
 

 

 

 

 

INFORMATIVO Nº 10 – COMISSÃO MUNICIPAL BNCC – 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 

 

 

Prezados Diretores, Coordenadores e Professores,  

 

 As discussões sobre a BNCC na Rede Municipal de Educação de Piracicaba, 

deram início de forma mais efetiva em fevereiro de 2018. As subcomissões estão 

empenhadas na escrita do currículo municipal, enquanto o Estado de São Paulo 

(Undime e Consed), se empenham na escrita da versão 0 do Currículo Paulista. 

A elaboração da versão 0, ficou organizada a partir do envio dos currículos já 

existentes dentro do nosso estado, em consonância com a BNCC. Nesse sentido, todos, 

professores, gestores e técnicos poderão colaborar de forma efetiva por meio de 

consulta pública que será realizada no mês de setembro. 

Após a consulta pública, será constituída a versão 1. Essa nova versão será 

apresentada e discutida durante Seminários divididos em macrorregiões, os quais 

fornecerão subsídios para a construção da versão 2 do Currículo Paulista, que será 

submetida para análise e aprovação do Conselho Estadual de Educação/SP. 

Esperamos que todos os profissionais da nossa rede, dentro das unidades 

escolares, tenham estudado, discutido e pensado a respeito do texto da BNCC, suas 

especificidades, competências e o desenvolvimento das crianças. 

Agora o cronograma de atividades começa a ficar um pouco mais enxuto, assim, 

convidamos a todos na leitura individual, coletiva, entre pares da versão 0 do Currículo 

Paulista, todavia, entendemos que para isso é fundamental o aprofundamento na BNCC, 

a fim de que possamos discutir efetivamente a proposta sugerida e participar ativamente 

com sugestões na consulta pública. 

Assim que tivermos maiores esclarecimentos, encaminharemos novas 

orientações. 

Segue abaixo cronograma indicado na videoconferência do dia 27/08/2018 pelo 

grupo de discussão do Currículo Paulista, realizado no ambiente da Rede do Saber. 

PERCURSO FORMATIVO 

27/08 a 31/08 03/09 a 14/09 17/09 a 30/09 22/10 a 30/10 

ETAPA DE DISCUSSÃO 

DO CURRÍCULO 

(A rede tem discutido 

desde fevereiro de 2018) 

ETAPA DE 

DISCUSSÃO DA 

VERSÃO 0 

ETAPA DE 

CONSULTA 

TÉCNICA-

PEDAGÓGICA 

SEMINÁRIOS 

REGIONAIS  

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

DATA: 28/08/2018. 


