DIA D é o dia de diálogo sobre a Base Nacional Comum Curricular - BNCC
Introdução: Fala do Sr. Secretário da Educação:
https://drive.google.com/file/d/1exSy0oiMqg4L6p0acZJwCMffiDQLb43w/view?usp=sharing
O QUE É:
Mobilização dos professores e equipe gestora da escola para discussão sobre Base Nacional
Comum Curricular do Ensino Médio, a BNCC.
É uma ação importante para iniciar a participação de todos os professores e professoras por
meio de uma reflexão e estudo das habilidades/competências, da sua área de conhecimento,
previstas na BNCC. Propiciando, assim, que todos conheçam a proposta e realizem suas
contribuições.
QUANDO SERÁ REALIZADO?
Dia: 2 de agosto.
Horário: a ser definido pela escola que oferta o Ensino Médio e Anos Finais do EF. Desde que
garantido que todos os períodos escolares estejam contemplados.
Duração: sugestão de trabalho em 4 hora por período.
Participantes: UE: equipe gestora e professores. DE: Supervisores e PCNP.
A partir da análise do texto da BNCC, a discussão na escola deverá ser organizada com base no
material de apoio disponibilizado no site do CONSED:
http://diadensinomedio.consed.org.br
COMO SE PREPARAR?
1. Definir um responsável na DE para condução da reflexão, discussão e
apresentação das atividades em cada escola. 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.
2. Fazer o download dos materiais no portal do CONSED.
3. A UE deverá definir um docente que será o responsável pelo preenchimento do
formulário da Consulta Pública do CONSED, disponível no mesmo endereço.
Após a realização das reflexões esse profissional entrará no site do CONSED para
digitar O compilado das discussões.
4. Imprimir os formulários da atividade 4, com antecedência, para ser entregue
durante a atividade do grupo. A escola tem liberdade para organizar a discussão
da maneira que achar conveniente. A sugestão é que a discussão seja orientada
pelo material de apoio que está na internet:

http://diadensinomedio.consed.org.br

4.1.1 Na página do DIA D, o responsável pela condução da discussão na
escola deve fazer o download dos seguintes documentos:
01 - Apresentação das atividades
02 - Vídeo de abertura- Fazer o download
03 - Vídeo de apresentação do Novo Ensino Médio- Fazer o download
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
DIA LETIVO
Sugestão que seja apresentado esse vídeo para os alunos :
https://drive.google.com/file/d/16x4FRxBaWfHjhXbGHajVj4GuSl20wGIo/view?usp=sharing

Como será dia letivo, é preciso que tenha atividade com os alunos. Nesse sentido orientamos
que os Grêmios organizem atividades com os estudantes (sugerimos que passem o vídeo
“Nunca me sonharam”). Essa atividade com os alunos ocorrerá paralelamente as atividades
com a equipe escolar.
Link do vídeo “Nunca me sonharam”
https://drive.google.com/file/d/0B_hqQIxNvoTJaHB0SXQwdlItQUU/view?usp=sharing

Realizar uma reunião prévia com os grêmios para demandar essa ação. Importante dar
autonomia aos jovens para esse planejamento.
Solicitar análise a partir da reflexão promovida pelo vídeo quais sugestões os estudantes
podem propor para a BNCC para que o EM seja uma estrada para a realização dos seus sonhos.

CONVERSANDO SOBRE AS ATIVIDADES (para serem desenvolvidas com os professores)
Atividade 1 - A BNCC e a nossa escola
Objetivo: Busca contextualizar todos os participantes e esclarecer dúvidas sobre BNCC. (40
minutos).
Atividade 2 - Que cidadãos queremos formar na escola?
Objetivo: Mobilizar para a reflexão sobre o cidadão que queremos formar (30 minutos)

Atividade 3 - As 10 competências no contexto da escola.
Objetivo: Esta atividade, propõe que sejam lidas as 10 competências gerais para a Educação
Básica, expressas na BNCC. Visando 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)
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)

IMPORTANTE
1. No dia 02/08 cada grupo deverá receber o documento com as instruções e perguntas
referentes à sua área de conhecimento. O Grupo será formado por áreas de
conhecimento

Grupo A: Língua Portuguesa
http://www.consed.org.br/media/download/5b528621b5f1d.pdf
Grupo B: Linguagens e suas tecnologias (Educação Física, Arte e Língua Inglesa)
http://www.consed.org.br/media/download/5b52863dd209b.pdf
Grupo C: Matemática e suas tecnologias
http://www.consed.org.br/media/download/5b52864fabb2c.pdf
Grupo D: Ciências da Natureza e suas tecnologias (Biologia, Química e Física)
http://www.consed.org.br/media/download/5b52860849f83.pdf
Grupo E: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia)

http://www.consed.org.br/media/download/5b52861786702.pdf

2. Esses documentos, para downloads, também estão disponíveis na página do DIA D na
internet.
3. Após finalizadas, as análises dos grupos deverão ser entregues ao condutor que irá
preencher o formulário no site do CONSED.
Com as análises dos cinco grupos em mãos, esse responsável irá preencher o formulário on-line
da Consulta Pública, no portal do CONSED. O preenchimento poderá ser realizado até o dia
10/08/2018, no local indicado abaixo. (DATA RETIFICADA)
http://www.consed.org.br/consed/diadensinomedio/consulta-publica

