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I – HISTÓRICO 

A implantação da Base Nacional Comum Curricular iniciou em 2015 e passou 

por um longo processo, envolvendo diversos setores das comunidades educacionais, 

através de audiências públicas regionais, com caráter exclusivamente consultivo, 

destinadas a colher subsídios e contribuições para a elaboração da norma instituidora 

da Base Nacional Comum Curricular. 

Com as contribuições advindas de diversas entidades e atores da sociedade 

civil, foi elaborada pelo Ministério da Educação - MEC a proposta da Base Nacional 

Comum Curricular considerando as necessidades, interesses e pluralidade da 

educação brasileira e posteriormente encaminhada ao Conselho Nacional de 

Educação. 

No dia 15 de dezembro de 2017, o parecer e o projeto de resolução 

apresentados pelos conselheiros relatores do CNE foram votados em Sessão do 

Conselho Pleno e aprovados com 20 votos a favor e 3 contrários. Com esse 

resultado, seguiram para a homologação no MEC, que aconteceu no dia 20 de 

dezembro. 

Em 22 de dezembro de 2017 foi publicada a Resolução CNE/CP nº 2, que 

institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC a ser 

respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no 

âmbito da Educação Básica, o que trouxe consubstanciais mudanças no tocante à 

organização curricular brasileira. 

INTERESSADO:   Secretaria Municipal de Educação. 

ASSUNTO:  Parecer Orientativo referente a Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino nas 

Etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental de acordo com a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC para orientar a implementação no Sistema Municipal de Ensino. 

RELATOR:  Conselho Municipal de Educação. 
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A partir da aprovação da BNCC pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, 

instituiu-se e orientou-se sua implementação, conforme inciso V, do artigo 9º, da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Desta forma o Distrito Federal, 

os Estados e Municípios, em colaboração se organizaram para estabelecer as 

competências e diretrizes para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental e 

Médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

uma formação básica comum. 

Desta forma, o MEC orientou os Estados e Municípios a se organizarem em 

regime de colaboração, a fim de proceder à elaboração dos Referenciais Estaduais 

para a Educação Básica, conforme a LDB nº 9394/96, alterada em seu artigo 26, pela 

Lei nº 12.796/2013, que define: 

 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma 
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. 
 

 
 Destaca-se que o artigo 27 da LDB preconiza que os conteúdos curriculares da 

educação básica observarão, ainda, as diretrizes, como, “a difusão de valores 

fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao 

bem comum e à ordem democrática”. Assim, foi elaborado um projeto de 

implementação da BNCC que atenda, de maneira mais igualitária possível, todas as 

unidades federativas, a partir de um currículo com uma base comum para todos e 

com as especificidades de cada região, com evidência na história e cultura local. 

 Considerando que o artigo 26 da LDB 9394/96, prevê que cada Sistema de 

Ensino e estabelecimento escolar tenha uma parte comum e uma parte diversificada, 

com características regionais, culturais e econômicas, o marco do início da BNCC  no 

Estado de Mato Grosso, se deu pela Portaria nº 521/2017/GS/SEDUC/MT, que 

constituiu a Comissão Estadual de Governança para a implementação da Base 

Nacional Comum Curricular no Estado de Mato Grosso – BNCC/MT, que por sua vez 

elaborou a Proposta Curricular de Mato Grosso, em regime de colaboração com os 

Municípios e Comitê Executivo. 

 O documento produzido foi intitulado como Currículo de Referência para o 

Território Mato-Grossense – Etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, foi 
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encaminhado pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC/MT, 

por meio do ofício nº 0499/2018/SEDUC ao Conselho Estadual de Educação – 

CEE/MT para apreciação e manifestação do Parecer Orientativo, o qual foi elaborado 

após Audiência Pública realizada nos dias 22 e 23 de novembro do presente ano e 

protocolada pelo CEE/MT junto a SEDUC em 30 de novembro de 2018, que procedeu 

as adequações no documento, sendo agendada a data de 19 de dezembro de 2018 

para homologação do Documento  de Referência Curricular para Mato Grosso. 

 Concomitantemente, observou-se que no município de Lucas do Rio Verde – 

MT, o processo de implementação da BNCC se deu através da Reorganização da 

Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino, processo esse que aconteceu em 

regime de colaboração com o Sistema Estadual de Ensino. Foi ofertado pela 

Secretaria Municipal de Educação durante todo o ano letivo, formação continuada 

para os professores da rede municipal, com momentos de envolvimento com os 

professores das redes estadual e privada, sobre o referido processo de 

implementação.  

Além disso, foi criada através da Portaria 620 de 08 de maio de 2018 a 

Comissão para estudos e implementação da Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC do município de Lucas do Rio Verde/MT, com representatividade dos seguintes 

órgãos: Conselho Municipal de Educação; Fórum Municipal de Educação; Secretaria 

Municipal de Educação; Assessoria Pedagógica Estadual; Instituições de Ensino 

Superior; Escolas Particulares; Gestores Escolares; Representante dos pais da 

Educação Básica; Grêmios Estudantis e Sindicado dos trabalhadores no Ensino 

Público de Mato Grosso. 

Mais tarde, institui-se através da Portaria n.º 1.201, de 13 de setembro de 2018 

o Grupo de Trabalho para (Re)organização da Proposta Curricular da Rede Municipal 

de Ensino de acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC. 

O grupo de trabalho foi composto por 74 membros representantes da 

Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Coordenadores 

Pedagógicos das Instituições de Ensino e Professores da Rede Municipal de Ensino. 

O qual teve como competência organizar e realizar encontros semanais coletivos com 

todos os membros; por segmentos, etapas, por áreas do conhecimento, por 

componentes curriculares, anos, entre outras formas, de acordo com a necessidade 

de tais agrupamentos durante o processo. Em regime de colaboração, além de 

discutir e analisar os currículos em vigor, considerou-se também, os documentos 
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oficiais da Rede Municipal de Ensino, Proposta Curricular Preliminar do Território 

Mato-Grossense, legislações vigentes, em consonância com a normativa da Base 

Nacional Comum Curricular.  

Também ficou a cargo desse grupo redigir, digitar e sistematizar os 

documentos necessários para reorganização da Proposta Curricular, revisar e 

diagramar todos os documentos necessários para finalização das edições. 

Os encontros do grupo de estudo foram semanais, sendo coordenados pela 

Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e a conclusão dos 

trabalhos ocorreu no dia 27 de novembro de 2018. No dia 28 de novembro de 2018 o 

documento foi protocolado nesse Colegiado para que se procedesse à apreciação e 

posterior manifestação desse órgão, por meio de Parecer Orientativo, constituindo-se 

como parte integrante do processo de implementação da BNCC, neste município. 

 

 

II – APRECIAÇÃO 

O processo em pauta foi protocolado nesse colegiado sob o nº 018/2018, na 

data de 28/11/2018, sendo designados os conselheiros Carlos Roberto Casagrande, 

Eliana Aparecida Gonçalves Simili, Juliana Gonçalves de Souza França, Joice 

Martinelli Munhak e Lucinete da Silva Pereira Dallabrida à comporem Comissão 

Especial destinada a proceder estudos da Proposta Curricular da Rede Municipal de 

Ensino com vistas a implementação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC no 

Sistema Municipal de Ensino, de acordo com a Portaria 11/2018 do CME/LRV 

publicada em Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso Ano 7 Nº 1430 na 

página 55, em  30 de agosto de 2018.  

A Comissão Especial reunira-se diversas vezes na sala de sessões do 

CME/LRV para estudar a proposta curricular e contou com o apoio na análise do 

documento, de profissionais das diversas áreas do conhecimento, sendo considerado 

o que segue: 

CONSIDERANDO que o art. 205 da Constituição Federal define que “a 

educação, direito  de  todos  e  dever  do  Estado  e  da  família,  será  promovida  e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania  e sua qualificação para o 

trabalho”, preceito esse reafirmado no art. 2º  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  
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Educação  Nacional  (LDB),  nos seguintes termos: “a educação, dever da família e do 

Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”; 

CONSIDERANDO que o art. 210 da Constituição Federal define que “serão 

fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 

regionais”, e que o art. 9º da LDB, ao definir umas das incumbências da União, em 

seu inciso V, como a de “estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 

mínimos, de modo a assegurar formação básica comum”; 

CONSIDERANDO que o  § 1º,  art.  9º  da  LDB,  estabelece    que  “na  estrutura 

educacional,  haverá  um  Conselho  Nacional  de  Educação,  com  funções 

normativas e  de supervisão  e  atividade  permanente,  criado  por  lei”; e que, 

complementarmente, o art. 90 da mesma LDB define que, “as questões suscitadas na 

transição entre o regime anterior e o que se  institui  nesta  Lei  serão  resolvidas  pelo  

Conselho  Nacional  de  Educação  ou,  mediante delegação  deste,  pelos  órgãos  

normativos  dos  sistemas  de  ensino,  preservada  a  autonomia universitária”; 

CONSIDERANDO  que  o  art.  26  da  LDB,  na  redação  dada  pela  Lei  nº  

12.796/2013, estipula que “os  currículos  da  educação  infantil,  do  ensino  

fundamental  e  do  ensino  médio devem ter base nacional comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por 

uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 

da cultura, da economia e dos educandos”; 

CONSIDERANDO  que  o art.  27 da LDB indica que  os  conteúdos  curriculares  

da Educação  Básica  observarão,  entre  outras,  a  diretriz da “difusão de valores 

fundamentais ao interesse  social,  aos  direitos  e  deveres  dos  cidadãos,  de  

respeito  ao  bem  comum  e  à  ordem democrática”; 

CONSIDERANDO o artigo 1º da Resolução CNE/CO nº 02 de 22/12/2017 que 

institui a  Base  Nacional  Comum Curricular (BNCC), como documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais 

como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da  Educação  Básica  escolar,  
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e  orientam  sua  implementação  pelos  sistemas  de  ensino  das diferentes 

instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares; 

CONSIDERANDO que Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – 

SEDUC constituiu por meio da Portaria nº 521/2017/GS/SEDUC/MT, a Comissão 

Estadual de Governança para a implementação da Base Nacional Comum Curricular 

no Estado de Mato Grosso – BNCC/MT; 

CONSIDERANDO o Currículo de Referência para o Território Mato-Grossense – 

Etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental e o Parecer Orientativo nº 

001/2018 do CEE/MT; 

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Educação é um órgão normativo, 

consultivo, deliberativo, mobilizador e de acompanhamento e controle social do 

Sistema Municipal de Ensino, e que lhe compete manifestar-se sobre assuntos e 

questões de natureza pedagógica que lhe forem submetidos; 

O Conselho Municipal de Educação em resposta ao ofício 949/2018/SME que 

encaminha a Proposta Curricular da Rede Municipal de Educação, na eminência de 

sua função consultiva, apresenta as orientações que seguem que poderão servir de 

parâmetro para a revisão do documento alvitrado:  

 

1- Considerar que a Proposta Curricular tem caráter norteador, devendo ser 

atualizado sempre que necessário, de acordo com as mudanças na legislação 

educacional, e não periodicamente.  

2- Evidenciar seu território de pertencimento considerando as características 

regionais, mas tendo como foco as características locais da sociedade, da 

cultura, da economia e dos educandos. 

3- Ponderar no processo de reorganização desse documento que a Proposta 

Curricular em vigência elenca as expectativas de aprendizagem, sugere-se 

constar esse fato, especificando sua transposição para as competências já 

apontadas. 

4- Descrever o histórico do Currículo na Rede Municipal de Ensino em ordem 

cronológica, datado os fatos e considerando as ações já executadas e as 

resoluções que regem o Sistema Municipal de Ensino. 

5- Contextualizar os conceitos de infância e juventude e inserir de maneira 

articulada a adolescência, uma vez que compõem o público alvo de 

atendimento da Rede Municipal de Ensino. 
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6- Revisar e ampliar as concepções de educação infantil, considerando que nessa 

etapa de ensino a rotina e as atividades permanentes fazem parte do processo 

de ensino e aprendizagem. 

7- Revisar o documento com foco na metodologia e na avaliação, considerando 

as especificidades da educação infantil. 

8- Considerar que os conceitos de gênero e diversidade refere-se ao respeito à 

igualdade de direitos entre homens e mulheres, pessoas de diferentes etnias, 

orientação sexual e idades, cuidando para não ampliar o foco para 

sexualidade. 

9- Referenciar as concepções descritas no Currículo da Educação Infantil, 

aprofundando os conceitos de adaptação, inserção e transição. 

10-  Contextualizar os conceitos de Centro Integrado de Educação Infantil e Centro 

de Educação Infantil. 

 

Considerando a análise realizada na Proposta Curricular do Ensino Fundamental, 

observa-se em relação aos conteúdos que os mesmos seguem a determinação da 

Base Nacional Comum Curricular, com a percepção de que houve um adiantamento 

em relação aos conteúdos ministrados em cada ano de ensino, em todas as áreas do 

conhecimento, podendo acarretar uma sobrecarga de conteúdo específicos, para que 

o professor pedagogo possa administrar nos anos iniciais.   

Destaca-se a preocupação com suporte a ser dado à esses profissionais que terão 

suas atribuições modificadas, refletindo sobre a forma de implementação da BNCC, e 

considerando a possibilidade de realizá-la gradativamente, assegurando o direito de 

terminalidade dos estudantes. 

 Em relação as mudanças em alguns conteúdos, observa-se a inclusão de 

assuntos antes não ensinados para determinados anos. Como exemplo, cita-se a 

componentes curriculares de matemática a probabilidade sendo um conteúdo visto 

em quase todos os anos finais. Outro conteúdo também muito abordado são as 

sequências e suas variações, que por sua vez é um conteúdo bastante pertinente a 

toda vida educacional do estudante, porém deve ser trabalhado de maneira correta e 

com muita segurança, haja visto que é um assunto muito amplo e complexo.  

 Sugere-se que esse processo seja feito de modo a ter o menor impacto possível 

para estudantes e professores, considerando a possibilidade de que o ano de 2019 

seja destinado para formação de professores, em especial aos profissionais dos anos 
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iniciais com ênfase nos conteúdos. Tendo em vista que os livros didáticos estão sendo 

adequados para atender o estabelecido pela BNCC também de forma gradativa 

servindo como material de apoio aos docentes. Destaca-se ainda que somente em 

2019 serão escolhidos os livros didáticos para os anos finais.  

 

III – VOTO DO RELATOR 

 

 De acordo com as observações do documento produzido pela Secretaria 

Municipal de Educação e encaminhado para apreciação e deste Conselho Municipal 

de Educação de Lucas do Rio Verde – MT, no uso de suas atribuições legais 

conferidas em leis, e ainda em conformidade com o disposto na Resolução CNE/CP 

nº 02/2017 e no Currículo de Referência para o Território Mato-Grossense – Etapa  de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, emite quanto ao documento Proposta 

Curricular da Rede Municipal de Ensino, o orientativo: 

1- Revisão do documento pela Secretaria Municipal de Educação, conforme os 

apontamentos elencados nesse Parecer e no documento físico; 

2- Implantação e implementação desta proposta, de acordo com as orientações 

emanadas deste Colegiado. 

 Por todo o exposto, submetemos este Parecer aos pares propugnando a sua 

aprovação em caráter de PARECER ORIENTATIVO. 

 É o voto. 

 

 

Lucas do Rio Verde, 13 de dezembro de 2018. 

 

 

__________________________________________ 
Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto 

Presidente do CME/LRV 


