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DADOS GERAIS 

 
Data: 24/05/2018 

 
Local: AGEM 

 
Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: de Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome/Convidados Entidade 

Geoína Tavares Gonçalves PM Guarujá 

Patrícia Duarte Espósito PM Peruíbe 

João Bosco Arantes Braga Guimarães Secretaria de Estado de Educação 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Lilian Batalha da Costa Insinio PM Itanhaém 

Thaloa M. Prestia Ramos PM Praia Grande 

Marilena Ferreira PM Praia Grande 

Fabiana Ribeiro de Morais PM Santos 

Pauta divulgada em:  
17/05/2018 

Reunião iniciada às: 
10h00 

Término da Reunião às: 
11h38 

 

OBJETIVOS 

 
Item I – Base Nacional Curricular; 
Item II – Outros assuntos de interesse regional. 
 

 

REGISTROS 

 Ausências:  
Municípios: Bertioga, Cubatão, Mongaguá, São Vicente e Santos. 
Estado: Emprego e Relações do Trabalho e Meio Ambiente. 
 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática de Educação, João Bosco 
Guimarães e foram tratados os seguintes assuntos: 

- Foi feita reunião na semana passada em São Paulo pela Secretaria de Estado de 
Educação,  para discutir como trabalhar com os municípios acerca da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) que é um documento de caráter normativo que define o 
conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 
devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica;. 

- Com o objetivo geral de reconhecer os fundamentos legais que aportam o BNCC e 
apresentar o plano de trabalho da BNCC na interlocução com o Dirigente de Ensino nas 
microrregiões e os respectivos municípios; 

- Santos e São Vicente formam a macrorregião C englobando os nove municípios da 
Região Metropolitana da Baixada Santista; 
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- A função do Dirigente é fazer a interlocução com os municípios e a Secretaria de 
Estado; 

- Foram apresentados os objetivos específicos e a apresentação segue anexa a esta; 

- Serão realizadas audiências ao longo do semestre; 

- Indicação de filme Corrida por uma nota de 1000 dólares – 
https://www.youtube.com/watch?v=L177yGi8eM – filme feito pela Secretaria de Estado 
da Cultura; 

- Através do Condesb implementar a troca de informações entre municípios e Governo 
do Estado; 

- Superar a fragmentação das políticas educacionais; 

- O que a BNCC prevê e competências gerais da educação básica; 

- Essas competências devem ser desenvolvidas em toda a escola; 

- Estrutura da BNCC; 

- Marcos legais: arts. 205, 210, da CF e arts. 9° e 26 da LDB; 

- Currículos e BNCC – papéis complementares; 

- Regime de colaboração no Estado de São Paulo; 

- Plano de trabalho – objetivos específicos; 

- Macrorregiões; 

- Planos de trabalho – etapas do Seminário; 

- A proposta – etapa 1 – realização de um seminário em cada região com cento e 
sessenta e cinco pessoas, mais vinte e seis pessoas da equipe técnica; 

- Não haverá custos para os municípios; 

- Serão dois dias de duração; 

- Etapa 2 – seminário com o pólo de São Paulo; 

- Etapa 3 -  - seminário estadual; 

- Etapa 4 – lançamento currículo e formação; 

- A primeira etapa será em Santos de 17 a 19 de junho de 2018, com 191 participantes; 

- A segunda etapa, será em São Paulo, no período de 15 a 17 de agosto de 2018, com 
54 participantes; 

- Terceira etapa, em Atibaia, dia 3 de setembro com aproximadamente seiscentos 
participantes; 

- Quarta etapa, em São Paulo, no dia 7 de dezembro de 2018, com novecentos e três 
participantes; 

- Papel do dirigente da região; 

- Troca de ideias estará sendo feita dentro das macrorregiões; 

- Proposta de roda de conversa; 

- BNCC e ensino médios – os currículos da educação básica; 

- Arts 26, incisos e §§, art. 35ª, §§ 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,6° e 7° e art. 36; 

- Estrutura; 

- Áreas de conhecimento – competências gerais da Educação básica; 

- Áreas de linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza; 

- Audiências públicas – Ensino Médio – SP 08/06/18; 

- Contribuições; 

- Endereço para inscrição e acesso a informações sobre a audiência pública da BNCC – 
Ensino Médio: http;//cnebncc.mec.gov.br; 

https://www.youtube.com/watch?v=L177yGi8eM
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- Download – planilha – Coordenador Pedagógico – acrescentar coluna ao lado direito e 
colocar o que a escola avançou; nas competências e habilidades; 

- Pedir para professores ou coordenador preencher; 

- Esse é o estudo que será feito; 

- Importância para quando chegar no Seminário se ter conhecimento e entendimento do 
que será trabalhado; 

- Os representantes presentes colocaram como estão trabalhando em seus municípios: 

¨ Peruíbe informou que já estão desenvolvendo; 

¨ Em Guarujá tem uma comissão que prepara material que reúne Coordenador e 
gestores (que passam para os professores) – estão fazendo estudos da BNCC; 

¨ Santos participa desde a primeira versão de encontros na rede. Já aconteceu discussão 
e formação de Coordenadores; 

¨ Dia “D” – videoconferência; 

¨ Praia Grande toda a rede discutiu desde 2015 participam de Seminário. Em 2016 
participaram. Aguardando homologação, receberam representantes do MEC; 

¨ Trazem várias palestras – primeiro semestre é de estudo; 

¨ Itanhaém – participam de todos os eventos com Santos desde 2015. Abriram o ano 
letivo de 2018 por área e conhecimento; 

¨ O movimento ainda continua; 

¨ Praia Grande – palestrantes em quatro momentos; 

¨ Guarujá – evento grande no Teatro Procópio Ferreira, chamaram também escolas 
particulares; 

- Levantada pelo Coordenador a necessidade de serem os mesmos representantes com 
poder de decisão que participem das reuniões sobre esse assunto; 

- Chamar Secretários municipais de Educação; 

- Fazer outra reunião para fechar detalhes do evento de junho; 

- O Coordenador João Bosco passou seu telefone e email para que sejam dirimidas 
quaisquer dúvidas 

 Nada mais havendo a ser discutido o Coordenador deu por encerrada a reunião. 

 
 

Santos, 24 de maio de 2018 
 

 
JOÃO BOSCO ARANTES BRAGA GUIMARÃES 

Coordenador 
 
 
 
LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS  
Secretária 

 


