2º DIA D – 06 de julho de 2018
RIO GRANDE DO SUL EM AÇÃO
BNCC - REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é o documento que define
os conhecimentos essenciais que todos os alunos da Educação Básica
têm o direito de aprender.
Destacamos que o diferencial na construção desta Base é o regime de
colaboração, considerando o Município como um território onde
escolas de diferentes mantenedoras (municipais, estaduais e
privadas) pensem e construam seu currículo de forma coletiva,
objetivando e garantindo o direito de aprender de cada criança e
adolescente.
Desta forma, lembramos que as atividades devem ser executadas por
professores das escolas de educação básica de todas as redes de
ensino, de forma colaborativa e, preferencialmente, em conjunto.

Sugestão de atividades para colaboração, organização e execução do “2º DIA D” RS,
considerando o período de um turno para desenvolvimento

1º Momento: reflexão com o grupo de professores sobre a importância da construção coletiva
no RS em que as redes de ensino públicas e escolas particulares se mobilizam para discutir e
construir um documento curricular, hoje, nominado Referencial Curricular Gaúcho.
2º Momento: orientação de como acessar a Plataforma digital no endereço
curriculo.educacao.rs.gov.br , conforme sua áreas de conhecimento e componente curricular.
3º Momento: dividir os professores por áreas de conhecimento e componentes curriculares,
em espaços onde poderão discutir as contribuições e se houver tempo disponível, inseri-las na
plataforma.
4º Momento: encerramento.
OBS.: sugerimos que seja realizado no dia 6 de julho, na parte da manhã, em função do jogo da
Seleção que será às 15h.

Coordenação Estadual de Currículo da BNCC/RS
Comissão Estadual de Mobilização para a Implementação da BNCC/RS e elaboração do
Referencial Curricular Gaúcho

FIQUE LIGADO(A)
Acesse outros materiais informativos e
participe das discussões!
Drive com diversos materiais de apoio, clique no link e acesse:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UQWpLfo4T1MuKosa
FVoWVA1YDyTzV_cX?ogsrc=32 ) para terem acesso aos
materiais utilizados , sugestões de vídeos e também uma
sugestão de atividade para o Dia D (06/07) nos municípios.
Colocamos a disposição também alguns sites para que possam
acessar e consultar alguns materiais extras. Segue abaixo os
materiais extras:
•
Movimento pela Base
http://movimentopelabase.org.br/
•
Porvir : http://porvir.org/
•
MEC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
•
Fundação
Lemann: https://fundacaolemann.org.br/noticias/oque-e-a-bncc?gclid=CjwKCAjw68zZBRAnEiwACw0eYX8s6YnJrR_6OCni57KwvEvU6DsJdVg6mwZVaWlfiyUzAZY5ER6xoCRCQ
QAvD_BwE.

