
Segue em anexo a planilha de arte.
Qualquer dúvida favor nos informar.
Agradecemos seu contato,
Equipe de Atendimento – BNCC
36. Alteração dados do usuário
Olá (nome). Tudo bem?
As alterações foram feitas.
Abaixo está a print de como ficou seu cadastro:
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(print da tela)
Qualquer problema favor nos informar.
Atenciosamente.
Equipe de Atendimento - BNCC
37. Resolução de problemas na plataforma
(nome), 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
38. Dúvida sobre criador de consulta
(nome), boa tarde! Tudo bem?
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 dificuldade, por favor, responda a este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC.
39. Recomendação de navegador
(nome), 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.
Navegador Chrome
(print da tela)
Navegador Firefox
(print da tela)
Tente realizar os procedimentos indicados neste chamado e caso o problema persista, por
favor, responda este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
40. Pedido de exclusão de grupo
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Conforme solicitado, realizamos a exclusão do grupo que havia criado para teste.
Caso tenha alguma outra dificuldade no uso do sistema, por favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC
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41. Problema de cadastro resolvido
(nome), boa tarde! Tudo bem?
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.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
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Anexo 12

Relatório de disponibilização de ferramenta
on-line para os educadores brasileiros divulgarem
e consultarem projetos e práticas
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Relatório Executivo
EIXO 3 – PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA 3ª VERSÃO
DA BNCC
Macroatividade 12 ‒ Disponibilização de ferramenta on-line para os educadores brasileiros
divulgarem e consultarem projetos e práticas

1. Introdução
O contrato nº 17/2017 celebrado entre o Ministério da Educação (MEC) e a Fundação Carlos
Alberto Vanzolini (FCAV) tem por objeto a prestação de serviços especializados para a
gestão integrada dos processos necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e
discussão da 3ª versão da BNCC, incluindo materiais de apoio e ações de formação para sua
implementação. No contexto desse contrato, está prevista, no eixo 3, a produção de
materiais de apoio para a implementação da BNCC e, entre as atividades previstas nesse
eixo, destaca-se a Macroatividade 12 – Disponibilização de ferramenta on-line para os
educadores brasileiros divulgarem e consultarem projetos e práticas, objeto deste Relatório.
O objetivo dessa ação é reestruturar o atual portal da BNCC para disponibilizar todo o
conteúdo e histórico da elaboração da Base, além de reunir o material de apoio à sua
implementação.

Ainda,

propõe-se

que

o

endereço

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/> se torne uma espécie de observatório de práticas
de implementação da BNCC, a começar pelas práticas relacionadas à (re)elaboração dos
currículos das redes de ensino brasileiras.
Conforme descrito em relatório anterior, essa ação foi organizada em cinco fases: curadoria
de conteúdo, desenho da arquitetura da informação, proposição de identidade visual,
desenvolvimento/customização de ferramentas e disponibilização de conteúdo em portal.
Ao longo dos meses de outubro e novembro e dezembro foram concluídas todas essas
etapas e o novo portal, com o legado curado de acordo com as diretrizes do MEC foi
incorporado.
Além disso, foi disponibilizada uma ferramenta online de Compartilhamento de Práticas por
meio da qual os educadores poderão enviar também suas práticas. Dessa forma, amplia-se a
escuta ao professor, valoriza-se sua prática e amplia o compartilhamento de bons relatos
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pedagógicos sobre como levar a BNCC para a sala de aula.
Esse relatório apresentará os resultados dessas duas ações.

2. Portal da BNCC
Após a validação do conteúdo pelo MEC a Fundação Vanzolini trabalhou na organização do
legado das informações em uma nova arquitetura, também validada pelo MEC.

Figura 1 − Nova arquitetura do site

Após análise dos conteúdos das três versões do site da BNCC e a realização de uma
curadoria para selecionar aqueles que remontam à história da construção da BNCC, foi
elaborado o item “Histórico” no formato da Linha do Tempo.
Os novos layouts dessas telas estão disponíveis nas imagens a seguir.
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Figura 2 −Proposta de layout da página de histórico
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Figura 3 − Modelo de layout da linha do tempo

3. Ferramenta de Compartilhamento de Práticas
A fim de estimular que os professores do Brasil compartilhem suas práticas alinhadas à
BNCC, foi desenvolvida uma ferramenta para compartilhamento de práticas.
Ela

está

disponível

na

página

oficial

da

Base

Nacional

Comum

Curricular

(http://basenacionalcomum.mec.gov.br) em “Implementação” − aba de “Práticas”:
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Figura 4 − Área de práticas

Nesta página, há dois botões disponíveis para acesso, o primeiro que direciona à Ferramenta
de compartilhamento de práticas – objeto deste relatório, e o segundo que direciona para o
Caderno de Práticas:

Figura 5 − Área de práticas

3.1.

Características da ferramenta

Acessando a ferramenta de compartilhamento de práticas, o usuário encontra um
formulário a ser preenchido para o envio do próprio relato de prática, que se inicia pelo
preenchimento de dados básicos sobre o relato:
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Figura 6 − Identificação da prática

Após a identificação da prática, clicando em “avançar” o usuário acessa uma segunda etapa
do formulário para fornecer detalhes sobre o relato, como objetivo(s); sinopse da prática;
relato das atividades desenvolvidas; nível de ensino; identificação da série/ano;
componentes curriculares envolvidos (estes últimos três com um menu suspenso para que o
usuário selecione as informações); quando a prática pode ser realizada, tempo previsto para
realização; materiais; referências bibliográficas e dicas e orientações complementares.

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

Figura 7 − Descrição da prática

Finalmente, a última etapa antes do envio da prática consiste em fornecer detalhamentos
sobre sua relação com a as aprendizagens previstas na BNCC:

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

Figura 8 − Relação da prática com a BNCC

Quando envia sua prática, o usuário recebe uma confirmação:

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

Figura 8 − Confirmação de envio

3.2.

Disponibilização

A ferramenta foi concluída e entregue ao MEC em dezembro de 2018, já no formato Joomla,
tecnologia solicitada pela equipe de DTI do Ministério da Educação.
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Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
62.145.750/0001-09
Razão Social:
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 10/07/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:
Ocorrências Impeditivas indiretas:
Vínculo com "Serviço Público":

Nada
Nada
Nada
Nada

Consta
Consta
Consta
Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Jurídica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital
Validade:
Receita Municipal
Validade:
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade:

Emitido em: 07/02/2019 10:25
CPF: 647.715.471-49
Nome: NARA DE SOUSA GONZAGA

02/06/2019
12/02/2019
15/06/2019
18/06/2019
25/05/2019
31/05/2019

1 de 1

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório de Ocorrências
Dados do Fornecedor
CNPJ:
62.145.750/0001-09
Razão Social:
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 07/02/2019 10:25
CPF: 647.715.471-49
Nome: NARA DE SOUSA GONZAGA

1 de 1

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar
Dados do Fornecedor
CNPJ:
62.145.750/0001-09
Razão Social:
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 07/02/2019 10:25
CPF: 647.715.471-49
Nome: NARA DE SOUSA GONZAGA

1 de 1

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ:
62.145.750/0001-09
Razão Social:
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 07/02/2019 10:25
CPF: 647.715.471-49
Nome: NARA DE SOUSA GONZAGA
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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Anexo I 3º Andar - Bairro Zona Cívico Administrativa, Brasília/DF, CEP
70047-900
Telefone: 2022-7097 - http://www.mec.gov.br
  
Ofício Nº 122/2019/ORÇAMENTO/CGGA/SAA-MEC
Brasília, 11 de fevereiro de 2019.

À Senhora
CÁSSIA CRISTINA BORDINI CINTRA
Subsecretária de Assuntos Administrativos Substituta  
Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios - MEC, Zona Cívico-Administrativa
  
Assunto: Emissão de Nota de Empenho.
  
Senhora Subsecretária de Assuntos Administrativo Substituta,

1.
Conforme disponibilidade orçamentária nesta UG (150002), e diante da ausência de
óbices legais verificados no Sistema SICAF (1422482) foi emitida a Nota de Empenho nº
2019NE800254, no valor de R$ 448.725,42 (quatrocentos e quarenta e oito mil setecentos e vinte e
cinco reais e quarenta e dois centavos), para abertura do exercício considerando a solicitação no
Despacho 84 (1397025) do Processo nº 23000.000508/2019-21.
2.
Apresentamos a tabela com a situação atual do Contrato, para subsidiar o
acompanhamento da rotina orçamentária pelos fiscais, conforme disposto no artigo 42 da Instrução
Normativa 05/2017, de 16 de maio de 2017, que regulamenta que os fiscais deverão receber cópias
dos documentos essenciais da contratação pelo setor de contratos e demais documentos
indispensáveis à fiscalização.

3.
Em atendimento ao Despacho 84/2019/GAB/SAA/SAA-MEC (1397025), de 21 de
janeiro de 2019, restituímos o processo para providências cabíveis e nos colocamos à disposição para
dirimir quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

ANA PAULA ARAÚJO CARVALHO
Coordenadora-Geral de Gestão Administrativa
Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Araújo Carvalho, Coordenador(a) Geral, em
11/02/2019, às 19:12, 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 1426903 e o código CRC A0544A9C.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1426903

Ministério da Educação
DESPACHO Nº 255/2019/GAB/SAA/SAA-MEC

Processo nº 23000.050898/2016-38
Assunto: Informa sobre emissão de Nota de Empenho.
Coordenação-Geral de Licitações e Contratos,

Conforme disponibilidade orçamentária na SAA (150002), informamos que foi emitida a Nota de
Empenho de 2019NE800254, no valor de R$ 448.725,42 (quatrocentos e quarenta e oito mil setecentos e vinte
e cinco reais e quarenta e dois centavos), conforme Ofício 122 (1426903).
Assim sendo, seguem os autos para demais providências.

CÁSSIA CRISTINA BORDINI CINTRA
Subsecretária de Assuntos Administrativos substituta

Documento assinado eletronicamente por Cássia Cristina Bordini Cintra, Subsecretário(a), Substituto(a),
em 12/02/2019, às 20:44, 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 1428534 e o
código CRC 6B96BFBE.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1428534

