
 

 

Orientações para os gestores das 

escolas participantes do DIA D 
 

 
Caro gestor, você tem um papel essencial na mobilização dos professores da sua 

escola para discussão da proposta da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. 

 

É importante saber que a proposta da Base para o Ensino Médio foi entregue ao 

Conselho Nacional de Educação no dia 3 de abril de 2018. Atualmente, esse 

documento está em discussão e passa por um processo de consulta pública. 

 

Para garantir que todos os professores e professoras conheçam a proposta e realizem 

suas contribuições, o Conselho Nacional de Secretários de Educação – Consed, propõe 

que você realize na sua escola um dia de discussão sobre a proposta da BNCC para o 

Ensino Médio. 

 

Nossa sugestão é que essa discussão ocorra em todas as escolas públicas e particulares 

do país, que ofertam Ensino Médio, no dia 2 de agosto. Nesse sentido, pedimos que 

convide a equipe gestora, técnica, pedagógica e os professores, para que sentem e 

analisem o texto da Base, a partir do material de apoio que estamos disponibilizando 

no endereço http://diadensinomedio.consed.org.br. 

 

O objetivo da ação é promover uma discussão nacional sobre a proposta da BNCC para 

a etapa do Ensino Médio em todas as localidades do Brasil, envolvendo secretarias e 

escolas. 

 

O “DIA D” tem um caráter formativo sobre o documento e, ao mesmo tempo, abre 

espaço para que professores contribuam, indicando suas sugestões de melhorias, que 

serão consolidadas pelo Consed e entregues ao CNE. 

 

COMO SE PREPARAR? 

Ao iniciar a preparação da escola para a realização do DIA D, você deve definir o 

responsável pela condução da discussão e apresentação das atividades, cujo material 

de apoio está disponível para download no portal do Consed. 

 

http://diadensinomedio.consed.org.br/


A escola também vai precisar de uma pessoa responsável para preencher o formulário 

da Consulta Pública do Consed, disponível no mesmo endereço. 

 

MATERIAL DE APOIO 

A escola tem liberdade para organizar a discussão da maneira que achar conveniente. 

Nossa sugestão é que a discussão seja orientada pelo material de apoio que 

disponibilizamos na internet. 

 

Esse material traz um documento em que sugerimos a realização de cinco atividades, 

com a duração total de 4 horas. A seguir, listamos as atividades: 

 

Atividade 1 - A BNCC e a nossa escola 

Busca contextualizar todos os participantes e esclarecer dúvidas sobre a BNCC. (40 minutos) 

 

Atividade 2 - Que cidadãos queremos formar na escola? 

Atividade de Reflexão sobre o cidadão que queremos formar (30 minutos) 

 

Atividade 3 - As 10 competências no contexto da escola 

Nesta atividade, propomos que sejam lidas as 10 competências gerais para a Educação Básica, 

expressas na BNCC. Em seguida, iremos refletir sobre sua relação com as reflexões realizadas 

na atividade anterior. (40 minutos) 

 

Atividade 4 – Análise da atual proposta da BNCC 

Essa é a principal atividade do DIA D. Nesse momento, os professores deverão se dividir nos 

seguintes grupos, para analisar e propor melhorias à proposta atual da BNCC para o Ensino 

Médio: 

 

Grupo A: Língua Portuguesa 

Grupo B: Linguagens e suas tecnologias (Educação Física, Arte e Língua Inglesa) 

Grupo C: Matemática e suas tecnologias 

Grupo D: Ciências da Natureza e suas tecnologias (Biologia, Química e Física) 

Grupo E: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) 

 

Cada grupo deverá receber um documento com as instruções e perguntas referentes à sua 

área de conhecimento. Esse documento está disponível para download na página do DIA D 

na internet. Após finalizadas, as análises dos grupos deverão ser entregues ao responsável da 

escola. Com as análises dos cinco grupos em mãos, esse responsável irá preencher o 

formulário on-line da Consulta Pública, no portal do Consed. A previsão para essa atividade é 

de 2 horas. 



 

Atividade 5 – O que aprendemos? 

Essa é uma atividade de reflexão sobre a discussão, em que os participantes deverão listar as 

impressões sobre o que foi tratado e compartilhar com os colegas. (10 minutos) 

 

DOWNLOAD DO MATERIAL 

Da página do DIA D na internet, o responsável pela condução da discussão na escola 

deve fazer o download dos seguintes documentos: 

 

01 - Apresentação das atividades 

02 - Vídeo de abertura 

03 - Vídeo de apresentação do Novo Ensino Médio 

04 - Documento de Análise BNCC EM Ciências da Natureza 

05 - Documento de Análise BNCC EM Ciências Humanas 

06 - Documento de Análise BNCC EM Língua Portuguesa 

07 - Documento de Análise BNCC EM Linguagens 

08 - Documento de Análise BNCC EM Matemática 

 

O PDF de apresentação das atividades e os dois vídeos servirão para a condução da 

discussão. Já os documentos de análise da BNCC por área de conhecimento devem ser 

impressos e utilizados pelos professores na realização da atividade 4. 

 

Sugerimos que o condutor faça uma leitura prévia da apresentação e teste todos os 

arquivos, assim como os vídeos que serão utilizados na atividade 1. 

 

Todo o material está disponível no site http://diadensinomedio.consed.org.br 

 

 

 

 

Contamos com a sua participação e agradecemos o engajamento! 

 

 
 

 
 

http://diadensinomedio.consed.org.br/

