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Senhor (a) Diretor (a) 

 

A Base é parte do Currículo e orienta a formulação do projeto Político-Pedagógico das 

escolas, permitindo maior articulação deste. A partir da Base, os professores 

continuarão podendo escolher os melhores caminhos de como ensinar e, também, quais 

outros elementos (a Parte Diversificada) precisam ser somados nesse processo de 

aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos. Tudo isso respeitando a diversidade, 

as particularidades e os contextos de onde estão. 

Para construir a BNCC o primeiro passo foi conhecer e estudar os documentos 

curriculares que já foram construídos e estão em vigência nos estados, Distrito Federal e 

municípios de todo o Brasil, a partir desse estudo e observando a diversidade de 

conteúdos em cada um desses referenciais dos estados o Ministério da Educação 

constatou que as propostas curriculares dos estados têm grande influência naquelas 

elaboradas pelos municípios. Também é possível perceber convergência entre propostas 

de diferentes estados e regiões. 

Observou-se assim, a necessidade de uma Base Nacional Comum Curricular, para tanto 

é necessária a sua contribuição e esta pode ser feita de 3 maneiras: de forma 

individual; por meio das redes que reúnem discussões entre professores, 

comunidade e demais profissionais (escolas); e a partir de organizações, como 

instituições de ensino superior e grupos da sociedade civil. 

É necessário observar as datas para as contribuições de acordo com o quadro abaixo:  

- análise individual do professor (por área de atuação nos anos finais e Ensino Médio e 

por série para os professores dos anos iniciais) – realizada por cada professor ou 

professores da área – ATÉ DIA 20/11/2015; 

- Dia B – dia da Base: 27/11/2015 – contribuição coletiva; 

- análise coletiva dos professores, nas escolas e escolha do representante da escola para 

a plenária municipal – coordenada pelo Diretor da escola ou Coordenador Pedagógico 

para elaborar o relatório final de análise da escola e escolha do representante da escola 

para a plenária municipal; - ATÉ DIA 05/12/2015; 

- dia 09/12/2015 – o portal fecha para a participação das escolas; 

- análise coletiva, nas regionais, das contribuições por município – condensação e 

elaboração de um relatório com as propostas apresentadas pelos municípios; ATÉ DIA 

30/12/2015; 

- análise coletiva, na SEDUC das contribuições por regionais; - ATÉ DIA 20/01/2016 
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- plenária estadual para validação da proposta do Estado do Tocantins.  MÊS DE 

FEVEREIRO DE 2016. 

 

O documento apresenta o mesmo formato em todas as áreas de conhecimento, estando 

assim disposto: 

Organização: 

O documento preliminar à Base Nacional Comum está organizado em quatro áreas de 

conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da 

Natureza. Tal organização visa superar a fragmentação na abordagem do conhecimento 

escolar pela integração e contextualização desses conhecimentos, respeitando-se as 

especificidades dos componentes curriculares que integram as diferentes áreas. A 

especificidade dos componentes curriculares que integram as áreas de conhecimento 

encontra-se descrita nos textos de apresentação dos componentes curriculares, que 

podem ser acessados a partir das etapas de escolarização nas quais esses componentes 

aparecem.  

Eixos: 

Em torno dos eixos se organizam os objetivos de aprendizagem. Esses eixos têm a 

função de articular tanto os componentes de uma mesma área de conhecimento quanto 

as diferentes etapas de escolarização ao longo das quais esse componente se apresenta.  

Objetivos: 

Os objetivos de aprendizagem são apresentados a partir das quatro áreas do 

conhecimento e seus respectivos componentes curriculares. Esses últimos podem ser 

acessados a partir das etapas da educação básica nas quais eles são abordados – Ensino 

Fundamental, anos iniciais e finais, e Ensino Médio. No caso da Educação Infantil , os 

objetivos de aprendizagem são apresentados a partir das quatro áreas do conhecimento, 

tendo como referência campos de experiências potencializadores das relações das 

crianças com múltiplas linguagens e conhecimentos. Para o Ensino Fundamental e 

também para o Ensino Médio, os objetivos de aprendizagem dos diferentes 

componentes curriculares são apresentados ano a ano.  

 

Critérios de Análise 

Por meio dessa consulta pública, esperamos receber a sua avaliação sobre a clareza, a 

pertinência e a relevância dos textos e objetivos de aprendizagem que compõem a 

Base Nacional Comum.  
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Os critérios de avaliação são:  

 a clareza com que ideias, princípios e objetivos são apresentados.  

 a relevância dos conhecimentos e objetivos de aprendizagem em face das 

exigências sociais e de desenvolvimento pessoal.  

 a pertinência dos conhecimentos e objetivos para o ano e etapa da educação 

básica em que se encontram assinalados.  

 

Com essas informações, acreditamos que será mais fácil para a participação da Unidade 

Escolar, sugerimos que o dia B (avaliação coletiva) seja feito no perfil da Unidade 

Escolar. 
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ANEXO 1 

Passo a passo: Cadastro 

Primeiro Passo:  Conhecer a página da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br e fazer o cadastro, você deve se cadastrar como 

indivíduo ou contribuir, coletivamente, no perfil da escola. O perfil organizações diz 

respeito à sociedade civil organizada (Ongs, Associações, Universidades, Faculdades, 

dentre outros). 

Figura 1 - Cadastro 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/cadastro 

Figura 2 – Cadastro Individual 

Você deve preencher os dados solicitados na figura abaixo e clicar em cadastrar, 

aparecerá uma mensagem para você, informando que foi encaminhada mensagem no e-

mail informado no cadastro, vá ao e-mail leia a mensagem e clique no local indicado, 

conclua seu cadastro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/cadastro 
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Figura 3: Perfil da Escola
1
 

Nesse perfil serão utilizadas as informações da escola: cadastro do Censo e CPF do 

diretor. Caso a informação seja de que o CPF não se refere à escola cadastrada, sugere-

se colocar o CPF do diretor anterior e cadastrar como responsável pela contribuição o 

diretor atual. 

Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/cadastro/escolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Quanto ao cadastro da Unidade Escolar, não há mais como atualizar os dados do diretor no sistema 

Educacenso, solicita-se que esta atualização seja feita logo que o sistema permitir. 
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Segundo Passo: Entrar no perfil cadastrado 

Ao entrar no perfil cadastrado clique em contribua, role a barra lateral até embaixo e 

clique onde indicado, conforme figura abaixo. 

Figura 4: Conhecendo a página da BNCC

 

Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/contribua-inicio  

Terceiro Passo: Contribuindo  

Ao clicar como indicado na figura anterior você será direcionado(a) à figura abaixo, para cada 

um dos links é necessária a contribuição, sugerimos que os textos introdutórios sejam feitos pela 

equipe diretiva da escola e os componentes curriculares sejam feitos pelos professores, 

divididos por área ou por disciplina, conforme a organização da unidade escolar.  

A escola, no ato do cadastro, escolhe quais fases vai contribuir, portanto se a escola oferta 

educação infantil, seleciona esse perfil, se oferta ensino fundamental primeira fase, contribui 

nessa fase, e assim sucessivamente. Como indivíduo da mesma forma, você pode selecionar o 

componente curricular o qual ministra aulas.  

ATENÇÃO: Todos os links recebem contribuições e para todos têm os documentos 

introdutórios.  
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Nesse item vai abrir um espaço de texto e você poderá escrever as contribuições e 

sugestões necessárias e em seguida salvar; 

Nesse item constam os princípios norteadores da BNCC, comum a todos os 

componentes curriculares, ao final do texto, quando você clicar aparecerá os itens de 

contribuição, que são sempre os mesmos, quais sejam: 

 a clareza com que ideias, princípios e objetivos são apresentados.  

 a relevância dos conhecimentos e objetivos de aprendizagem em face das 

exigências sociais e de desenvolvimento pessoal.  

 a pertinência dos conhecimentos e objetivos para o ano e etapa da educação 

básica em que se encontram assinalados.  

E sempre aparecerá no formato abaixo: 

Figura 5: Mão na massa 

Ao clicar no local indicado na figura 5 você será levado a outra página, e assim 

sucessivamente, até concluir os critérios de avaliação, ao chegar ao final, salve sua 

contribuição. 

 

mailto:diretoria-araguaina@seduc.to.gov.br


 

Diretoria Regional de Educação de Araguaína 
diretoria-araguaina@seduc.to.gov.br  – (63) 3411-5032 

Rua dos Engenheiros, 337 – Setor Jardim Paulista  - CEP: 77.809-320 

 

 

 Fonte:http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/contribua?ac=AC_LIN 

   

 Nesse item você será direcionado ao atendimento educacional especializado e deverá avaliar 

item por item; 

Como ler a base, mais uma vez aqui você contribuirá com a sua participação e avaliação; 

Nesse link você fará o download da BNCC para impressão ou apenas para visualização do 

documento todo, ele está em PDF, para melhor apropriação, sugere-se a impressão do 

documento; 

O Exemplo aqui é do ensino fundamental, por isso aparece apenas esses componentes 

curriculares, ao clicar no componente você será direcionado para os eixos e objetivos de cada 

componente curricular, conforme figura 6; 

 

      Todos esses itens são avaliados, por área e por componente curricular. 

 

 

Observação: Todos os componentes curriculares são avaliados por ano, com exceção da 

educação infantil e de EDUCAÇÃO FÍSICA, que é avaliada por ciclo. 
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Figura 6: Contribuindo 

 

Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/contribua?ac=AC_LIN 

 

 Na educação Infantil, ao invés de ter os componentes curriculares tem os campos de 

experiências; 

Eixos da educação infantil, em todas as modalidades os eixos não podem ser modificados; 

Objetivos, aqui você contribui, ao concluir sua contribuição o texto todo fica em azul; 

Novos objetivos, aqui você poderá criar novos objetivos para cada eixo e componente 

curricular, conforme figura abaixo; 

Figura 7: Criando um novo objetivo 

Ao clicar no link novos objetivos  você será direcionado (a) a esta aba, ao clicar em sim e em 

continuar você será mais uma vez direcionado (a) a outra aba, conforme figura 8. 
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Figura 8: Adicionando um objetivo 

Nesse campo você criará um novo objetivo siga a seta para salvar a sua contribuição, aqui 

solicitamos que seja feito um print da página, que deverá ser encaminhado, posteriormente à 

Diretoria Regional de Educação,  mais abaixo será explicitado como fazer o print da página, ou 

tela do computador. 
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ANEXO 2 

 

Como fazer um print  
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ANEXO 3 

COLAR AQUI O PRINT DO OBJETIVO CRIADO 

 

 
  

UNIDADE ESCOLAR:__________________________________ 

Nº INEP/CENSO:______________________________________ 

ÁREA DE CONHECIMENTO:_____________________________ 

ANO:______________________________________________ 

COMPONENTE CURRICULAR __________________________  

EIXO:________________________________________________ 

 

OBJETIVO CRIADO 

 

CRIANDO UM NOVO OBJETIVO: 
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