
PERCURSO DA BNCC 

Referências Legais ASSUNTO / DESTAQUES 

Lei 13.415, de 
16/02/2017 

Altera as Leis nºs 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, e 
11.494, de 20 de junho 2007, que 
regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação, 
a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, 
de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 
11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui 
a Política de Fomento à Implementação de 
Escolas de Ensino Médio em Tempo 
Integral. 

 Ampliação da carga horária mínima anual de 
forma progressiva, no ensino médio, para 1400h, 
devendo os sistemas de ensino oferecer, no 
prazo máximo de cinco anos, pelo menos 1000h 
anuais de carga horária, a partir de 2/03/17. 

 O currículo composto pela Base Nacional Comum 
Curricular e por itinerários formativos, que 
deverão ser organizados por meio da oferta de 
diferentes arranjos curriculares, conforme a 
relevância para o contexto local e a possibilidade 
dos sistemas de ensino, a saber: 
I - linguagens e suas tecnologias; 
II - matemática e suas tecnologias; 
III - ciências da natureza e suas tecnologias; 
IV - ciências humanas e sociais aplicadas; 
V - formação técnica e profissional. 

 Profissionais com notório saber reconhecido 
pelos respectivos sistemas de ensino, para 
ministrar conteúdos de áreas afins à sua 
formação ou experiência profissional, atestados 
por titulação específica ou prática de ensino em 
unidades educacionais da rede pública ou 
privada ou das corporações privadas em que 
tenham atuado, exclusivamente para atender ao 
inciso V do caput do art. 36; 

Parecer CNE/CP Nº 15, de 17/12/2017 Aprova a proposta encaminhada pelo MEC da BNCC 
e projeto de Resolução 
Apresenta um pequeno panorama da BNCC na 
legislação brasileira e histórico da organização da 
BNCC atual 

Portaria MEC nº 1.570, de 21/12/2017 Homologa o Parecer CNE/CP nº 15/2017 e projeto de 
resolução anexo a ele.  
Explicita os direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento, a ser observada obrigatoriamente 
ao longo das etapas e respectivas modalidades no 
âmbito da Educação Básica – Educação Infantil e 
Ensino Fundamental 

Resolução CNE/CP Nº 2/2017, de 22/12/17 Institui e orienta a implantação da BNCC, a ser 
respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e 
modalidades de Educação Básica 

Parecer CNE/CEB Nº 3/2018, de 08/11/18 Propõe a atualização das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio 

Portaria MEC Nº 1210, de 20/11/18 Homologa o Parecer CNE/CEB Nº 3/18 que propõe a 
atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino Médio e apresenta projeto de Resolução. 

Resolução CNE/CP 03/18, de 21/11/18 Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio 
Ensino Médio em no mínimo 03 anos; com carga 
horária total de no mínimo 2400 h e 800 horas 
anuais, distribuídas em 200 dias letivos 
Período Diurno, até o início do ano letivo de 2022 
deverá ter mínimo de 3000h de carga horária total, 
com mínimo de 1400 h anuais 



Parecer CNE/CP Nº 15/2018, de 04/12/2018 Institui a BNCC do Ensino Médio e orienta os sistemas 
de ensino para sua implementação 

Portaria MEC Nº 1348, de 17/12/2018 Homologa o Parecer CNE/CP Nº 15/2018 e a proposta 
de Resolução  

Resolução CNE/CP Nº4/2018, de 17/12/2018 Institui a Base Nacional Comum Curricular na Etapa 
do Ensino Médio (BNCC-EM), como etapa final da 
Educação Básica, nos termos do artigo 35 da LDB, 
completando o conjunto constituído pela BNCC da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com 
base na Resolução CNE/CP nº 2/2017, fundamentada 
no Parecer CNE/CP nº 15/2017. 

Indicação CEE 139/2015, publicada em DOE de 03/12 2015 Manifestação sobre a proposta de Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) para a Educação Básica -
Apresenta aspectos gerais para serem contemplados 
na BNCC da Educação Básica 

Resolução SE 18, de 01/03/16, alterada pela Resolução SE 
55 de 27/09/2016 

Institui Comissão Especial de mobilização para a 
construção da BNCC  

Resolução SE 55, de 23/11/17, alterada pela Resolução SE 
02, de 11/01/18 

Cria Comitê para planejamento de ações visando a 
implementação da BNCC no estado de São Paulo 

Resolução SE 24, de 06/03/18 Dispõe sobrea implementação da BNCC na rede 
estadual de ensino e dá providências correlatas 

PORTARIA Nº 1.432, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018, 
republicada em 31/12/18 
 

Estabelece os referenciais para elaboração dos 
itinerários formativos conforme preveem as 
Diretrizes Nacionais do Ensino Médio. 
 

Deliberação CEE 169/2019, homologada pela Resolução de 
06/08/2019 

Fixa normas relativas ao Currículo Paulista da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental para a rede 
estadual, rede privada e redes municipais que 
possuem instituições vinculadas ao Sistema de 
Ensino do Estado de São Paulo, e dá outras 
providências. 
As instituições vinculadas ao Sistema de Ensino do 
Estado de São Paulo devem seguir o Currículo Paulista 
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental que 
integra, como Anexo, a Indicação 179/2019 

Deliberação CEE 175/2019, de 18/12/19 Orientações para fins de implementação da Lei 
13.415/2017, especificamente no que se refere ao 
Ensino Médio no Sistema de Ensino do Estado de São 
Paulo 

Indicação CEE 189/2019, de 18/12/19 Implementação da Lei Federal 13.415/2017 

Resolução de 14/01/2020 Seduc Homologa a Deliberação CEE 175/2019 

Deliberação CEE 186/2020 Currículo Paulista para o Ensino Médio, obrigatório 
para os integrantes do Sistema Estadual de Ensino 

Indicação CEE 198/2020 Análise do Ensino Médio em São Paulo, currículo por 
áreas 

 


