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I – INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, por intermédio de sua titular, a 

Excelentíssima Senhora Cláudia Sueli Rodrigues Santa Rosa, submete à apreciação 

deste Conselho a proposta de implementação curricular acima referenciada, a qual, nos 

termos em que seja aprovada, passará a ser adotada no âmbito do sistema de ensino 

desta unidade federada. 

A matéria em apreciação compreende um amplo e diversificado conteúdo, 

transformado em referencial para o currículo de ambas as etapas da Educação Básica, e 

cujos componentes orientativos, em perfeita sintonia com a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, foram elaborados de forma integrada e em regime colaboração 

legitimado pelo pacto interfedarativo MEC/CONSED/UNDIME/UNCME. 

Nesse sentido e por meio da Portaria SEEC/GS Nº 141/2018, foi instituída uma 

Comissão, para construir o Documento Estadual, envolvendo representações das 

diferentes redes de ensino pública e privada, contando, inclusive, com a adesão total dos 

167 municípios do território potiguar, os quais, em parceria com o Estado, firmaram o 

compromisso com a garantia de que a oferta educacional a seus estudantes se dê com 

observância das diretrizes emanadas do presente Documento. 
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II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A temática base nacional comum curricular pode ser percebida como um 

processo desenvolvido ao longo da história da educação brasileira. A chamada Lei 

Orgânica do Ensino Secundário, de 1942, já trazia presente o conceito de formação 

comum, associada à noção de nacionalidade. A Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 

1961, dedicou atenção à organização de um núcleo comum no âmbito do ensino médio, 

e a Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, introduziu na legislação educacional o 

conceito de núcleo comum. Esse entendimento também esteve presente no Projeto de 

Lei nº 1.258, de 1998, que dispunha sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

mais tarde incorporadas à Lei nº 9.394/1996. Referido projeto, de autoria do deputado 

Otávio Elísio, concebido e formalizado logo após a promulgação da Constituição de 

1988, que, em conformidade com o disposto no art. 210, assegurou reconhecimento ao 

conceito de formação básica comum para o ensino fundamental. 

Com base nesses marcos constitucionais, a vigente Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional- LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nos seus artigos 26 e 

27, definiu que a formação básica comum é constituída de conhecimentos, atitudes e 

valores, preceitos fundamentais presentes nas normas posteriormente definidas.  

Na história mais recente de organização da educação, identificam-se propostas 

que se assemelham ao que atualmente se denomina Base Nacional Comum Curricular-

BNCC. Em 1997, surgiram os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), formulados 

pelo Ministério da Educação (MEC), que se assumiram como explicitação da base 

nacional comum. O Conselho Nacional de Educação (CNE), logo em 1998, emitiu as 

primeiras Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental, por meio da 

Resolução CNE/CEB nº 2/98 e, para o ensino médio, nos termos da Resolução 

CNE/CEB nº 3/98, ambas anunciando a necessidade de se formular, posteriormente, 

uma base nacional comum. Com o advento das novas diretrizes curriculares, houve um 

avanço considerável no campo educacional, ao se delinearem as concepções político-

pedagógicas para todas as etapas e modalidades da Educação Básica, em atendimento 

ao previsto na atual LDB. 

No entanto, conforme o estabelecido pelas referidas Resoluções, observou-se 

uma dicotomia entre uma visão da base comum nacional mais centrada em 

conhecimentos disciplinares e outra mais centrada nas finalidades gerais da educação. 
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Essa dicotomia, mais tarde, foi solucionada pelo próprio Conselho Nacional de 

Educação ao instituir uma diretriz geral para a Educação Básica, por meio da Resolução 

nº 4/2010, e diretrizes específicas para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, pela 

Resolução nº 7/2010. Assim sendo, a diretriz sobre a BNCC deve ser vista como uma 

decorrente complementação dessas diretrizes. Essa complementação foi consagrada no 

texto da Lei 13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação - PNE. 

O Documento Curricular do RN faz referência a todas essas e outras 

determinações legais emanadas do Conselho Nacional de Educação e, também, ao 

conjunto de normas do Conselho Estadual de Educação que fundamentam as 

concepções de currículo, os valores e princípios da educação, as escolhas pedagógicas e 

a política curricular no âmbito do Estado, pertinentes às etapas da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental e respectivas modalidades. 

 

III – FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA 

 

No exercício de sua função opinativa em matéria  de educação, este Conselho, 

por intermédio de sua Câmara de Educação Básica e em atenção à iniciativa da SEEC, 

dedicou-se intensamente à análise do Documento Curricular, cujo objetivo central 

coincide com o propósito de disponibilizar aos integrantes do magistério das 

instituições de ensino estaduais, municipais e privadas um instrumento que oriente, de 

forma clara e objetiva, aspectos relativos ao processo de ensino e aprendizagem 

essenciais à qualidade pedagógica. A análise se deu a partir de critérios indicados no 

Documento Curricular, acrescidos de outros elementos que regularmente compõem um 

currículo, tais como: desenvolvimento integral, progressão, contextualização das 

aprendizagens, transição entre e intra etapas, coerência, abordagens sobre diversidade e 

inclusão e orientações gerais sobre avaliação da aprendizagem.  

 O Documento em pauta, orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos 

traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica e à luz 

da BNCC, define um conjunto de aprendizagens essenciais para promover o 

desenvolvimento integral dos estudantes, ao longo das etapas da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental, as quais estão expressas em doze competências, por reconhecer 

que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a 

transformação da sociedade, tornando-a mais humana e socialmente justa. 
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Ao adotar o conceito de competência, o Documento Curricular do Estado amplia 

o enfoque dado pela BNCC e orienta as decisões pedagógicas no desenvolvimento 

dessas competências, ou seja, mediante a indicação do que os estudantes devem “saber”, 

compreendendo  conhecimentos, habilidades, atitudes e valores e, também, o que devem 

“saber fazer”, considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho. 

O currículo proposto como referência para a Educação Infantil, alinhado com a 

BNCC e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil-DCNEI, 

considera como eixos estruturantes as interações e brincadeiras e está organizado em 

cinco Campos de Experiência -1) o eu, o outro e o nós; 2) corpo, gestos e movimentos; 

3) traços, sons, cores e formas; 4) escuta, fala, pensamento e imaginação; 5) espaços, 

tempos, quantidades, relações e transformações. Todos esses Campos expressam as 

diferentes situações e modos como a criança aprende numa sequência progressiva de 

complexidade, a partir de objetivos específicos, alinhados com os de aprendizagem e 

desenvolvimento previstos no seu organizador curricular, por faixa etária: de zero a 

1ano e 6 meses; de 1ano e 7 meses a 3 anos e 11meses; de 4 a 5 anos e 11meses. 

No tocante ao Ensino Fundamental, são definidas competências específicas para 

cada uma das áreas do conhecimento e, em relação àquelas que abrigam mais de um 

componente curricular, acham-se explicitadas as competências específicas de cada um 

dos respectivos componentes. Nesse contexto organizacional, há a ressaltar a 

incorporação do ensino religioso como área de conhecimento e componente curricular 

em observância à BNCC, cabendo destacar, ao mesmo tempo, que, em conformidade 

com o disposto no art. 33 da LDB, reformulado pela Lei nº 9.475/1997, “O ensino 

religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e 

constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental...”.Porém, consoante o art. 23 da Resolução CNE/CP nº 02/2017, o CNE 

deliberará, posteriormente, se o ensino religioso terá tratamento como área do 

conhecimento ou como componente curricular da área de Ciências Humanas, no ensino 

fundamental. Como até a presente data não houve essa deliberação, o ensino religioso 

deve ser trabalhado como componente curricular, na sua área de conhecimento com as 

habilidades trazidas pela BNCC, conforme disposto no Documento Curricular do 

Estado. 
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O Documento é claro e coerente, e a nomenclatura nele utilizada é consistente e 

de fácil compreensão, observando-se que há alinhamento entre objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento e objetivos específicos. Para garantir o 

desenvolvimento das competências específicas atribuídas a cada componente curricular, 

ao longo dos nove anos do Ensino Fundamental, observa-se que o quadro do 

organizador curricular está estruturado a partir de unidades temáticas, seguidas da 

problematização, para despertar a curiosidade, o pensamento crítico e ético, a 

descoberta e reflexão, acerca do objeto de estudo, seguido dos objetos de conhecimento 

(conteúdos, conceitos e processos) e das  habilidades correspondentes que se espera 

sejam alcançadas pelos estudantes. E, por último, as sugestões de metodologias e 

estratégias didático-pedagógicas e orientações específicas sobre o processo de 

avaliação. 

Ao tratar da parte diversificada do currículo, o Documento observa as 

determinações do art. 7º da Resolução CNE/CP nº 2/2017, estabelecendo que a base 

comum e a parte diversificada “não podem ser consideradas como dois blocos distintos 

justapostos, devendo ser planejadas, executadas e avaliadas como um todo integrado”, 

e, nesse sentido, as escolas quando do processo de (re)elaboração de suas propostas 

pedagógicas deverão contextualizar o currículo incluindo aspectos que contemplem 

especificidades locais (história, cultura, economia, etc.), que possibilitem o 

reconhecimento de uma identidade local e regional. O art. 26 da LDB, ao tratar da parte 

diversificada, deixa claro também as exigências de características regionais e locais, da 

sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Isso mostra a importância de trazer 

esses elementos para dentro do currículo, seja ele da educação infantil ou de outras 

etapas da Educação Básica. Enquanto a BNCC é comum para todos os estudantes, o que 

a diferencia do currículo, é justamente a contextualização das habilidades. Caso não 

tenham sido devidamente contempladas todas as especificidades regionais e locais, 

estas deverão estar presentes no projeto pedagógico da escola ou, ainda, no plano de 

ensino do professor, conforme as especificidades exigidas no componente curricular. 

Na transição entre as etapas de ensino da Educação Básica e, também, entre as 

duas fases correspondentes aos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, são 

considerados, no organizador curricular, aspectos que asseguram a progressão de 

aprendizagens anteriores, desenvolvidas ao longo dos anos de escolaridade e que 

norteiam as instituições de ensino na (re) elaboração de seus currículos. 
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De igual modo, é fundamental considerar, nesse processo de transição, o 

previsto no art. 12 da Resolução CNE/CP 02/2017 que, ao indicar o disposto no inciso I 

do art. 32 da LDB, expressa que a ação pedagógica desenvolvida no primeiro e segundo 

anos do ensino fundamental deve ter como foco a alfabetização e, nesse sentido, 

recomenda-se que seja garantida essa aprendizagem aos estudantes que ainda não 

cursaram o 3º ano dessa etapa de ensino e, portanto, não se apropriaram do respectivo 

processo de alfabetização.  

Os temas transversais e integradores ou temas contemporâneos considerados 

relevantes para o desenvolvimento da cidadania e que afetam a vida humana em escala 

local, regional e global, estão contemplados no Documento de forma transversal e 

integradora, a partir do que indica a BNCC e o § 1º do artigo 8º da Resolução 02/2017, 

permeando os textos introdutórios dos campos de experiências, das áreas  do 

conhecimento e componentes curriculares, ficando a cargo de cada escola, de acordo 

com sua realidade, aprofundar um ou mais temas e, de forma contextualizada, incluí-los 

na respectiva proposta pedagógica juntamente com outros temas exigidos por legislação 

e normas específicas. 

O reconhecimento dos sujeitos e de suas diversidades expressas no texto 

introdutório do Documento pontua um currículo como direito de todos os estudantes, 

com e sem deficiência, e uma diversidade que comporta não somente aspectos culturais, 

mas também étnico-raciais, assim como dos povos indígenas, quilombolas e populações 

do campo. Dessa forma, os projetos pedagógicos das escolas podem e devem reafirmar 

o compromisso de todos com a promoção de uma educação integral, voltada para 

acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno dos estudantes, com respeito às 

diferenças e enfrentamento à discriminação e ao preconceito. 

As aprendizagens essenciais aqui propostas e definidas anteriormente como 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores se materializam mediante o conjunto de 

decisões que caracterizam o currículo em ação na escola. Essas decisões compõem o 

processo formativo de todos os estudantes, ao longo das etapas e modalidades da 

Educação Básica para as quais são construídos e aplicados diferentes instrumentos e 

procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que revelem o nível 

de aprendizagem dos estudantes. 

Cabe entender, que numa concepção de currículo por competência que envolve 

elementos de natureza conceitual, procedimental e atitudinal, a avaliação das 
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aprendizagens deve permitir ao estudante demonstrar sua capacidade de articular e 

utilizar diferentes conhecimentos para resolver demandas complexas da vida cotidiana. 

 

IV – CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS 

 

Os autos do processo ora submetido à apreciação deste Conselho Estadual de 

Educação reúnem, em seu conteúdo expositivo, um bem fundamentado Documento 

Curricular voltado para as duas primeiras etapas da Educação Básica – Educação 

Infantil e Ensino Fundamental –, finalisticamente destinado a orientar a elaboração e 

respectiva implementação dos projetos pedagógicos a cargo das escolas integrantes do 

sistema de ensino do Estado do Rio Grande do Norte, inclusive aquelas mantidas por 

municípios que disponham de sistema de ensino próprio. 

Do ponto de vista legal, o mencionado Documento encontra-se devidamente 

compatibilizado com os ditames da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB 9.394/1996), com observância, inclusive, de algumas das alterações introduzidas 

em seu contexto regulatório e, na esfera complementar, acha-se alinhado ao 

disciplinamento da Base Nacional Comum Curricular – BNCC aplicável à educação 

básica, além de guardar perfeita sintonia com o Parecer CNE/CP 15/2017 e a Resolução 

CNE/CP 02/2017, bem assim com as normas expedidas por este Conselho. 

A SEEC/RN, na condição de órgão executivo-gestor do sistema estadual de 

ensino como um todo, desenvolverá, ainda que de forma gradativa e com participação 

dos respectivos segmentos púbicos e privados, um processo de reestruturação e 

adequação das unidades escolares, dispensando especial atenção às demandas 

relacionadas com a formação inicial e continuada dos recursos humanos exigidos para a 

implementação, com eficácia técnico-pedagógica, da Base Nacional Comum Curricular 

– BNCC e permanente observância da legislação aplicável ao caso. 

Por fim e diante de todas as considerações expostas, esta relatoria manifesta-se 

favorável à proposta de implementação do Documento Curricular da Educação Básica, 

nas etapas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, desenvolvidas no âmbito do 

sistema de ensino do Estado do Rio Grande do Norte, ficando a cargo da SEEC/RN a 

adoção das medidas administrativas e expedição dos atos autorizativos para tanto 
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necessárias, inclusive fixando os respectivos prazos a serem observados pelas escolas. 

Este é o parecer ora submetido à decisão plenária. 

 

Natal, 26 de novembro de 2018. 

 

 

Zilca Maria de Macedo Pascoal                          Maria do Socorro Cardozo de Melo 

Conselheiras Relatoras 

 

DECISÃO PLENÁRIA 

 

O Conselho Estadual de Educação, reunido em Sessão Plena, nesta data, 

deliberou, por unanimidade, aprovar o Parecer 102/2018 nos termos apresentados por 

sua relatoria. 

 

Sala das Sessões Maria Marta de Araújo, em Natal, 26 de novembro de 2018. 

 

 

Conselheiro Laércio Segundo de Oliveira 

Presidente do CEE/RN 

 

 

CONSELHO PLENO 

 

Adilson Gurgel de Castro  

Aécio Cândido de Sousa (Suplente) 

Erivaldo Cabral da Silva Erlem Maria de Macedo Campos 

Francisca Sirleidey Pereira (Suplente) 

João Medeiros Filho, (Pe.) (Vice-Presidente)) 

Iêda Maria Araújo Chaves Freitas (Suplente) 

Laércio Segundo de Oliveira (Presidente) 

Leideana Galvão Bacurau de Farias  

Luiz Eduardo Brandão Suassuna (Suplente) 

Maria Aliete Cavalcante Bormann (Suplente) 

Maria do Socorro Cardozo de Melo  

Mizael Araújo Barreto (Presidente da CES)) 

Rosinete Marinho de Oliveira (Suplente) 

Salizete Freire Soares  

Zilca Maria de Macedo Pascoal (Presidente da CEB) 
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