
Caro Professor e cara Professora,

A partir  do  Programa  de  Apoio  à  Implementação  da  Base  Nacional  Comum

Curricular,  instituído  por  meio  da  Portaria  MEC  nº  331,  de  05  de  abril  de  2018,  a

Secretaria  da  Educação  do  Estado  do  Ceará  inicia  a  primeira  consulta  pública  para

atualização  da  Coleção  Escola  Aprendente,  tendo  como  referência  a  Base  Nacional

Comum  Curricular  (BNCC),  com  o  objetivo  de  conceber  o  Documento  Curricular

Referencial do Ceará (DCRC) - Ensino Médio.

A BNCC é um documento normativo, previsto na legislação educacional brasileira,

no qual se define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem

desenvolver ao longo de toda a Educação Básica. Como o nome bem diz, a BNCC é um

ponto  de  partida  para  que  as  unidades  da  Federação  (re)elaborem  suas  propostas

curriculares; e as escolas, seus Projetos Político-Pedagógicos (PPPs).

A Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDBEN)  explicita  que  os

currículos deverão ser compostos por uma base nacional comum, a ser complementada

pela heterogeneidade dos sistemas de ensino, de acordo com as características regionais

e locais da sociedade, da cultura, da economia, concepções dos professores e perfil dos

estudantes.

O texto  referente  às etapas da Educação Infantil  e  do Ensino Fundamental  foi

homologado pelo Conselho Nacional  de Educação (CNE) em dezembro de 2017.   No

estado  do  Ceará,  a  construção  do  DCRC -  Educação  Infantil  e  Ensino  Fundamental

iniciou-se no ano de 2018, tendo como base as propostas curriculares dos municípios e

os documentos de referência curricular do Estado. Durante esse processo de elaboração,

os seus redatores contaram com a colaboração de gestores(as), professores(as), além de

estudiosos(as) da educação básica. O documento foi homologado em janeiro de 2019,

pelo Conselho Estadual de Educação (CEE).

Em dezembro de 2018,  ocorreu a homologação da BNCC referente  ao Ensino

Médio. Na rede estadual do Ceará, a proposta curricular para  esta etapa da educação

básica está vigente desde 2008 e é intitulada Coleção Escola Aprendente. Com o objetivo

de atualizar esta proposta à luz da BNCC, submetemos a referida Coleção  à análise do

corpo  docente,  para  que,  juntos,  partindo  das  suas  sugestões  e  críticas,  possamos

construir o Documento Curricular Referencial do Ceará - Ensino Médio, considerando as



necessidades,  as  possibilidades  e  os  interesses  dos  estudantes,  assim  como  suas

identidades linguísticas, étnicas e culturais. 

Para este trabalho, a equipe de redatores do DCRC - Ensino Médio levará em

consideração as seguintes diretrizes:

1. Embora  a  BNCC  referente  ao  ensino  médio  seja  organizada  por  Área  do

Conhecimento,  o  DCRC  -  Ensino  Médio,  será  organizado  por  componentes

curriculares já praticados pelas escolas da rede estadual do Ceará atualmente, a

saber:  Língua  Portuguesa,  Língua  Estrangeira  (Inglês),  Arte,  Educação  Física,

Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia e Sociologia;

2. As  competências  e  habilidades  da  Língua  Espanhola  serão  contempladas  no

DCRC - Ensino Médio;

3. A  escrita  do  documento  deverá  considerar  os  direitos  de  aprendizagem  dos

estudantes, buscando integrar a BNCC, a Parte Diversificada e a Parte Flexível

para o desenvolvimento integral do educando;

4. As experiências vivenciadas na rede estadual relacionadas ao desenvolvimento de

competências socioemocionais serão consideradas neste documento de modo a

dar subsídio à estruturação da Parte Diversificada do Currículo.

Os  documentos  estarão  disponíveis  no  período  de  07  a  31  de  agosto. Para

contribuir, basta acessar o portal Professor Online (https://professor.seduc.ce.gov.br/) com

login e senha.

Contamos com sua colaboração para que, juntos, possamos continuar oferecendo

uma educação de qualidade.

Eliana Nunes Estrela
Secretária da Educação

https://professor.seduc.ce.gov.br/

