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BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
A BNCC - Base Nacional Comum Curricular tem gerado algum ruído nos bastidores dos segmentos 
da educação nacional.
A LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, já no final de 1996, quando foi promulgada, previu que 
deveria haver uma Base Nacional Curricular. Repito, em final de 1996. Estamos em 2019, ou seja: 
mais de 20 anos depois desta previsão.
Obviamente, não se esperou tanto tempo assim. Já houve iniciativas louváveis nesta direção, com a 
publicação dos PCN´s - Parâmetros Curriculares Nacionais. Evidentemente, sempre há um viés de 
uma tendência ou de outra - e não seria diferente agora - e os PCN´s previam um currículo com base 
em uma organização por ciclos (equivocadamente, ao meu ver).
A BNCC - Base Nacional Comum Curricular tenta resgatar e ampliar as possibilidades das escolas, 
para a implantação de um currículo atualizado.
Neste sentido, a BNCC traz conceitos que precisam ser incorporados, para o seu entendimento por 
parte de escolas, corpo diretivo e professores, tais como: 
Ÿ Eixos temáticos
Ÿ Áreas do Conhecimento
Ÿ Componentes Curriculares
Ÿ Objetos de Conhecimento
Ÿ Bloco Pedagógico
Ÿ Jornada de Tempo Integral
Ÿ Aprendizagens Essenciais
Ÿ Desenvolvimento integral
Ÿ Altas expectativas
Ÿ Habilidades e competências
Ÿ Itinerários formativos.
Enfim, a BNCC propõe uma verdadeira mudança de paradigma. Eu tive a oportunidade de oferecer 
um curso para um grupo de professores, por intermédio da EDUCADORPONTOCOM Capacitação e 
Desenvolvimento, sobre A LDB e Suas Alterações e a BNCC e identificamos que a BNCC quase não 
usa o termo ‘’disciplina’’, no sentido da antiga interpretação de ‘’matéria’’ de uma ‘’grade 
curricular’’.
É uma nova visão de escola, um novo olhar, com novos paradigmas.
Confesso que, ao estudar a BNCC, quanto mais eu me aprofundava, mais inquieto eu ficava.
A minha experiência em escolas permite que eu assimile muito do que a BNCC propõe. 
Ainda nos anos 90, trabalhei com a Educação Profissional, implantando cursos a partir de módulos, 
cujo avanço permitia uma espécie de ‘’itinerário formativo’’. A organização de currículos, a partir de 
áreas do conhecimento, também não me é estranha, na medida em que já usávamos a organização 
de currículos com ênfase em áreas do conhecimento e não em disciplinas. Trabalhar desta forma, 
exige uma reorganização total do currículo, muitas vezes com a inversão de sequência de 
conteúdos.
Pessoalmente, fico feliz com as propostas apresentadas, mas apreensivo com o a sua inovação. Não 
imagino a implantação deste modelo, ao menos em nível de Ensino Médio, em um período inferior a 
cinco anos.
De qualquer forma, as cartas estão lançadas. Cabe a nós arregaçar as mangas e trabalhar.

Prof. Uwe Roberto Strauss
EDUCADORPONTOCOM Capacitação e Desenvolvimento - MEI



O curso, em um total de 40 horas, permitiu que os participantes pudessem entender os trâmites da legislação e os 
cenários que levaram a diversas decisões para a alterações de conceitos da LDB, em seu texto original, além de 
entenderem as razões que levaram à Reforma do Ensino Médio, em 2017.
Algumas alterações mais recentes chamaram a atenção dos participantes, na medida em que alteraram diversos 
processos e conceitos previstos na LDB.
Na sequência, foram apresentadas as Diretrizes Curriculares Nacionais e a BNCC - Base Nacional Comum Curricular.
A BNCC do Ensino Médio e os Itinerários Formativos criaram desconforto entre os participantes, na medida em que 
os conceitos abordados trazem processos novos e uma verdadeira mudança de paradigma.
Foi um período muito proveitoso, entre cuias de chimarrão e xícaras de cafezinho, além de atividades virtuais, com a 
oferta de Quiz, para verificar a assimilação dos participantes.
A EDUCADORPONTOCOM Capacitação e Desenvolvimento está preparada para adaptar o curso para o modo ‘’in 
company’’, para as escolas que quiserem. Também estamos preparados para assessorar escolas na revisão do seu 
Projeto Pedagógico e organizar os currículo, com base nas determinações da BNCC - Base Nacional Comum 
Curricular .  Entrem em contato pelo celular/whatsapp (51)  99847-6156 ou pelo e-mai l  
contato@educadorpontocom.com.br www.educadorpontocom.com.br ou ainda pelo site . 
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CURSO ‘’A LDB E SUAS ALTERAÇÕES E A BNCC’’

A EDUCADORPONTOCOM Capacitação e Desenvolvimento ofereceu, em Antônio Prado/RS, o curso 

A LDB E SUAS ALTERAÇÕES E A BNCC.

O objetivo do curso foi apresentar a trajetória da LDB, com suas inúmeras alterações, a partir de leis 

que acrescentaram, suprimiram ou modificaram conceitos na Lei Federal nº 9394/96 - LDB - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação.

http://contato@educadorpontocom.com.br
http://www.educadorpontocom.com.br
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Você tem as necessidades,  

  Nós temos as ideias!
Os sites gratuitos e os sites prontos são 

limitados. Nós criamos seu site 
e gerenciamos ele para você.

educadorpontocomNEWS - Página 5

O plano BASIC inclui:
1) Hospedagem do site em provedor seguro
2) Registro ou transferência de domínio
3) Criação do site conforme as opções do pacote
4) Uma atualização semanal ou mensal, incluindo fotografias, 
textos, pop-ups, banners, etc.
5) Até três artes extras para redes sociais por mês (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)
6) Configuração S.E.O. (Search Engine Optimization)
7) Relatórios periódicos
8) Largura de banda de 2 Gb
9) Armazenamento de 3 Gb

Plano BASIC

Hospedagem do Site (1 Ano)
Registro de Domínio (1 Ano)

Criação do Site
R$ 736,00 A Vista

Entrada R$ 400,00 + 2X R$ 241,60

Gerenciamento Semanal = R$ 294,40 mensal
Gerenciamento Mensal = 245,33 mensal

Atualização Extra = R$ 81,78

O plano FREELANCER inclui:
1) Hospedagem do site em provedor seguro
2) Registro ou transferência de domínio
3) Criação do site conforme as opções do pacote
4) Uma atualização semanal ou mensal, incluindo fotografias, textos, 
    pop-ups, banners, etc.
5) Até cinco artes extras para redes sociais por mês (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)
6) Uma Newsletter mensal com até quatro páginas
7) Configuração S.E.O. (Search Engine Optimization)
8) Relatórios periódicos
9) Largura de banda Ilimitada
10) Armazenamento de 10 Gb

Plano FREELANCER

Hospedagem do Site (1 Ano)
Registro de Domínio (1 Ano)

Criação do Site
R$ 980,00 A Vista

Entrada R$ 550,00 + 2X R$ 313,00

Gerenciamento Semanal = R$ 392,00 mensal
Gerenciamento Mensal = 326,67 mensal

Atualização Extra = R$ 108,89

O plano BUSINESS inclui:
1) Hospedagem do site em provedor seguro
2) Registro ou transferência de domínio
3) Criação do site conforme as opções do pacote
4) Uma atualização semanal ou mensal, incluindo fotografias, 
textos, pop-ups, banners, etc.
5) Até oito artes extras para redes sociais por mês (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)
6) Uma Newsletter mensal com até quatro páginas
7) Configuração S.E.O. (Search Engine Optimization)
8) Relatórios periódicos
9) Largura de banda Ilimitada
10) Armazenamento de 20 Gb

Plano BUSINESS

Hospedagem do Site (1 Ano)
Registro de Domínio (1 Ano)

Criação do Site
R$ 1.180,00 A Vista

Entrada R$ 650,00 + 2X R$ 383,00

Gerenciamento Semanal = R$ 472,00 mensal
Gerenciamento Mensal = 393,33 mensal

Atualização Extra = R$ 131,11

O plano VIP inclui:
1) Hospedagem do site em provedor seguro
2) Registro ou transferência de domínio
3) Criação do site conforme as opções do pacote
4) Uma atualização semanal ou mensal, incluindo fotografias, textos, 
pop-ups, banners, etc.
5) Até dez artes extras para redes sociais por mês (Facebook, Instagram, 
Whatsapp)
6) Uma Newsletter mensal com até quatro páginas + campanha e-mails
7) Configuração S.E.O. (Search Engine Optimization)
8) Relatórios periódicos
9) Largura de banda Ilimitada
10) Armazenamento de 20 Gb

Plano VIP

Hospedagem do Site (1 Ano)
Registro de Domínio (1 Ano)

Criação do Site
R$ 1.660,00 A Vista

Entrada R$ 1.000,00 + 2X R$ 496,00

Gerenciamento Semanal = R$ 664,00 mensal
Gerenciamento Mensal = 553,33 mensal

Atualização Extra = R$ 184,44

WERK
STATT
STUDIODESIGN

: www.wsstudiodesign.com.br
+ contato@educadorpontocom.com.br

() (51) 99847-6156

Consulte sobre os 
Planos 

BASIC VÍDEO
COMBO VÍDEO

PrÓ VÍDEO 
E 

VIP VÍDEO
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