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Audiênciaspúblicasda
BNCCcomeçamem11/5

O
Conselho Nacional de
Educação (CNE) vai
realizar audiências pú-
blicas nas cinco re-

giões do país para debater a Ba-
se Nacional Comum Curricular
(BNCC) do Ensino Médio. O do-
cumento vai orientar os currícu-
los dessa etapa e estabelecer ha-
bilidades e competências que de-
vem ser desenvolvidas pelos alu-
nos ao longo do Ensino Médio
em cada área de conhecimento.

A primeira reunião será a da
Região Sul e acontecerá em Flo-
rianópolis, no dia 11/5. Em segui-
da, haverá audiências em São
Paulo (8/6), Fortaleza (6/7), Be-

lém (10/8) e Brasília (29/8). A
BNCC foi entregue na semana
passada pelo Ministério da Edu-
cação ao CNE. O Conselho deve-
rá analisar e aprovar a BNCC an-
tes de o documento começar a
valer. No fim de 2017, o CNE
aprovou a base curricular para
as outras etapas do Ensino Bási-
co: a Educação Infantil e o Ensi-
no Fundamental. Também foram
realizadas cinco audiências pú-
blicas, além do recebimento de
sugestões pela Internet.

O ministro da Educação, Ros-
sieli Soares, espera que a BNCC
do Ensino Médio seja homologa-
da até o fim deste ano, para que

o processo de implementação
possa ser iniciado em 2019.

O texto entregue pelo MEC or-
ganiza a BNCC do Ensino Médio
por áreas do conhecimento: Lin-
guagens, Matemática, Ciências
da Natureza e Ciências Huma-
nas. Apenas as disciplinas de
Língua Portuguesa e de Mate-
mática aparecem como compo-
nentes curriculares, ou seja, dis-
ciplinas obrigatórias. Os alunos
deverão cobrir toda a BNCC em,
no máximo, 1,8 mil horas-aula.
As 1,2 mil horas restantes de-
vem ser dedicadas ao aprofunda-
mento no itinerário formativo de
escolha do estudante.
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n Feira do Livro: A Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental (E-
mef) Paulo Freire, no bairro Gua-
juviras, em Canoas, abriu as come-
morações, na quarta-feira, da 1ª

Feira do Livro. Até o sábado, a
instituição recebe diversas ativi-
dades sobre literatura, como con-
versas com escritores e apresen-
tações de teatro, além da venda
de livros. A feira vai funcionar
hoje, das 9h às 12h e das 13h às
17h. Amanhã, das 9h às 12h.
n Relações Públicas: No próximo
dia 19, às 19h45min, no auditó-
rio da Escola de Comunicação,
Artes e Design – Famecos/PUCRS,
acontece a aula inaugural do cur-
so de Relações Públicas 50 anos
com Jonatas Abbott, que aborda
o tema “Tendências em comunica-
ção e gestão empresarial: caso
Dinamize” para alunos de comuni-
cação e design, profissionais de
comunicação, imprensa e entida-
des de classe. Detalhes: www.pu
crs.br/comunicação/identidaderp.
n Robótica: A Olimpíada Brasilei-
ra de Robótica (OBR 2018) está
com inscrições abertas. Com mais
de 10 anos de realização, a OBR
é uma olimpíada científica dividi-
da em duas modalidades: prática
e teórica. A OBR é totalmente gra-
tuita e podem participar alunos
matriculados em escolas dos ensi-
nos Fundamental, Médio e Técni-
co. A coordenação é da Universi-
dade Federal de São Carlos (UFS-
Car). Inscrições até o dia 18 de
maio pelo site www.obr.org.br.

Com o objetivo de criar uma ba-
se comum curricular integrada en-
tre as redes municipal, estadual e
privada, a Secretaria da Educa-
ção (SEC), a União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educa-
ção (Undime), e o Sindicato dos
Estabelecimentos do Ensino Priva-
do do RS (Sinepe-RS), lançaram,

ontem, o “Referencial Curricular
Gaúcho”. O lançamento ocorreu
durante o 1° Seminário Estadual
da nova Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), no Auditório
do Ministério Público Estadual, ini-
ciando um ciclo de debates e au-
diências públicas que irão definir
os principais assuntos a serem

trabalhados no novo currículo. A
implantação será a partir de 2019.

Uma comissão de 22 professo-
res representando SEC, Undime e
Sinepe será constituída para deba-
ter o assunto e, posteriormente,
um site irá recolher sugestões. As
consultas públicas estão previstas
para ocorrer até final de junho.
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n A Ajuris assinou termo de
cooperação com a Secretaria
de Desenvolvimento Social,
Trabalho, Justiça e Direitos
Humanos para formar profes-
sores e equipes diretivas da
Rede Pública Estadual nas me-
todologias da Justiça Restaura-
tiva. A entidade é pioneira na
Justiça Restaurativa no Brasil
através do Núcleo de Estudos
da Escola da Ajuris e de iniciati-
va desenvolvida, em 2005, pe-
lo juiz, Leoberto Narciso Bran-
cher, no Juizado de Infância e
Juventude de Porto Alegre.

n A Federasul, em parceria
com a Universidade La Salle,
está promovendo a Escola de
Líderes, com objetivo de capa-
citar lideranças do setor para
cargos políticos. O curso de
duração de um semestre, con-
ta com disciplinas sobre no-
ções de governo, organização
da sociedade, gestão pública,
entre outros. As aulas serão em
sábados alternados, a partir
de 28/4, na sede da Federasul,
em POA. Inscrições até 23/4,
em http://bitl.y/extensaolasalle
ou pelo fone: (51)3476-8600.

direto ao ponto

Justiça Restaurativa
chega à escola pública

Curso quer capacitar
lideranças políticas
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