
ORIENTAÇÃO: BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

Prezado(a) Senhor(a):

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de

1996, e o Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014,

determinam que a União, em colaboração com os entes federados, construa uma Base Nacional

Comum Curricular (BNC) para todas as etapas da Educação Básica.

 Em junho desse ano, foi constituída, por portaria do Ministro de Estado da Educação (MEC), uma

Comissão de Especialistas para a redação de uma proposta preliminar para a discussão da Base

Nacional Comum Curricular. Essa Comissão conta com especialistas na Educação Infantil e nos

componentes curriculares e áreas de conhecimento do Ensino Fundamental e Médio. Os membros

dessa comissão foram indicados, pelo CONSED e pela UNDIME, entre especialistas das secretarias

e  professores em exercício nas redes públicas, além de professores(as)/pesquisadores(as) de 38

Instituições de Ensino Superior. 

Já  está  disponível  para  consulta,  por  meio  do  Portal  Base  Nacional  Comum,  (endereço:

http://basenacionalcomum.mec.gov.br) o documento preliminar para discussão da Base Nacional

Comum Curricular. 

O  documento  preliminar  poderá  ser  baixado  a  partir  do  Link

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/conhecaTextosIntrodutorios .  

Para  que  possamos  auxiliar  na  construção  do  documento  preliminar,  nós,  Institutos  Federais,

podemos contribuir de duas maneiras: Individualmente ou por instituição.

Para contribuir individualmente, o profissional precisa fazer seu cadastro no site da base nacional

comum escolhendo a opção “Indivíduos” e, após, fazer a sua contribuição.

Já a contribuição por instituição, será a contribuição do campus como um todo, não impedindo

esmo assim, que o profissional participe de ambos os movimentos.

Lembrando, que as disciplinas foram dispostas por objetivos de aprendizagem para toda a Educação

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/conhecaTextosIntrodutorios


Básica, sendo abordadas através das diferentes áreas do conhecimento. Assim, orienta-se que os

profissionais da instituição leem todo o documento, mas principalmente o item que tange a sua área

de saber, para que este documento possa ser amplamente discutido.

O item destinado ao cadastro por  escolas,  ficou reservado somente para as escolas  estaduais e

municipais,  onde estas informações serão compiladas pela secretaria  da educação do respectivo

município e após enviadas para a secretaria estadual de Educação.

As contribuições dos institutos, por campus, e as individuais, irão diretamente para o banco de

dados da UNB, instituição que ficará responsável por fazer uma síntese das contribuições.

Pelo cronograma do MEC, o dia 21/10/2015 é o dia nacional de mobilização das escolas, para que

possa haver amplo debate sobre documento. Entretanto, o sistema ficará aberto para contribuição da

sociedade até o dia 15/12/2015.

Desta forma, reforçamos o debate sobre o documento, pois este orientará a construção dos nossos

currículos para os próximos anos. 


