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Senhor (a) Diretor (a) 

 

Para melhor organizar o dia B (dia da Base), em 27/11/2015 sugere-se que o trabalho 

seja realizado por área de conhecimento e por modalidade de ensino (fundamental e 

médio): 

1. Linguagens: Língua Portuguesa/Língua Estrangeira Moderna/Arte e Educação 

Física; 

2. Matemática: Matemática; 

3. Ciências da Natureza: Ciências - Biologia/Física/Química; 

4. Ciências Humanas: História/Geografia/Ensino Religioso – 

Filosofia/Sociologia/Ensino Religioso. 

Observação: O professor que ministra aula no ensino fundamental e médio deverá ficar 

na área/componente curricular com maior carga horária. 

Antes do dia 27/11/2015 para otimizar o trabalho, a equipe diretiva deve testar se o 

Sistema da Base abre com a mesma senha, em várias máquinas, uma vez que o trabalho 

precisa ser feito no login e senha da Unidade Escolar, ou seja o trabalho será feito no 

perfil da Escola. 

A escola deve, ainda, convidar a comunidade escolar (pais e alunos) para participar da 

avaliação da BNCC no dia B, se não for possível a participação de todos, sugere-se, 

também, que seja por representatividade (Associação e líderes de turma). 

Por ser um dia letivo, a indicação é que os professores passem atividades 

extracurriculares para os alunos tendo como tema da pesquisa a Base Nacional Comum 

Curricular (O que é? O objetivo? O motivo pelo qual é necessário ter uma BNCC, 

dentre outros).  

Deve-se escolher, por área de conhecimento, um Coordenador e um relator. O 

Coordenador comandará a avaliação coletiva e o relator registrará as mudanças feitas 
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nos objetivos (exclusão e criação de novos objetivos). Ficará a cargo do Coordenador 

fazer o print dos objetivos excluídos e criados, salvá-los e posteriormente passar para o 

relator que acrescentará ao seu registro. Esse documento deverá ser arquivado até à 

solicitação de encaminhamento para a Diretoria Regional de Educação de Araguaína. 

A título de exemplo para o relator e para facilitar seu trabalho no dia B, indica-se que o 

registro seja feito, após a abertura de praxe, da seguinte forma: 

Sugestão de criação de novos objetivos 

Área de Conhecimento: 

Componente Curricular: 

Eixo: 

Novo (s) Objetivo (s): COLOCAR AQUI O PRINT 

Objetivo a ser excluído: COLOCAR AQUI O PRINT 

27/11/2015 – Dia B  

 Fazer abertura do evento, explicitando o porquê de uma Base Nacional Comum 

Curricular, a importância da participação de todos e dividir o grupo, conforme 

sugestão acima. (sugestão de material: http://movimentopelabase.org.br/wp-

content/uploads/2015/11/apresenta%C3%A7%C3%A3o_BNC.pdf ) 
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ANEXO 1 

 

Como fazer um print  
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