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Pontos relevantes de atuação
dos CMEs no processo de
construção da Regulação do
Currículo de Estado.



1 - Participar do processo de
construção considerando os limites
de competência dos Conselhos
Municipais de Educação;

2 - Realizar estudos acerca das
normas complementares reguladas
pelo Estado, quando couber, e pelo
município;



3 – Considerar a autonomia limitada
das escolas na elaboração do
projeto político pedagógico e sua
coadunação com o currículo de
estado e possíveis cadernos
complementares;

4 – Democratizar o processo de
regulação do currículo de estado
(consultas, audiência, fóruns)



Aspectos Relevantes para 

discussão da BNCC  da EI e 

do  EF, do Currículo de 

Estado e do Projeto Político 

Pedagógico e instrumentos 

complementares nos CMEs



1- Verificar, na legislação 

municipal, as diretrizes 

do Sistema e as 

competências do 

Conselho Municipal de 

Educação;



2 – Criar Anteprojeto de Resolução

Regulamentando a aplicação da 

BNCC, do Currículo, do Projeto 

Político Pedagógico e do Plano de 

Curso do Professor;



3 – Realizar audiências

e/ou consultas públicas

com foco no anteprojeto

de resolução, utilizando

normas claras nos

procedimentos citados;



4 – Estabelecer os 

componentes 

curriculares da parte 

diversificada (art. 26, da 

LDBEN);



Revendo o art, 26, da Ldben:

Art. 26. Os currículos da educação infantil,

do ensino fundamental e do ensino médio

devem ter base nacional comum, a ser

complementada, em cada sistema de

ensino e em cada estabelecimento escolar,

por uma parte diversificada, exigida pelas

características regionais e locais da

sociedade, da cultura, da economia e dos

educandos. (Redação dada pela Lei

nº 12.796, de 2013)



5 – Indicar no anteprojeto 

procedimentos de 

formação dos professores 

e as habilitações dos que 

deverão lecionar os 

componentes da parte 

diversificada;



5 - incluir a abordagem, de forma

transversal e integradora, de temas

exigidos por legislação e normas

específicas, e temas contemporâneos

relevantes para o desenvolvimento da

cidadania, que afetam a vida humana em

escala local, regional e global,

observando-se a obrigatoriedade de temas

tais como o processo de envelhecimento e

o respeito e valorização do idoso; os

direitos das crianças e adolescentes; a

educação para o trânsito...



...a educação ambiental; a educação

alimentar e nutricional; a educação em

direitos humanos; e a educação digital,

bem como o tratamento adequado da

temática da diversidade cultural, étnica,

linguística e epistêmica, na perspectiva

do desenvolvimento de práticas

educativas ancoradas no

interculturalismo e no respeito ao caráter

pluriétnico e plurilíngue da sociedade

brasileira.



6 – Correlacionar o anteprojeto de 
Resolução, além da BNCC, o 

currículo, o PPP e o Plano de Curso 
dos Educandos, com as Diretrizes 

Curriculares da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Educação 

Especial, EJA;



7 - Incluir nas escolas indígenas

e quilombolas, no núcleo comum

curricular, suas línguas, saberes

e pedagogias, além das áreas

do conhecimento, das

competências e habilidades

correspondentes, de exigência

nacional da BNCC;



8 - Intensificar o processo de inclusão

dos educandos com deficiência,

transtornos globais do

desenvolvimento e altas habilidades

nas classes comuns do ensino

regular, garantindo condições de

acesso e de permanência com

aprendizagem, buscando prover

atendimento com qualidade;



9 – Estabelecer prazo para

apreciação do PPP e seus

instrumentos executores nos

Conselhos Municipais e sua

inclusão nos novos pedidos

de autorização.



10 – Estabelecer processo

avaliativo, por meio da

participação dos conselhos

escolares, plenárias por

segmento, assembleis gerais

escolares e comissões dos

CMEs





PROCEDIMENTOS APÓS A APROVAÇÃO DO ATO 
NORMATIVO:

1 - Articular o processo de disseminação do(s) currículo(s)
e o engajamento da Secretaria Municipal de Educação, das
redes de ensino e das instituições educacionais na sua
implementação;
2 - Apoiar o monitoramento das etapas de implementação
do(s) currículo(s) junto a Secretaria Municipal de
Educação, as redes de ensino e as instituições
educacionais; e
3 - Manter um canal de comunicação constante de
acompanhamento junto aos colegiados escolares e de
educação.



"Se dois homens vêm andando por uma 
estrada, cada um carregando um pão, e, 
ao se encontrarem, eles trocam os pães, 
cada homem vai embora com um; Porém 

se dois homens vêm andando por uma 
estrada, cada um carregando uma idéia, 

e, ao se encontrarem, eles trocam as 
idéias, cada homem vai embora com 

duas.“ 
(Provérbio Chinês).
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