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 OFÍCIO nº 15/2015/SUC                                             São Luís, 16 de OUTUBRO de 2015. 
 
 

Senhores Gestores Regionais 

 

 

 Como é de seu conhecimento estamos em pleno processo de contribuições das 

escolas para validação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC que comporá o 

currículo obrigatório para todo o Brasil.  

 A partir do dia 26 de outubro realizaremos uma ação formativa no município sede de 

cada URE sobre a BNCC com o objetivo de compor a Comissão Regional da Base e 

orientar o processo de contribuições das escolas estaduais de sua regional. 

 É necessário que as Unidades Regionais mobilizem os participantes para esse 

momento e garantam estrutura básica necessárias à programação sugerida, portanto, 

segue em anexo Roteiro de Viagens com as datas de formação por URE, Documento 

Norteador de Composição das Comissões e Plano de Formação com público alvo e demais 

informações. 

  Certos de seu apoio e empenho, subscrevemo-nos 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

Silvana Maria Machado Bastos 
SUPERVISORA DE CURRÍCULO 

SUEB/SAE/SEDUC 
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ROTEIRO DE VIAGEM  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROTEI
RO 

URE DATA TÉCNICOS da SUC 

1 

PINHEIRO 26.10.15 
Melanie Christine N. P. F. Rabelo 

Lindinalva Costa de Jesus 
VIANA 29.10.15 

ROSÁRIO 28.10.15 

2 

CHAPADINHA 26.10.15 
Morane de Fatima C. Rodrigues 

Alexandrina Colins 
ITAPECURU-MIRIM 27.10.15 

PEDREIRAS 29.10.15 

3 

CODÓ 26.10.15 
Rita Iris Pereira Silva 

Luzia Alves de Carvalho 
CAXIAS 27.10.15 

TIMON 28.10.15 

4 

BACABAL 26.10.15 
Dulcineia dos Santos Santos 

Amélia Seguins Paixão 
SANTA INES 27.10.15 

ZÉ DOCA 28.10.15 

5 
AÇAILANDIA 26.10.15 Cláudia Maria Oliveira Pinto 

Maria Zélia MatiasSantos IMPERATRIZ 27.10.15 

6 
BARRA DO CORDA 26.10.15 Juareis Batista Lopes 

Rosangela Diniz Soares PRESIDENTE DUTRA 27.10.15 

7 
BALSAS 05.11.15 Ana Paula Gomes 

Juareis Batista Lopes SÃO J. DOS PATOS 06.11.15 
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PLANO DE FORMAÇÃO PARA A BASE NACIONAL COMUM 

 

META:  

Capacitar todos os participantes na BNCC e formar as comissões estratégicas com vistas a 

garantir a participação dos 217 municípios maranhenses na construção do documento 

curricular do Estado do Maranhão. 

  

LOCAL: nas 19 Unidades Regionais  

 

METODOLOGIA  

          A ação formativa se dará em dois momentos para públicos distintos, a saber: 

1º momento: objetivo principal é orientar sobre a BNCC, organizar e empossar a 

COMISSÃO REGIONAL DA BNCC. 

  Público alvo: Gestor da URE, Diretor de Educação, Técnicos da URE, 

Formadores do Pacto, Secretários Municipais de Educação dos municípios da URE, 

representantes da educação regional que comporão a COMISSÃO REGIONAL, 

educadores em geral. 

  Local: indicação da URE; tempo 8:00 às 12:00 

 

2º momento:  objetivo principal é definir estratégias para estudo e contribuições das 

escolas da rede estadual; 

  Público-alvo: Técnicos da URE e Formadores do Pacto pelo Ensino Médio - 

PNEM 

  Local: indicação da URE; tempo 14:00 às 18:00 

Observações: 

-  O momento formativo sobre a BNCC será no município sede de cada URE;  Os 

participantes e representantes municipais se deslocarão para a sede da URE com recursos 

próprios ( 2 participantes por município ou a critério da URE); 

- Os técnicos da Supervisão de Currículo -  SEDUC ministrarão a formação geral e 

específica para a rede estadual bem como organizará um plano estratégico de 

envolvimento das escolas da rede estadual na construção da BNCC. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMAÇÃO GERAL DO ENCONTRO 
 

1ª MOMENTO – Formação geral dos participantes  
 

Objetivos Turno Horário CONTEÚDO Responsá
veis  

Apresentar a 
BNCC como 

uma estratégia 
para a qualidade 

na educação 
brasileira. 

 
Organização da 

Comissão 
Regional que 
orientará todo 

trabalho de 
mobilização e 

consolidação das 
informações no 
Portal da BNCC 

Matutino 
8h as 
12h 

8h as 
8h15m 

Composição de mesa - Abertura Cerimonial 
da URE 

8h15m 
às 
8h30m 

Apresentação de vídeo de 
sensibilização 

Técnico 
da SUC-
SEDUC 

8h30m 
às 
9h30m 

Palestra: O que é a Base Nacional 
Comum Curricular - BNCC? 
Apresentação de slides 

Técnico 
da SUC-
SEDUC 

9h30m 
às 10h 

Perguntas do Auditório (blocos de 3) Técnico 
da SUC-
SEDUC 

10h às 
10h20m 

INTERVALO 

10h20m 
às 
10h40 

Documento Orientador - 
Organização das Comissões da 
BNCC (escolar, municipal, regional, 
estadual)  

Técnico 
da SUC-
SEDUC 

10h40m 
às 
11h40 

Instituição da Comissão Regional da 
BNCC 

Gestor da 
URE 

11h40m 
as 12h 

Assinatura da ATA de Constituição 
da Comissão Regional da BNCC 
Assinatura de frequência. 

Comissão 
Regional 
da BNCC 

2ª MOMENTO  -  Formação de Técnicos da URE e dos Formadores do Pacto pelo 
Ensino Médio 

Objetivos Turno Horário CONTEÚDO Responsáv
eis  

Apresentar o 
Portal da BNCC e 

dirimir dúvidas. 
Definir junto a 

URE estratégia 
de envolvimento 
das escolas do 

Sistema 
Estadual. 

Construir plano 
de ação de 

validação da 
BNCC na 
Regional. 

Vespert
ino 

14h as 
18h 

14h as 
14h15m 

Dinâmica de grupo – obstáculo na 
porta 

Técnico 
da URE 

14h15m 
às 15h 

Palestra: Conhecendo o Portal da 
BNCC 
Apresentação de slides 

Técnico 
da SUC-
SEDUC 

15h às 
16h 

Leitura compartilhada do Caderno 
de apoio para o estudo da BNCC 

Todo 
Grupo 

16h às 
16h20m 

INTERVALO 

16h20m 
às 17h40 

Construindo plano de ação para 
envolvimento das escolas. 
Conhecendo a Ficha de 
consolidação das informações da 
escola. 
Que estratégias para escolas sem 
internet? 

Técnico 
da SUC-
SEDUC 

17h40m 
às 18h 

Sugestões, avaliação e assinatura 
de frequência. 

Todo 
Grupo 
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 DOCUMENTO ORIENTADOR  
ESTRATÉGIA MARANHENSE DE MOBILIZAÇÃO – AS COMISSÕES 

 
1. OBJETIVO  

Mobilizar os seguimentos educacionais e representações da comunidade escolar e sociedade 

organizada para integrar o processo de construção da Base Nacional Comum Curricular. 

 

2. ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR – BNCC 

 

a) Construção do documento preliminar da BNCC, por disciplina e ano escolar da educação básica; 

b) Criação de um Portal para registro individual e coletivo inerentes à consulta pública 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br; 

c) Mobilização para participação das escolas, instituições educacionais e pessoas físicas 

interessadas; 

d) Compilação das informações das regionais e do Estado do Maranhão; 

e) Realização do Seminário Estadual da BNCC; 

f) Realização do Seminário Nacional da BNCC; 

 

 

3. COMISSÕES  

 Para operacionalização de todas essas estratégias, definidas pelo Ministério da 
Educação – MEC, serão constituídas comissões, por adesão voluntária, para os 
encaminhamentos dos trabalhos da BNCC.  
a) COMISSÃO ESTADUAL  

b) COMISSÃO REGIONAL 

c) COMISSÃO MUNICIPAL 

d) COMISSÃO ESCOLAR 

 As comissões terão um coordenador geral  com a responsabilidade de: convocar os 
membros para participação dos encontros e deliberações; discutir e delegar as 
responsabilidades aos membros; constituir as atas de participação dos encontros e 
encaminhar oficialmente o documento final da BNCC para instância seguinte. 
 Deve-se ter o cuidado com o princípio de representatividade. Nas comissões mais 
gerais deve estar representada toda a educação básica incluindo modalidades que se 
fizerem presentes em cada realidade. Esse processo resultará na parte do currículo que 
será base para todo o país, por isso todos envolvidos na educação nacional devem 
participar. 
  
a) COMISSÃO ESTADUAL  

 
 A comissão Estadual é formada pelos órgãos representativos da Educação 
Maranhense. É instituída por Portaria da Secretária de Educação e é composta por: 



representante dos estudantes – UMES e UBES, representante de professores – 
SIMPROESSEMA, representante de IES – UFMA e UEMA, representante do sistema AS – 
FIEMA, representante do CEE e FÓRUM de Educação, representante da rede estadual – 
SEDUC, representante da rede municipal – UNDIME, UNCME e CME de são Luís, Fórum 
de Educação Infantil e Sindicato das Escolas Particulares do MA. 
 Essa comissão tem como responsabilidade: 
- mobilização de toda educação estadual, em todas as redes; 
- compilação do documento estadual a partir da compilação das regionais; 
- organização do Seminário Estadual; 
- deliberação de ações e demandas relativas a BNCC no âmbito do Maranhão. 
 A Comissão Estadual tem um comitê executivo que acompanhará e dará assistência 
técnica às UREs, Municípios e Escolas. A rede estadual está representada nesse comitê 
pela Supervisão de Currículo e a rede municipal num grupo de trabalho da UNDIME. 
 
 
b) COMISSÃO REGIONAL 

 
 Cabe à URE a organização dessa comissão que deverá ser empossada em reunião 
específica e registrada em Ata. Será composta de representantes da URE, de IES que atue 
na regional;   professores;  gestor escolar; técnico de apoio pedagógico das escolas; da 
rede municipal de ensino; da rede particular;  representante do sindicato dos professores; 
de pais de alunos e instituições que contribuam significativamente com a educação na 
região. 
 Essa comissão tem como responsabilidade: 
- mobilização de toda regional envolvendo todas as redes; 
- compilação do documento da regional a partir da compilação das escolas; 
- deliberação de ações e demandas relativas a BNCC no âmbito da regional. 
 O Coordenador dessa comissão, preferencialmente, deve ser da URE com matrícula 
na rede estadual, o mesmo terá login de administrador da regional possibilitando visualizar  
todas as informações inerentes a sua região no portal da base. Cada titular deve indicar um 
suplente. 
 Não há um limite de participantes, contudo, para que o trabalho seja eficaz, sugere-
se que o número de participantes não extrapole 15 pessoas. A Comissão deve definir o 
cronograma de reuniões e todos esses momentos devem ser registrados em ata. 
 
  
c) COMISSÃO MUNICIPAL 

 
 Comissão Municipal estará diretamente ligada a UNDIME e será composta de 
representantes da SEMED; gestor escolar, estudantes, professores da rede  municipal; 
coordenadores pedagógicos; IES instalada no município e represente de alguma instituição 
que contribui significativamente com a educação no município (câmara de vereadores, 
sindicatos, outros). 
 Sua função é estritamente de mobilização de suas escolas e comunidade em geral 
para participar da consulta pública no portal, possibilitando, dentre outras coisas, meios de 
acesso à internet para a manifestação das escolas. 
 
 
d) COMISSÃO ESCOLAR 

 
 Esta comissão será formada pelo gestor da escola; representante dos alunos;  
representante dos pais;  representante dos professores, o supervisor escolar, e o 



orientador de estudos do PNEM. É uma comissão que envolve todos os turnos de 
funcionamento da escola. 
 Tem responsabilidade de organizar a contribuição dos professores, alunos e pais 
para a consulta pública. Orienta-se que a comissão organize momentos formativos, por 
área de conhecimentos e/ou anos/etapas da educação básica para conhecer o documento 
preliminar da BNCC. 
 Cada participante no processo avaliará a BNCC na disciplina e etapa da educação 
básica que lhe competir. A COMISSÃO ESCOLAR coletará as informações e executará o 
registro no Portal da Base. Caso algum participante queira registrar uma opinião pessoal 
que não seja da coletividade escolar, pode fazê-lo cadastrando-se individualmente. 
 O primeiro passo da COMISSÃO ESCOLAR é cadastrar a escola no portal. Para 
isso deve ter em mãos o código do INEP e o CPF do diretor que preencheu o censo 
escolar de 2014. 
 
4. ESTRUTURA DOS TRABALHOS 

 
4.1. Contribuições Individuais e Institucionais – compilação será realizada pela UNB direto 
do Portal. 
4.2. Contribuições das ESCOLAS de redes municipais, estadual e privada – compilação 
será realizada por etapa da educação básica e será de responsabilidade da Comissão 
Regional e, por fim, Comissão Estadual;  
 
 A UNDIME apoiará diretamente as redes municipais e a SEDUC a rede estadual. As 
escolas particulares, em caso de dúvidas, deverão recorrer às comissões instituídas. 

 
SISTEMA DE CONTRIBUIÇÕES NO PORTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO 2 MUNICÍPIO 1 

REGIONAL   2 REGIONAL... 

ESCOLA 1 ESCOLA 3 

ESCOLA ... ESCOLA 2 

REGIONAL 1 

 ESTADO MA 

COMISSÃO 

ESCOLAR 

COMISSÃO 

REGIONAL 

COMISSÃO 

ESTADUAL  

COMISSÃO 

MUNICIPAL 

SUPERVISÃO DE CURRÍCULO – SEDUC MA 
E-mail para comunicação: 

supervisaodecurriculo@seduc.ma.gov.br 
supervisaodecurriculo@educacao.ma.gov.br 

Telefones: (98) 3210 2324, (98) 3218 2323, (98) 99171 236 

mailto:supervisaodecurriculo@seduc.ma.gov.br
mailto:supervisaodecurriculo@educacao.ma.gov.br

