
 

União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul – UNCME-RS  

Conselho Municipal de Educação de São Leopoldo – CME/SL  
Avenida Dom João Becker, 271/sala 04. Centro – São Leopoldo/RS  
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Ofício Circular UNCME-RS nº 003/2019  

   São Leopoldo, 20 de fevereiro de 2019. 

 

Às Coordenações Regionais da UNCME-RS 

Rio Grande do Sul - BR 

 

Assunto: Orientações aos Conselhos Municipais de Educação acerca da elaboração do 

Currículo Referência de cada território municipal e revisão dos Documentos Escolares. 

  

  Prezado/a Coordenador/a, 

  A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande do Sul – 

UNCME-RS, entidade representativa dos Conselhos Municipais de Educação do Estado e que luta 

arduamente para o fortalecimento e garantia de efetivo exercício destes, faz parte da Comissão 

Estadual de Mobilização para implementação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e do 

Referencial Curricular Gaúcho - RCG.  A Entidade está representada pela Coordenadora Estadual, 

Conselheira Fabiane Bitello Pedro, e pela Secretária Executiva, Alessandra Pereira Pedroso, como 

Articuladora dos Conselhos de Educação ProBNCC.  

  O RCG foi elaborado e instituído durante o ano de 2018. No mês de dezembro o 

Conselho Estadual de Educação – CEEd/RS em Regime de Colaboração com a UNCME-RS 

aprovou a Resolução nº 345, que “Institui e orienta a implementação do Referencial Curricular 

Gaúcho – RCG, elaborado em Regime de Colaboração, a ser respeitado obrigatoriamente ao longo 

das etapas, e respectivas modalidades, da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, que embasa 

o currículo das unidades escolares, no território estadual.”.  Nesta normativa estão previstas ações 

que visam qualificar a Educação do RS. 

  Durante 2019 teremos ações para implementar no próximo ano a BNCC. Isto ocorrerá 

por meio do RCG, do Currículo Referência de cada território municipal que será construído e dos 

respectivos Documentos Escolares que precisam ser reelaborados. Para tanto, haverá Formação 

Continuada para os/as professores/as, orientada pela União dos Dirigentes Municipais de Educação -

UNDIME/RS e Secretaria Estadual de Educação – SEDUC-RS. Todas essas atividades serão 

planejadas e desenvolvidas, em Regime de Colaboração, pelos Conselhos Municipais de Educação 

e Secretarias Municipais de Educação. 

  Diante do exposto, a UNCME-RS encaminha em anexo a Orientação UNCME-RS nº 

01/2019 a ser divulgada para todos os CMEs das respectivas Regionais, juntamente com o presente 

Ofício, conforme normatizado no § 2º do Artigo 25, da supramencionada Resolução. 

  Informamos também, que a Professora Alessandra Pereira Pedroso é a Articuladora 

Estadual da UNCME-RS para os assuntos da BNCC, para tanto segue o contato para informações e 

esclarecimentos que se façam necessário (51) 981-95-5305 ou (51) 989-22-8945. 

  Atenciosamente,                                                                                 

    

                                         Fabiane Bitello Pedro 

                                                      Coordenadora Estadual da UNCME-RS 
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Orientação UNCME-RS nº 01/2019  

Orienta aos CMEs gaúchos a participar efetivamente 

da construção do Currículo Referência do respectivo 

território municipal e sobre as ações necessárias 

para o ano de 2019 acerca da implementação da 

BNCC e seus desdobramentos. 

1 - Estudos 

  Os CMEs inicialmente se apropriam, caso não tenham feito ainda, de todos os 

documentos referentes a BNCC, que estão disponíveis no site http://basenacionalcomum.mec.gov.br, 

dentre eles o Parecer CNE/CP n° 15/2017 e a Resolução CNE/CP nº 2/2017, que trata da “Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC)” e “Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum 

Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no 

âmbito da Educação Básica”, respectivamente. Também se faz necessário o estudo de Pareceres 

emitidos pelo Conselho Nacional de Educação – CNE e Resoluções, sendo os Pareceres nos 

CNE/CEB 20/2009, 7/2010 e 11/2010 e as Resoluções nos CNE/CEB 5/2009, 4/2010 e 7/2010 que 

nortearam a construção da BNCC. Estas normativas estão disponíveis no site do CNE 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/apresentacao.  

  No canal Base Nacional Comum Curricular no YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UC8kMHcviVD92fecRdbTMxIg/videos estão disponíveis 

videoconferências de especialistas, diretores/as e secretários/as, membros do Ministério da 

Educação - MEC.  

  Destacamos que os estudos e as análises tem como base a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira - LDBEN, Lei Federal nº 9394/1996, pois a mesma norteia todo o trabalho 

desenvolvido nas escolas e as normativas exaradas pelo CNE. Apontamos que as consultas 

necessárias sejam feitas em site oficial http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. 

  O RCG, instituído em dezembro de 2018 pelo CEEd/RS, está disponível na página da 

UNCME-RS https://drive.google.com/file/d/1O692eCv-fhcaBOLG5i6lbb1YzLzhZG0s/view e, no site 

do Conselho está a Resolução exarada acerca do RCG 

http://www.ceed.rs.gov.br/conteudo/22274/resolucao-n%C2%BA-0345-2018/termosbusca=345. Estes 

compõem o acervo a ser estudado para a implementação da BNCC, a construção do Currículo de 

Referência do território municipal e para a revisão dos Documentos Escolares. 

 

2 – Pontos importantes para 2019 visando a implementação da BNCC, a construção do 

Currículo Referência do território municipal, a realização da Formação Continuada dos/as 

professores/as e a revisão dos Documentos Escolares: 

a) manter parceria com a Secretaria Municipal de Educação na implementação da BNCC, na 
elaboração do Currículo Referência do território municipal, na organização da Formação 
Continuada dos/as Professores/as e na reelaboração dos Documentos Escolares; 
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b) auxiliar na divulgação junto as escolas e a comunidade escolar sobre a construção do 
Currículo Referência do território municipal, assim como da importância dos/as professores/as 
participarem das formações que serão realizadas em 2019; 

c) participar das formações continuadas dos/as professores/as que ocorrerão no seu município 
nos respectivos dias “D”. De acordo com o Decreto n° 54.487, de 22 de janeiro de 2019, que 
fixa normas para o calendário escolar das escolas públicas estaduais do RS, estabelece os 4 
dias de formação, que são: 12 de abril, 17 de junho, 29 de agosto e 23 de outubro. Neste 
mesmo Decreto, no Art. 2°, fica aberta a possibilidade de unificação de calendários para as 
redes estadual e municipal. Importante a leitura total do documento para a análise das 
especificidades do território. http://www.educacao.rs.gov.br/calendario-escolar-de-2019;  

d) auxiliar a Secretaria Municipal de Educação para:  

1) verificar quais serão as ações necessárias para que o Currículo Referência do território 
municipal seja construído de forma que envolva o maior número possível de pessoas, 
democraticamente;  

2) que as revisões dos documentos escolares ocorram de forma a qualificar a Educação de 
fato e não para cumprir prazos e protocolos; 

3) verificar outras formações continuadas que serão necessárias para que em 2020 a BNCC 
seja de fato implementada a partir das especificidades das comunidades escolares; 

e) analisar as normativas do Sistema Municipal de Ensino – SME e quais ainda serão exaradas 
para complementar as já emitas pelo CNE;  

f) verificar suas atribuições na Lei de Criação ou de reorganização do CME e no Regimento 
Interno quanto a aprovação dos Documentos Escolares, para averiguar se aprova somente o 
Regimento Escolar ou também o Projeto Político-pedagógico, os Planos de Estudos e demais 
documentos que envolvam a BNCC, o RCG e o Currículo Referência do território municipal, e 
se há normativas para o Sistema quanto estas atribuições;  

g) verificar em que prazo os Documentos Escolares deverão ser entregues ao Colegiado, de 
acordo com as normativas correspondentes, para que as aprovações ocorram ainda neste 
ano e tenham vigência no próximo ano letivo (2020);  

h) alinhar com a Secretaria Municipal de Educação os prazos (cronograma) para a entrega dos 
Documentos Escolares e do Currículo Referência do território municipal ao CME. Para o 
documento do território municipal (que envolve TODAS as instituições de ensino da cidade, 
sejam elas públicas, privadas, municipais, estaduais e federais) indicamos o mês de agosto 
de 2019 para que o Colegiado tenha tempo hábil de analisar, dar retorno, se necessário, e 
aprovar por meio de ato normativo (Resolução ou Parecer) o Currículo Referência do território 
municipal e na sequência as Escolas concluírem as revisões de seus Documentos 
(Regimento Escolar, PPP, Planos de Estudo/Trabalho, entre outros), também dentro do ano 
de 2019; 

i) Sugestão de roteiro para a construção do ato normativo que instituirá o Currículo Referência 
do território municipal da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com as respectivas 
modalidades do território, a luz da BNCC e do RCG: 

1) considerar a legislação educacional vigente (Constituição Federal, LDBEN, Planos de 
Educação (Nacional, Estadual e Municipal), Resoluções exaradas pelo CNE, Resolução 
CEEd/RS n° 345/2018, normativas exaradas pelo CME e outras que o Colegiado julgar 
pertinente); 
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2) expressar conceitos de: criança, estudante, Educação, Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, transição entre níveis e etapas da Educação Básica, Educação Integral, 
Educação em Direitos Humanos, Educação Especial, Educação Inclusiva, Educação 
Musical, Educação Ambiental, modalidades da Educação que o território desenvolve, 
habilidades, competências, e outros temas/assuntos que o Colegiado considerar 
necessários; 

3) orientar a reformulação dos Documentos Escolares, como: Projeto Político-pedagógico, 
Regimento Escolar, plano de estudo/trabalho, etc... Para que as ações pedagógicas 
sejam refletidas e realizadas a luz dos Documentos reelaborados; 

4) expressar qual a deliberação do Colegiado quanto ao Currículo Referência do território 
municipal (institui, aprova, toma conhecimento, etc); 

5) descrever considerações finais que o Colegiado entenda como imprescindível para a 
implementação da BNCC no território e qualificar a educação. 

j) compor a equipe de monitoramento da implementação da BNCC no território;  

k) responder a todos os questionamentos da UNCME-RS com a máxima brevidade, pois a partir 
das informações recebidas serão planejadas ações em prol da implementação da BNCC e 
seus assuntos correlatos; 

l) CMEs sem SME seguem estas orientações, com exceção das alíneas “e”, “f” e “h” no que 
tange os Documentos Escolares, pois estas são específicas para os CMEs com SME. O 
CEEd/Rs exarou o Parecer Normativo nº 01/2019, que “Orienta os Municípios que integram o 
Sistema Estadual de Ensino, referente ao cumprimento do Art. 25 da Resolução CEEd nº 
345/2018.”, delegando competência somente acerca da emissão de ato normativo em relação 
ao Currículo Referência do território municipal, para os demais Documentos a serem 
aprovados seguem-se as normativas e trâmites do CEEd/RS. Normativa disponível em: 
http://www.ceed.rs.gov.br/conteudo/22382/parecer-n%C2%BA-0001-2019/termosbusca=01. 

 Informamos que as Promotorias Regionais de Educação estarão acompanhando todo esse 
processo e auxiliarão no que for preciso e possível para que a implementação da BNCC ocorra em 
todo o RS. Para tanto, estão em constante contato com os/as Gestores Municipais. 

 Outro ponto importante a destacar é que a Diretoria da UNCME-RS envidará esforços para 
que todos os municípios instituam seus respectivos Sistemas Municipais de Ensino/Educação e 
assim possam organizar a Educação do Sistema dentro das suas especificidades. 

 Informamos que posteriormente solicitaremos dados de como está o processo em cada 

Regional/Município da UNCME-RS, para podermos aprimorar nossas ações e estruturar novas 

formas de instrumentalizar cada Colegiado. 

  Estamos à disposição para esclarecer situações e dirimir dúvidas! 

                                                                                

 

 

Fabiane Bitello Pedro 

                                                  Coordenadora Estadual da UNCME-RS 
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