
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

Ao (À) Senhor(a) Coordenador(a) Regional de Ensino

Assunto: Orientações sobre a Consulta Pública da Versão Preliminar do Currículo em 

Movimento da Educação Básica 

A Base Nacional Comum Curricular 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. A BNCC, 

assim, afirma-se enquanto um instrumento obrigatório de referênci

processo de (re)elaboração dos currículos das redes e sistemas de ensino de todo o Brasil, 

reforçando elementos previstos na própria Constituição Federal de 1988 

ordenamentos legais como a Lei de Diretrizes e Base

Curriculares Nacionais (Parecer CNE/CES nº 85/2013) e o Plano Nacional de Educação 

(Lei 13.005/2014). 

 A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Subsecretaria de Educação Básica 

fim de garantir o bom andamento do processo de revisitação do Currículo em Movimento da 

Educação Básica com a devida participação de profissionais da rede e demais atores 

interessados no aprimoramento da Educação Básic

 Por conseguinte, a implementação da BNCC no Distrito Federal tem ganho 

concretude desde maio de 2018 com o estabelecimento do 

Educação Básica do Distrito Federal e BNCC 

Fundamental. Com o propósito de dar unidade às ações pedagógicas e de gestão 

pertinentes ao processo de revisitação curricular, o Movimento é composto por 26 

profissionais de diferentes instâncias da Secretaria, dos níveis local, intermediário, central e 

do Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação que se dedicaram em 

analisar os cadernos da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Currículo em 

Movimento da Educação Básica (publicado em 2014) frente aos elementos obrigatórios 

postos na BNCC a fim de ela

curriculares. 

Diante da importância de fomentar ações que impulsionem e qualifiquem as 

discussões, estudo e escrita do Currículo em Movimento da Educação Básica 

Infantil e Ensino Fundamental -

deste documento curricular em dezembro de 2018, a SEEDF, por meio da SUBEB, informa 

a realização de três grandes ações a serem cumpridas nos meses de agosto e setembro, 

sejam elas: 

1) Consulta Pública 

A Consulta Pública é um dos processos concebidos para ampliar a participação 

democrática na construção do Currículo em Movimento da Educação Básica 

Infantil e Ensino Fundamental -

vários atores interessados na revisitação deste documento, oportunizando espaço para 

apresentação de impressões e demandas em torno das versões preliminares dos cadernos 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental elaboradas pela equipe de currículo desta 

Secretaria. 
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Ao (À) Senhor(a) Coordenador(a) Regional de Ensino 

Orientações sobre a Consulta Pública da Versão Preliminar do Currículo em 

Movimento da Educação Básica - Educação Infantil e Ensino Fundamental

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC é um documento que estabelece o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. A BNCC, 

se enquanto um instrumento obrigatório de referência a ser observado no 

processo de (re)elaboração dos currículos das redes e sistemas de ensino de todo o Brasil, 

reforçando elementos previstos na própria Constituição Federal de 1988 - cf. Art. 210 

ordenamentos legais como a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/1996), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (Parecer CNE/CES nº 85/2013) e o Plano Nacional de Educação 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, por meio da 

Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB, vem desempenhando uma série de ações a 

fim de garantir o bom andamento do processo de revisitação do Currículo em Movimento da 

Educação Básica com a devida participação de profissionais da rede e demais atores 

interessados no aprimoramento da Educação Básica no Distrito Federal. 

Por conseguinte, a implementação da BNCC no Distrito Federal tem ganho 

concretude desde maio de 2018 com o estabelecimento do Movimento Currículo da 

Educação Básica do Distrito Federal e BNCC - Educação Infantil e Ensino 

. Com o propósito de dar unidade às ações pedagógicas e de gestão 

pertinentes ao processo de revisitação curricular, o Movimento é composto por 26 

profissionais de diferentes instâncias da Secretaria, dos níveis local, intermediário, central e 

Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação que se dedicaram em 

analisar os cadernos da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Currículo em 

Movimento da Educação Básica (publicado em 2014) frente aos elementos obrigatórios 

postos na BNCC a fim de elaborar nova proposta de textos introdutórios e matrizes 

Diante da importância de fomentar ações que impulsionem e qualifiquem as 

discussões, estudo e escrita do Currículo em Movimento da Educação Básica 

- 2ª Edição e, considerando a necessidade de publicação 

deste documento curricular em dezembro de 2018, a SEEDF, por meio da SUBEB, informa 

a realização de três grandes ações a serem cumpridas nos meses de agosto e setembro, 

é um dos processos concebidos para ampliar a participação 

democrática na construção do Currículo em Movimento da Educação Básica 

- 2ª Edição. Tem como propósito receber contribuições de 

tores interessados na revisitação deste documento, oportunizando espaço para 

apresentação de impressões e demandas em torno das versões preliminares dos cadernos 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental elaboradas pela equipe de currículo desta 

Orientações sobre a Consulta Pública da Versão Preliminar do Currículo em 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 

documento que estabelece o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. A BNCC, 

a a ser observado no 

processo de (re)elaboração dos currículos das redes e sistemas de ensino de todo o Brasil, 

Art. 210 - e em 

s (Lei 9.394/1996), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (Parecer CNE/CES nº 85/2013) e o Plano Nacional de Educação 

SEEDF, por meio da 

em desempenhando uma série de ações a 

fim de garantir o bom andamento do processo de revisitação do Currículo em Movimento da 

Educação Básica com a devida participação de profissionais da rede e demais atores 

Por conseguinte, a implementação da BNCC no Distrito Federal tem ganho 

Movimento Currículo da 

Educação Infantil e Ensino 

. Com o propósito de dar unidade às ações pedagógicas e de gestão 

pertinentes ao processo de revisitação curricular, o Movimento é composto por 26 

profissionais de diferentes instâncias da Secretaria, dos níveis local, intermediário, central e 

Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação que se dedicaram em 

analisar os cadernos da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Currículo em 

Movimento da Educação Básica (publicado em 2014) frente aos elementos obrigatórios 

borar nova proposta de textos introdutórios e matrizes 

Diante da importância de fomentar ações que impulsionem e qualifiquem as 

discussões, estudo e escrita do Currículo em Movimento da Educação Básica - Educação 

2ª Edição e, considerando a necessidade de publicação 

deste documento curricular em dezembro de 2018, a SEEDF, por meio da SUBEB, informa 

a realização de três grandes ações a serem cumpridas nos meses de agosto e setembro, 

é um dos processos concebidos para ampliar a participação 

democrática na construção do Currículo em Movimento da Educação Básica - Educação 

2ª Edição. Tem como propósito receber contribuições de 

tores interessados na revisitação deste documento, oportunizando espaço para 

apresentação de impressões e demandas em torno das versões preliminares dos cadernos 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental elaboradas pela equipe de currículo desta 
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A Consulta Pública será realizada durante trinta dias, entre 22 de agosto e 20 de 

setembro, no website da SEEDF (

comunidade escolar e sociedade civil com os tex

Educação Infantil e dos componentes curriculares de História, Geografia, Ciências da 

Natureza, Língua Portuguesa, Matemática, Educação Física, Língua Estrangeira Moderna, 

Arte e Ensino Religioso. 

2) Ciclo de Plenárias 

O Ciclo de Plenárias 

objetivo promover discussões pontuais por componentes curriculares e áreas de 

conhecimento referenciadas nos textos introdutórios e matrizes disponíveis no 

SEEDF. Planejadas entre os dias 27 de agosto e 06 de setembro, as plenárias consistem 

em mesas de debates dirigidas pelos redatores da versão preliminar e em momentos de 

abertura de fala aos participantes que desejarem apresentar contribuições e sugestões ao 

documento curricular. 

As Plenárias acontecerão nos três turnos (matutino, vespertino e noturno), conforme 

cronograma disposto no ANEXO I e em locais a serem informados no 

Esta ação é destinada aos profissionais das unidades escolares públicas 

estudantes das licenciaturas, comunidade escolar e sociedade civil. 

 

3) Leitores Críticos 

A terceira ação, denominada 

grupo a ser composto por: dois profissionais da Educação Infantil; dois prof

Anos Iniciais; e dois profissionais de cada componente curricular (Matemática, Língua 

Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Estrangeira Moderna, Ciências da Natureza, 

Geografia, História e Ensino Religioso). Caberá a este grupo realizar l

documentos que estarão em consulta pública, bem como mobilizar ações, sejam elas 

plenárias, fóruns, mesas de debates, entre outros, que promovam discussões com o intuito 

fomentar a participação e contribuições das unidades escolares em s

Esses profissionais poderão ser coordenadores locais, supervisores, profissionais da 

CRE e/ou professores das unidades escolares. Os nomes que comporão a equipe de 

Leitores Críticos de cada CRE deverão ser encaminhados 

mail assessoriaespecial.subeb@edu.se.df.gov.br

agendada para o dia 24 de agosto, às 8h30, no Anfiteatro da UNIP (SGAS Quadra 913, 

s/n.º - Conjunto B - Asa Sul). 

Ressalte-se que este movimento não impede os profissionais de contribuírem 

individualmente na consulta pública disponível na página da SEEDF. 

Desejamos um ótimo trabalho a todos(as) e que esta ação seja o convite para um 

movimento de revisitação de nosso Currículo que não se encerra na presente data. Acima 

de tudo, esperamos que tais atividades sejam instrumentos para impulsionar reflexões e 

práticas que contribuam para a construção da Educação Básica que queremos no Distrito 

Federal.  

Subsecretária de Educação Básica
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A Consulta Pública será realizada durante trinta dias, entre 22 de agosto e 20 de 

da SEEDF (http://www.se.df.gov.br/), e permitirá o diálogo da 

comunidade escolar e sociedade civil com os textos introdutórios e matrizes curriculares da 

Educação Infantil e dos componentes curriculares de História, Geografia, Ciências da 

Natureza, Língua Portuguesa, Matemática, Educação Física, Língua Estrangeira Moderna, 

Ciclo de Plenárias é uma ação concomitante à consulta pública e tem por 

objetivo promover discussões pontuais por componentes curriculares e áreas de 

conhecimento referenciadas nos textos introdutórios e matrizes disponíveis no 

lanejadas entre os dias 27 de agosto e 06 de setembro, as plenárias consistem 

em mesas de debates dirigidas pelos redatores da versão preliminar e em momentos de 

abertura de fala aos participantes que desejarem apresentar contribuições e sugestões ao 

As Plenárias acontecerão nos três turnos (matutino, vespertino e noturno), conforme 

cronograma disposto no ANEXO I e em locais a serem informados no website 

Esta ação é destinada aos profissionais das unidades escolares públicas 

estudantes das licenciaturas, comunidade escolar e sociedade civil.  

A terceira ação, denominada Leitores Críticos, consiste na organização de um 

grupo a ser composto por: dois profissionais da Educação Infantil; dois prof

Anos Iniciais; e dois profissionais de cada componente curricular (Matemática, Língua 

Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Estrangeira Moderna, Ciências da Natureza, 

Geografia, História e Ensino Religioso). Caberá a este grupo realizar leitura crítica dos 

documentos que estarão em consulta pública, bem como mobilizar ações, sejam elas 

plenárias, fóruns, mesas de debates, entre outros, que promovam discussões com o intuito 

fomentar a participação e contribuições das unidades escolares em suas CRE. 

Esses profissionais poderão ser coordenadores locais, supervisores, profissionais da 

CRE e/ou professores das unidades escolares. Os nomes que comporão a equipe de 

Leitores Críticos de cada CRE deverão ser encaminhados até o dia 23 de agosto

assessoriaespecial.subeb@edu.se.df.gov.br, com reunião de orientações gerais 

agendada para o dia 24 de agosto, às 8h30, no Anfiteatro da UNIP (SGAS Quadra 913, 

se que este movimento não impede os profissionais de contribuírem 

individualmente na consulta pública disponível na página da SEEDF.  

Desejamos um ótimo trabalho a todos(as) e que esta ação seja o convite para um 

o de nosso Currículo que não se encerra na presente data. Acima 

de tudo, esperamos que tais atividades sejam instrumentos para impulsionar reflexões e 

práticas que contribuam para a construção da Educação Básica que queremos no Distrito 

Atenciosamente,  

Luciana da Silva Oliveira 

Subsecretária de Educação Básica 

A Consulta Pública será realizada durante trinta dias, entre 22 de agosto e 20 de 

), e permitirá o diálogo da 

tos introdutórios e matrizes curriculares da 

Educação Infantil e dos componentes curriculares de História, Geografia, Ciências da 

Natureza, Língua Portuguesa, Matemática, Educação Física, Língua Estrangeira Moderna, 

é uma ação concomitante à consulta pública e tem por 

objetivo promover discussões pontuais por componentes curriculares e áreas de 

conhecimento referenciadas nos textos introdutórios e matrizes disponíveis no website da 

lanejadas entre os dias 27 de agosto e 06 de setembro, as plenárias consistem 

em mesas de debates dirigidas pelos redatores da versão preliminar e em momentos de 

abertura de fala aos participantes que desejarem apresentar contribuições e sugestões ao 

As Plenárias acontecerão nos três turnos (matutino, vespertino e noturno), conforme 

website da SEEDF. 

Esta ação é destinada aos profissionais das unidades escolares públicas e privadas, 

consiste na organização de um 

grupo a ser composto por: dois profissionais da Educação Infantil; dois profissionais dos 

Anos Iniciais; e dois profissionais de cada componente curricular (Matemática, Língua 

Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Estrangeira Moderna, Ciências da Natureza, 

eitura crítica dos 

documentos que estarão em consulta pública, bem como mobilizar ações, sejam elas 

plenárias, fóruns, mesas de debates, entre outros, que promovam discussões com o intuito 

uas CRE.  

Esses profissionais poderão ser coordenadores locais, supervisores, profissionais da 

CRE e/ou professores das unidades escolares. Os nomes que comporão a equipe de 

até o dia 23 de agosto para o e-

, com reunião de orientações gerais 

agendada para o dia 24 de agosto, às 8h30, no Anfiteatro da UNIP (SGAS Quadra 913, 

se que este movimento não impede os profissionais de contribuírem 

Desejamos um ótimo trabalho a todos(as) e que esta ação seja o convite para um 

o de nosso Currículo que não se encerra na presente data. Acima 

de tudo, esperamos que tais atividades sejam instrumentos para impulsionar reflexões e 

práticas que contribuam para a construção da Educação Básica que queremos no Distrito 


