DETALHAMENTO DO CRONOGRAMA BNCC – 2018
Ações

Encaminhamentos

Atores
envolvido
s

Período

Participação de
Encontros
Pedagógicos,
Seminários e
Audiências
sobre a BNCC

Acompanhamento da homologação da BNCC em suas diferentes etapas através de leituras de documentos
referências

Diferentes grupos
de formação
continuada da rede
municipal

2017

Realização do “Dia D” –
Divulgação na
reunião das
equipes
gestoras

Mobilizar os gestores escolares para estudo da BNCC em suas escolas e para o engajamento da comunidade
escolar.
Reuniões pedagógicas em todas as escolas da rede

Equipes
Pedagógicas da
Seduc e escolas

Março/2018

Planejamento do
processo de
implementação

Estabelecer um cronograma para a implementação da BNCC no município.
Identificar recursos necessários em função do planejamento de curto e médio prazo.

Equipe Pedagógica
da Seduc

Junho/2018

Definir coordenadores de etapa estruturando grupos de trabalho (GTs) responsáveis pelo início do processo de
(re)elaboração curricular, compõe a equipe todos os orientadores educacionais da rede.
Organizar cronograma dos Gts, conforme a necessidade de cada grupo e de cada etapa da elaboração e
sistematização do documento.

Equipe Pedagógica
da Seduc

Junho e Julho/2018

Levantamento histórico
curricular da rede e
documentos atuais

Analisar os documentos atuais da rede (Referencial Curricular de Ensino da Rede Municipal de Farroupilha e
Proposta Política Pedagógica) que possam servir de referência para auxiliar o processo de (re)elaboração
curricular.

Equipe Pedagógica
da Seduc

Julho /Agosto 2018

Mobilização e
articulação para o
engajamento em todo o
processo

Realizar ações de comunicação constante para engajar todos os atores desde o início do processo
Formação continuada para orientadores educacionais com a Assessora Pedagógica Ana Maria Silveira Rodrigues
da Editora Somos
Formação continuada para gestores com foco nos Passos da Implementação da BNCC

Equipe Pedagógica
da Seduc

Todo o período
letivo de 2018

Semana “D”
Estudo das
competências básicas
da BNCC

Formação continuada para estudo e sistematização das discussões sobre como podem ser trabalhadas tais
competências nas escolas da rede.
Disponibilização de vídeos e material de apoio para que as equipes pedagógicas desenvolvam os estudos nas
escolas
O material para discussão será acessado através do Google Forms com o link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdet_q2qZA5BYm3DMJdvBJSE60SCycuEZEgjRnTvT2KVM6kkA/viewfor
m

Equipes
Pedagógicas e
docentes das
escolas municipais
da rede

Semana de
Formação na escola
Julho/2018

Equipe Pedagógica
da Seduc e CME

Julho/2018

Composição da equipe

Estrutura do
documento referência
da rede

Definir a estrutura do Documento Referência
Socializar com o CME a estrutura do Documento Referência e ouvir as suas contribuições para enriquecimento
do documento
Estruturar o documento norteador do currículo da cada etapa/área junto com os coordenadores de etapa ( GTs)

Ações

Encaminhamentos

Atores
envolvido
s

Período

Estudo dos conceitos,
concepções e
metodologias

Discutir os textos introdutórios da BNCC, das áreas de conhecimento e dos componentes curriculares; e textos
de fundamentação sobre a elaboração de currículos.
Disponibilização de vídeos e material de apoio para que as equipes pedagógicas desenvolvam os estudos nas
escolas atendendo as áreas de conhecimento e dos componentes curriculares
O material para discussão será enviado através do Google Forms a ser construído e enviado as escolas

Estudo sobre os
componentes e
anos
específicos

Criar e divulgar Plataforma Virtual (Google Forms) para refletir e organizar o currículo a luz da BNCC nos
diferentes níveis e áreas do conhecimento.
Monitorar e sistematizar as contribuições oriundas de todos os envolvidos por níveis de ensino e áreas do
conhecimento desde a Etapa creche até o Nono Ano.
Organizar com as contribuições oriundas dos docentes que atuam na rede o Documento Preliminar

Equipes
pedagógicas da
Seduc e escolas
Coordenadores de
etapas GTs
Docentes da Rede
Municipal

Construção do
documento Referência

Buscar os subsídios teóricos para dar conta dos seguintes aspectos: histórico da construção curricular e
descrição do processo de elaboração, aspectos legais, concepções e princípios, perfil dos alunos da Rede
Municipal de Ensino, modalidades da Educação básica ofertada, orientações metodológicas, orientações
pedagógicas e considerações finais
Redigir e socializar cada etapa desse documento com os atores deste processo, ou seja , a comunidade escolar
de forma a garantir a participação efetiva na construção

Equipe Pedagógica
da Seduc
Coordenadores de
etapas GTs

A partir de Julho
2018

Construção de uma
versão preliminar

Apresentar ao CME para as contribuições o documento preliminar
Consolidar a 1ª versão da proposta.
Apresentar a 1ª versão da proposta para a rede municipal.

Equipe Pedagógica
da Seduc
Coordenadores de
etapas GTs

Dezembro / 2018

Realização de consultas
públicas

Compartilhar e coletar contribuições da 1ª versão da proposta curricular com a rede e comunidade
farroupilhense através de documento no Google Forms.

Equipe Pedagógica
da Seduc

Dezembro / 2018

Sistematizar
contribuições para a
proposta curricular
final

Revisar a proposta curricular preliminar considerando as contribuições da rede e o alinhamento à BNCC e
proposta curricular estadual.

Equipe Pedagógica
da Seduc

Fevereiro/2019

Revisão dos Projetos
Políticos
Pedagógicos

Início da revisão dos Projetos Políticos Pedagógicos das EMEIs levando em consideração os Direitos de
Aprendizagem
Revisão dos Projetos Políticos Pedagógicos com a comunidade escolar visando a adequação dos mesmos à
BNCC e a proposta curricular preliminar

Equipes
Pedagógicas da
Seduc e das
escolas e docentes

Maio / 2018* EMEIs
Março / 2019 EMEFs

Enviar a proposta
curricular ao
Conselho
Municipal de
Educação

Encaminhar o Referencial Curricular Municipal ao Conselho Municipal de Educação

Equipe Pedagógica
da Seduc

Abril / 2019

Adequação de apoio
pedagógico e
dos materiais
didáticos

Adequar a formação continuada ofertada a proposta curricular municipal.
Adesão ao PNLD para todas as etapas no que se refere a: obras pedagógicas, obras literárias e obras XXXX
bem como escolha de material unificado para a rede
Adequar os materiais didáticos a proposta curricular municipal.

Equipe Pedagógica
da Seduc

2018 / 2019

2

Coordenadores de
Etapa e docentes
inscritos nos GTs

Agosto/2018

Julho/Agosto 2018
Agosto a
Novembro 2018

