
PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
EM COMUNICAÇÃO 
E ENGAJAMENTO 
São Paulo, junho de 2019



PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
Como mobilizar redes de educação a participarem
ativamente da implementação da BNCC e do Novo
Ensino Médio



• Abertura dia 04/06
• Cenário da comunicação nas redes
• O que é uma boa Comunicação?
• Por que se comunicar bem?
• Desvendando desafios da BNCC e do Novo E.M.
• Identificando soluções
• Prototipação/ cocriação de soluções
• Balanço do dia

AGENDA 04/06



• Abertura 05/06
• Compartilhando soluções
• Inspiração e boas práticas
• Aprimoramento de soluções
• Tutoria entre grupos
• Agenda de Retorno: Comunicação
• Agenda de Retorno: Multiplicação
• Combinados - Nossos próximos passos
• Fechamento 3º dia

AGENDA 05/06



CENÁRIO DA COMUNICAÇÃO 
NAS REDES



O QUE É UMA BOA 
COMUNICAÇÃO?



Clareza e Transparência
Capilaridade
Abertura e Empatia
Consequência
Consistência e Coerência
Interatividade
Confiança
Mobilização e Engajamento
Proposição e Integração 
Intencionalidade
Efetividade 

ATRIBUTOS DE UMA BOA 
COMUNICAÇÃO



POR QUE SE COMUNICAR 
BEM?



Como convencer...

● Secretários

● Lideranças pedagógicas

● Gestores escolares

...sobre:

● Impactos positivos de uma boa comunicação

● Riscos/danos gerados pela falta de comunicação

DESAFIO DOS GRUPOS



DESVENDANDO DESAFIOS 
DA BNCC E DO NOVO 
ENSINO MÉDIO



A BNCC SUA 
IMPLEMENTAÇÃO



O QUE É A BNCC?
• Documento nacional que determina as

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS que todos os estudantes 
da Educação Básica têm o direito de desenvolver

• REFERENCIAL obrigatório para os currículos das redes 
públicas e particulares

• POLÍTICA DE ESTADO: prevista na Constituição (1988), 
determinada pela LDB (1996) e no Plano Nacional de 
Educação (2014)



QUAL SUA IMPORTÂNCIA?

COMO? 
• Foco no que se aprende 

na escola

• Fio condutor do sistema 
educacional

• Traz unidade para a 
diversidade das 
aprendizagens do país

O que se 
aprende 
na escola

Formação 
de 

professores

Avaliações 
(Saeb, 
Enem, 

estaduais)

Materiais 
didáticos

Currículos

Oportunidade para melhorar a qualidade e equidade do 
aprendizado e tornar a escola mais conectada com as 
necessidades dos estudantes do século 21



QUAL SUA IMPORTÂNCIA? 
Oportunidade para melhorar a qualidade e equidade do 
aprendizado e tornar a escola mais conectada com as 
necessidades dos estudantes do século 21

COMO?
• Propõe o desenvolvimento integral

dos estudantes

• Define 10 competências gerais: 
conhecimentos + habilidades + 
valores + atitudes que preparem os 
estudantes para concretizar seus 
projetos de vida e contribuir para a 
sociedade. 

10
competências

Direitos de 
aprendizagem 

e
desenvolvimento

Habilidades por 
componentes, 
ano a ano

Educação 
Infantil

Ensino 
Fundamental

Ensino 
Médio

Habilidades por
áreas do 
conhecimento



COMO FOI CONSTRUÍDA
Processo democrático e participativo, liderado pelo MEC, com protagonismo 
do Consed e da Undime e ampla participação da sociedade
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JUNHO
Grupo de 
redatores com 
indicações do 
Consed e 
Undime

SETEMBRO
1ª versão: 
onsulta pública: 
12 milhões de 
contribuições, 
por mais de 200 
mil professores, 
45 mil escolas e 
4 mil
instituições. 

JUNHO A AGOSTO

Segunda versão 
roda todos os 
estados em 
seminários do 
Consed e da 
Undime: 9 mil 
gestores e 
professores 
participaram e 
puderam fazer 
sugestões para o 
texto

FEVEREIRO
Lei do Novo EM

ABRIL Terceira 
versão das etapas 
de EI e EF entregue 
ao CNE 

JUNHO A SETEMBRO
Audiências CNE

DEZEMBRO
BNCC (EI e EF) 
aprovada e 
normatizada

ABRIL Terceira 
versão da etapa 
de  EM entregue ao 
CNE

MAIO A SETEMBRO
Audiências CNE

DEZEMBRO
BNCC (EM) 
aprovada e 
normatizada. 

BNCC na 
sala de 
aulaConstituição

LDB PNE



DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO
O que precisa acontecer para a BNCC chegar na sala de aula?

• Regime de colaboração entre estados e 
municípios

• (Re)elaboração Curricular e dos PPPs

• Formação de professores

• Materiais didáticos

• Avaliações

Comunicação 
com gestores, 
escolas, 
professores, 
redes 
municipais, 
famílias e 
sociedade



DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO
O que já foi feito?

2018 – Educação Infantil e Ensino Fundamental

Comunicação 
com gestores, 
escolas, 
professores, 
redes 
municipais, 
famílias e 
sociedade

• Regime de colaboração entre estados e 
municípios

• (Re)elaboração Curricular e dos PPPs

• Formação de professores

• Materiais didáticos

• Avaliações



DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO

21 estados aprovaram 

currículos e 6 aguardam os 
conselhos

+600 técnicos estaduais e da 
Undime envolvidos

5,8 milhões 
de contribuições na 
plataforma online 

3.656 municípios 
participaram das consultas 
públicas 

26 estados firmaram regime de 

colaboração e em 17 a adesão 

foi de 100% dos municípios 



DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO
Próximos passos

2019 - Educação Infantil e Ensino Fundamental

• Regime de colaboração entre estados e 
municípios

• (Re)elaboração Curricular e dos PPPs

• Formação de professores

• Materiais didáticos

• Avaliações

Comunicação 
com gestores, 
escolas, 
professores, 
redes 
municipais, 
famílias e 
sociedade



DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO
Próximos passos

2019 – Ensino Médio

• Regime de colaboração entre estados e 
municípios

• (Re)elaboração Curricular e dos PPPs

• Formação de professores

• Materiais didáticos

• Avaliações

Comunicação 
com gestores, 
escolas, 
professores, 
redes 
municipais, 
famílias e 
sociedade



NOVO ENSINO MÉDIO 









2011-
2012

Debates 
públicos

2013-
2016

Tramitação

PL 6.840

Mar/16

Carta de 
Princípios 

Consed

Set/16

MP 746

Fev/17
Lei 

13.415
Novo 
EM

Nov/18
Revisão 

DCN
Ensino 
Médio

Dez/18
BNCC 

EM

LINHA DO TEMPO













































porvir.org

http://porvir.org


https://www.youtube.com/watch?v=WjT-

YrMo_aI&list=PLiOKxVOLLQHx_qhYkT4pmrYPk44jpLcj3

https://www.youtube.com/watch?v=WjT-YrMo_aI&list=PLiOKxVOLLQHx_qhYkT4pmrYPk44jpLcj3




novoensinomedio.mec.gov.br/resources/dow

nloads/pdf/DCEIF.pdf

http://novoensinomedio.mec.gov.br/resources/downloads/pdf/DCEIF.pdf






apenido@inspirare.org.br



IDENTIFICANDO 
SOLUÇÕES



Desafios de Comunicação para 
implementar a BNCC e do Novo E.M.
Ensino Infantil e Ensino Fundamental

1. Formação Continuada de 
professores; 

2. Apropriação e engajamento pela 
comunidade escolar

3. Apropriação e engajamento pela 
comunidade escolar ampliada e 
opinião pública

4. Regime de colaboração

Novo Ensino Médio

1. Escuta e diagnóstico
2. Elaboração do Currículo de 

Formação Geral
3. Construção dos Itinerários 

Formativos
4. Desenho das arquiteturas de oferta
5. Parcerias
6. Apropriação pela comunidade 

escolar e opinião pública



COCRIAÇÃO DE 
SOLUÇÕES



1. BNCC EI e EF ou Novo E.M.
2. Desafio

Nome da Solução Breve descrição da Solução

Passo a passo da difusão da ferramenta

Objetivo Público-alvo: Escolas ou municípios

Passo a passo da construção da ferramenta



Cronograma

Quem eu tenho que envolver?

Quem eu tenho que convencer? Estacionamento de ideias: outras ações/ferramentas que seriam muito úteis 
de desenvolver para o tema escolhido

Recursos financeiros e materiais 
(computador, internet, papel, envolvimento de 

professores/gestores, tempo etc.)

AÇÕES Envolvidos JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ



BALANÇO DO DIA



PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
EM COMUNICAÇÃO 
E ENGAJAMENTO 
São Paulo, junho de 2019



• Abertura dia 04/06
• Cenário
• O que é uma boa Comunicação?
• Por que se comunicar bem?
• Desvendando desafios da BNCC e do Novo E.M.
• Como se comunicar bem?
• Prototipação/ cocriação de soluções
• Compartilhamento e articulação interna na rede
• Melhoria das soluções
• Balanço do dia

O QUE JÁ FIZEMOS



AGENDA 05/06



AGENDA 05/06
• Abertura 05/06
• Compartilhando soluções
• Inspiração e boas práticas
• Aprimoramento de soluções
• Tutoria entre grupos
• Agenda de Retorno: Comunicação
• Agenda de Retorno: Multiplicação
• Combinados - Nossos próximos passos
• Fechamento 3º dia



COMPARTILHANDO 
SOLUÇÕES



INSPIRAÇÃO E BOAS 
PRÁTICAS



Para inspirar

Exemplos de ações e estratégias de comunicação para informar e 
engajar  na (re)elaboração dos currículos em 2018



Mato Grosso do Sul

Desafio: o estado de MS é um dos mais diversos do país, com regiões de
difícil acesso. Como comunicar o que é a BNCC e o processo de
(re)elaboração curricular de modo a motivar a participação ampla e
construir um currículo que contemple a diversidade do território?



Mato Grosso do Sul

Soluções:

1. Currículo com marca

Identidade visual que 
contempla a 
diversidade do 
território e que deu 
unidade para a 
comunicação

2. Comunicação em cascata e forte 
parceria com a Undime MS

Foi além da regionais e criou comitês 
locais com representantes de todos 
os municípios, garantindo que as 
informações chegassem até a ponta. 
Forte articulação com a Undime!



Bahia, São Paulo, Mato Grosso e Goiás

Desafio: como dar transparência ao processo de (re)elaboração
curricular, garantindo amplo acesso às informações para participar das
consultas públicas e aos seus resultados, além de oferecer materiais de
apoio sobre a BNCC e outros documentos curriculares?



1. Portais exclusivos
Reúnem e organizam 
todas as informações, 
facilitando acesso (não é 
o site da secretaria!). 
Mais transparência para 
o processo.

Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso

Soluções:

2. Campanhas online

Cards com informações 
como datas das 
consultas e mensagens 
engajadoras para todos 
os públicos das redes. 



São Paulo (município)

Desafio: como engajar os estudantes nos debates sobre o que aprender
na escola e nas contribuições para a construção do currículo da cidade
alinhado à BNCC.



1. Aplicativo
Alunos contribuíram via 
celular, por um app 
desenvolvido na 
linguagem dos jovens

São Paulo (município)

Soluções:

2. Debates presenciais

Organizados nos 
encontros com as 
regionais, para debates 
com as equipes 
pedagógicas da rede. 



APRIMORAMENTO DE 
SOLUÇÕES



TUTORIA ENTRE GRUPOS



AGENDA DE RETORNO: 
COMUNICAÇÃO



AGENDA DE RETORNO: 
MULTIPLICAÇÃO



COMBINADOS:
NOSSOS PRÓXIMOS PASSOS



Temas para Próximas Formações:

● Criação de novas soluções

● Plano estratégico de comunicação

● ...

COMBINADOS



Encontros Online:

● Duração: 2h

● Meses: Julho, agosto, outubro e novembro

● Dia: 1º terça-feira do mês

● Hora: 15h às 17h

COMBINADOS



Próximo Encontro Presencial:

● Data: 1º semana de setembro

● Local: Brasília ou São Paulo?

● Duração: 3 ou 4 dias?

COMBINADOS



Fluxo de comunicação:

● E-mail: comunicados formais

● Grupo no Whatsapp: partilha de dúvidas e notícias sobre o que estão realizando 

nas redes

● Drive do Consed: partilha de documentos

● Farol na Agenda de Retorno: acompanhamento da implementação

COMBINADOS

https://docs.google.com/document/d/1z0cnpzY1BZdALsp8tGJjdOA0-uLBI7dPPjxJH4l3ZGw/edit?usp=sharing%20%E2%80%93%20Change%20%7C%20Remove


Troca entre Pares:

● Grupos de Troca: secretarias que decidem implementar as mesmas soluções 

trabalham em conjunto e se apoiam mutuamente

● Mural de Primeiros Socorros: participante envia dúvidas pelo whatsapp e demais 

partilham possíveis soluções

● Outros: ?

COMBINADOS



FECHAMENTO 3º DIA


