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O MOVIMENTO PELA BASE 

Grupo não governamental formado por profissionais e pesquisadores da educação que 
desde 2013 atua para facilitar e acelerar a construção de uma BNCC de qualidade. 

Mobilizar atores-
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A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

Conjunto de aprendizagens essenciais que 
cada criança e adolescente brasileiro tem o 
direito de aprender a cada etapa da 
Educação Básica para o seu desenvolvimento 
integral.  

 

Construída pelo MEC em parceria com 
estados e municípios, e contando com mais 
de 12 milhões de contribuições de 
educadores e especialistas nacionais e 
internacionais.  

 

Suas orientações deverão estar 
contidas nos currículos de 
todas as escolas brasileiras. 

 

Prevista em Lei: Constituição, 
LDB, DCNs e PNE. 

 

Dispõe sobre o essencial que 
deve ser aprendido e não como 
deve ser ensinado. Base não é 
currículo. 

 

 



93% dos professores e 98% dos gestores 
concordam que saber o que é esperado que 
os alunos aprendam a cada ano escolar 
facilita o trabalho do professor (Fontes: 
Pesquisas Conselho de Classe e Undime).  

 

Alinhamento do sistema educacional: a 
BNCC organiza e dá coerência ao sistema 
educacional brasileiro, promovendo a 
articulação de elementos cruciais. 
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POR QUÊ? 



Consulta pública 
- 12 milhões de 
contribuições 

online 

Seminários 
Estaduais – 9.500 

participantes 
presenciais 

2015-2016 

Audiências 
públicas 
do CNE 

2016 2017 

Homologação 
da BNCC 

PREPARAÇÃO DO TERRENO 
PARA IMPLEMENTAÇÃO 

Lançamento 
da 1ª versão 

da BNCC 

2015 

BREVE CONTEXTO DA BNCC EI e EF  

2017 



 
 

INICIATIVA 
MEC, Consed e Undime 

 
 

APOIO TÉCNICO 
Movimento pela Base 

 
 
 

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO  

OBJETIVOS 
Conteúdo e ferramentas 

sobre  
implementação da BNCC 

 
 

PÚBLICO-ALVO 
Gestores estaduais, 

municipais e escolares  



CONSTRUÇÃO COLETIVA 

Durante a produção do material, um grupo de 53 coordenadores estaduais da BNCC – um 
representante da Undime e um do Consed por estado – avaliou a estrutura do Guia e contribuiu 
para a sua construção: 
  





• Equipes de currículo em cada estado contarão com um analista de 
gestão para apoiar o trabalho dos coordenadores estaduais na 
implementação da BNCC 
• Projeto MEC, Consed, Undime e Movimento  
• Consultores nacionais para orientar o trabalho dos analistas nos 

estados 
 

• Encontros nacionais com coordenadores da BNCC e apoio a formações do 
MEC com as equipes de currículo de todos os estados  
 

• Disseminação de conteúdos e materiais formativos sobre as etapas de 
implementação da BNCC  
 
 

A IMPLEMENTAÇÃO 



Indicação de 
bolsistas e 
formação 

(Re)elaboração 
curricular 

Consultas 
públicas 

2019 

BNCC/EI-EF: 

formação 
continuada e início 

da implementação 

nas escolas  

FEV-MAR 
 

Finalização 
do currículo 

1º SEM 
 

2º SEM 2º SEM 2º SEM 

Início da formação 
continuada 

AÇÕES PREVISTAS PARA 2018 

Lançamento 
do ProBNCC 

JAN 

PRÓXIMOS PASSOS 



Entrega da 
BNCC/EI-EF 

ao CNE 

Análise no CNE e 
Audiências Públicas  

nas 5 regiões 

Homologação  
da BNCC/EI-EF 

2019 

PREPARAÇÃO PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO NAS REDES 

DEZ 
2017 

ABRIL 
2017 

CONTEXTO DA BNCCEM 

Entrega da 
BNCC/EM ao 

CNE 

ABRIL 
2018 



GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO EM 

A convite do MEC, o Movimento pela Base 
está trabalhando com Instituto Unibanco, 

Itaú BBA, Caed/UFJF, Consed, Undime para 
fazer a versão do Guia de Implementação 

para o Novo Ensino Médio 

 

OBJETIVO 
Esclarecer para gestores estaduais: 

• Quais são os principais conceitos do Novo 
Ensino Médio 

• Qual é o percurso de implementação 

• Quais são as decisões necessárias no 
âmbito do Novo Ensino Médio 

 

 

 

 



GT de Ensino Médio do Movimento pela Base 

O apoio no Guia de Implementação do Novo 
Ensino Médio é uma das iniciativas do Grupo 

de Trabalho do Ensino Médio do 
Movimento pela Base 

 

Outras ações 

• Leituras críticas da BNCCEM 

• Rodas de conversa sobre a BNCCEM, 
flexibilização curricular e formação de 
professores no novo contexto do Ensino 
Médio 

• Apoio ao GT de Ensino Médio do Consed 

• Estudos 

 

 

Participantes 

 

 


