INFORMATIVO Nº 2 – COMISSÃO MUNICIPAL BNCC
(Educação Infantil e Ensino Fundamental)

Prezados Diretores,
Com a finalidade de continuar com as atividades referentes aos trabalhos, bem
como garantir a estrutura de governança indicada no Guia de Implementação da Base
Nacional Curricular Comumi, para a etapa de estudos da elaboração do currículo da
Rede Municipal, contamos com a participação dos professores nos grupos, a fim de
assegurar a legitimidade e apropriação da proposta curricular, contribuindo na produção
do currículo da rede, de maneira alinhada à Comissão da Rede Municipal de Educação
de Piracicaba.
Salientamos que as reuniões acontecerão fora do horário de trabalho. Nesse
sentido, deverá ocorrer eleição de um professor por unidade escolar, em votação entre
os pares.
Após a escolha, solicitamos que enviem via e-mail bnccsme@gmail.com, o nome
completo do professor, segmento e período de trabalho, até o dia 21 de março de 2018,
impreterivelmente.
Informamos que o professor eleito deverá comparecer no dia 28 de março de 2018,
às 18h30min, no anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação, para eleição dos
representantes de professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Os professores de Educação Física, estão convidados a participar desse processo,
comparecendo na mesma data, local e horário para eleição entre seus pares. Assim,
solicitamos que também sejam encaminhados os nomes dos interessados.
Ressaltamos que apenas os professores indicados poderão participar do processo
de eleição.
Seguem as etapas do processo com as recomendações:
1- Explicação pela direção dos critérios, os quais subsidiarão o processo na
escola;
2- Votação da Unidade Escolar, organizada pelo diretor;

3- Envio do nome do eleitoii via e-mail até dia 21/03;
4- Eleição de subcomissão no dia 28/03, na SME.

Critérios para se candidatar à representante de professores da Educação Infantil
 Docente concursado;
 Docente com disponibilidade para estudar e contribuir na elaboração da Proposta
Curricular da Rede;
 Conhecimento prévio sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil e a Base Nacional Curricular Comum;
 Saber trabalhar em prol da coletividade;
 Ouvir os pares, subsidiar as discussões, exercendo a representatividade de sua
categoria.

Critérios para se candidatar à representante de professores do Ensino Fundamental
 Docente concursado;
 Docente com disponibilidade para estudar e contribuir na elaboração da Proposta
Curricular da Rede;
 Conhecimento do processo de ensino e aprendizagem;
 Participação em ações de formação continuada (HTPC e diversas formações);
 Compromisso com a formação integral dos alunos;
 Visão ampla da Rede Municipal;
 Saber trabalhar em prol da coletividade;
 Ouvir os pares, subsidiar as discussões, exercendo a representatividade de sua
categoria.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

DATA: 16/03/2018.
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Disponível em: http://implementacaobncc.com.br
Professor de Educação Física: envio do nome do interessado.

