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Salvador, 29 de julho de 2015.
Informativo 1 – SUPED
BASE NACIONAL COMUM – BNC

Damos conhecimento à comunidade educacional baiana a participação da Secretaria
da Educação, através da Superintendência de Políticas para a Educação Básica
(SUPED), nas discussões que vem sendo promovidas para a construção da Base
Nacional Comum (BNC).

O que se pretende com a construção da Base Nacional Comum é a definição para
todo o território nacional do que deve ser ensinado e pode ser aprendido na escola. “É
definir com clareza o que é essencial que cada aluno aprenda, ano a ano
independente da escola que ele frequenta” (MOVIMENTO PELA BASE NACIONAL
COMUM, 2015).

No mês de março, o Conselho Nacional dos Secretários de Educação (CONSED)
realizou o primeiro encontro com representantes das Secretarias de Educação dos
Estados e do Distrito Federal para discussão da Base Nacional Comum (BNC),
identificando nos Estados e no D.F um servidor de cada secretaria para atuar como
articulador das redes de ensino, visando a construção e implementação das ações no
Estado. A Secretaria da Educação do Estado da Bahia indicou a professora Valdirene
Oliveira Souza , diretora de Currículos e Inovações Pedagógicas, para fazer parte do
grupo de articuladores estaduais.

Durante o mês de maio, o Ministério da Educação solicitou aos Estados e municípios a
indicação de professores dos diversos componentes curriculares das três etapas da
Educação Básica para composição de grupos de trabalho com o objetivo de elaborar a
proposta preliminar da BNC. Na Bahia, em atendimento à solicitação do MEC, foram
indicados dois professores do Ensino Médio, a professora Claudia Cedraz Caribé de
Oliveira, de Artes e o professor André Luiz Ribeiro Viana, de Física.

Em 17 de Junho de 2015, foi publicada a Portaria Nº 592, do Ministério da Educação,
institucionalizando a comissão que está envolvida na elaboração do documento, com a
participação de 116 professores das três etapas da Educação Básica de todos os
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Estados da federação e de professores das Instituições de Ensino Superior, relação
em anexo.
As últimas ações realizadas foram a realização do Seminário Internacional Base
Nacional Comum: o que podemos aprender com as evidências nacionais e
internacionais, no dia 08 de julho de 2015, em Brasília e no dia 09 de julho a
reunião técnica entre os articuladores estaduais, a Diretoria de Currículo da SEB/MEC
e o CONSED para discussão de estratégias, visando possibilitar a ampla participação
dos professores das redes estaduais e municipais na análise da proposta preliminar.
Houve a representação da Secretaria da Educação do Estado da Bahia nos dois
momentos. Todo o material disponibilizado no Seminário está disponível no site
www.movimentopelabase.org.br

No dia 24/07 houve mais uma reunião no MEC com o grupo de articuladores estaduais
para a continuidade da elaboração da proposta de mobilização da comunidade
educacional na construção da BNC.

Com vista a iniciar o processo de mobilização na Bahia, e aproveitando agendas já
existentes, esta SEC vem realizando algumas ações, como as relacionadas a seguir:
1- Apresentação e discussão da proposta de construção da BNC para os
dirigentes do órgão central;
2- Diálogo inicial com o Fórum Estadual de Educação, durante a reunião ordinária
no dia 10/07;
3- Diálogo com a Coordenação de Apoio à Educação Municipal/ SEC para a
mobilização das redes municipais;
4- Reunião com os coordenadores do Programa Universidade para Todos nas 4
Universidades Estaduais (UNEB, UESB, UESC, UEFS), no dia 17/07;
5- Reunião com os Coordenadores da UFBA e da UNIVASF, no Programa Pacto
pelo Fortalecimento do Ensino Médio (desenvolvido com Professores do EM da
rede estadual), no dia 15/07;
6- Diálogo com as equipes gestoras dos 03 Projetos Estruturantes da SEC
(Gestar, Programa Ciências na Escola e Pacto pelo Fortalecimento do Ensino
Médio) que vem realizando a Formação Articulada dos Formadores Regionais
e dos Orientadores de Estudos;
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7- Agenda de reunião com as equipes gestoras dos Núcleos Regionais de
Educação ( antigas DIREC) nos dias 29, 30 e 31 de julho (grupos de 09 NRE),
tendo a Base Nacional Comum como pauta da reunião.

Outras ações serão construídas, definidas e planejadas com as equipes dos NRE
durante a reunião, como vistas a proposição de estratégias que incentivem a
participação de professores das redes estadual, municipais e privada, na construção
da BNC.

Considerando a importância da ação e a necessidade de mobilização das entidades
que atuam, propõem e respondem pela Política Educacional no estado da Bahia,
solicitamos agendas de reuniões (na primeira quinzena do mês de agosto) com o
Conselho Estadual de Educação, o Fórum Estadual de Educação, o FORPROF, a
Diretoria Estadual da UNDIME, a UMCME, a APLB Sindicato, a UBES,
Comissão de Educação da ALBA e o SINEPE- Ba
estratégias de participação da comunidade

a

para discussão e definição de

educacional baiana na construção da

Base Nacional Comum.

Vivemos um momento histórico da educação brasileira e precisamos participar dele
nos responsabilizando, enquanto gestores, pela sensibilização, mobilização e
ampliação da participação da comunidade local e educacional de todos os Territórios
do estado da Bahia, em articulação e contando com o empenho de

todas as

instituições nesse processo.

Contatos poderão ser feitos pelos Tel. 3115 9007 / 3115 8911 ou 3115 9009

Atenciosamente,
Eliezer Santos da Silva
Superintendente da SUPED
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