ATA DA L REUNIÃO PLENÁRIA NACIONAL DO FNCE
Nos dias 28 e 29 de junho de 2018, o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de
Educação (FNCE) realizou sua L Reunião Plenária Nacional, no Auditório Virgínio Loureiro,
do Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, situado na Rua Celso Piatti, s/n,
Jaraguá, Maceió, Alagoas. Por meio de seus Presidentes ou representantes, que assinam
esta ata, estiveram presentes os Conselhos Estaduais de Educação de 22 Estados
(incluindo o DF): Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco,
Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo,
Sergipe e Tocantins. Estiveram também presentes vinte e dois Articuladores do FNCE do
Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular (ProBNCC). No
primeiro dia, a solenidade iniciou-se às nove horas e quarenta e dois minutos com o Hino
Nacional e com a composição da Mesa de Abertura, com transmissão ao vivo do evento via
internet,
até
a
manhã
do
segundo
dia,
pelo
link:
<http://portal.mec.gov.br/bnccfnce/transmissao>, com apoio da Coordenação Geral de
Formação de Gestores e Técnicos da Educação Básica do MEC, presente a Coordenadora
Geral Evilen Campos e equipe técnica. Às dez horas e vinte minutos, após a Mesa de
Abertura, a Presidente do CEE/AM, Rosimar Sini, apresenta vídeo institucional acerca do
Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Às dez horas e cinquenta e seis minutos,
iniciou-se a Mesa “Dialogando sobre a BNCC e a Reforma do Ensino Médio”. A Conselheira
do CEE/SP, Ghisleine Trigo Silveira, centrando sua exposição na BNCC do Ensino Médio,
abordou, destacadamente, com auxílio de slides: desafios; protagonismo juvenil;
competências gerais e específicas; habilidades; currículo; itinerários formativos; legislação
da BNCC; aprendizados essenciais; e números, por componente curricular, da pesquisa
realizada em encontro do CONSED em São Paulo nos dias 8 e 9 de maio, sobre pertinência
e clareza da BNCC. Em seguida, o Consultor Francisco Aparecido Cordão inicia sua
exposição pela manhã e a continua após o intervalo do almoço, centrando sua exposição na
Reforma do Ensino Médio. Lembra que, na mesma data de 28 de junho, em 1990, tomou
posse como primeiro Presidente eleito do FNCE. Abordou, destacadamente: histórico na
legislação, sobretudo as LDBs e os PNEs; DNCs; interdisciplinaridade e contextualização;
plano de nação; regime de colaboração; Resolução CNE/CP nº 2/2017; integração escola e
rede; currículo integrado; formação continuada vinculada ao PPP da escola e à rede de
ensino; ensino e aprendizado por alunos e professores; Lei de Reforma do Ensino Médio;
aprender a aprender; continuidade do aprendizado por toda a vida do aluno; educação
profissional assistencialista e qualificadora; itinerários formativos; habilitação para o ensino
(art. 61 da LDB). Em seguida, às quinze horas e dezoito minutos, a Secretária de Educação
Básica do MEC, Kátia Stocco Smole, apresenta acerca do Programa de Apoio à
Implementação da BNCC (ProBNCC), destacadamente: BNCC integrada com outros
normativos, como a Lei da Reforma do Ensino Médio e as DCNs; linhas gerais do
ProBNCC; governança; normativos; cronograma; estrutura, incluindo os Articuladores de
Conselho; apoio técnico do MEC; PAR; formações; webconferências; e Guia de
Implementação da BNCC. Após perguntas dos presentes e considerações, as atividades do
dia foram encerradas às dezessete horas e quarenta e três minutos. Após o encerramento,
os Articuladores do FNCE do programa ProBNCC reúnem-se, pela primeira vez
presencialmente, até dezoito horas e vinte e cinco minutos, para tratar de pauta pertinente

ao programa. No segundo dia, após a Mesa de Abertura, o Ministro da Educação, Rossieli
Soares da Silva, expõe acerca do Ensino Médio, com apresentação em slides. Aborda,
destacadamente: flexibilização curricular; propostas de ensino médio, citados BA, DF e PB;
avaliação da educação infantil no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), a partir
de 2019; complementação da BNCC para Ciências da Natureza e Ciências Humanas, como
ocorrido para Língua Portuguesa e Matemática; retirado o resultado do Enem por escola;
certificação pelo Encceja; em 2018, primeira vez que haverá resultado do ensino médio por
escola, efetivamente; criação, em 2019 e 2020, de plano de metas para essas avaliações;
as respostas não estarem apenas na Lei de Reforma do Ensino Médio; mas nas DCNs, em
revisão no CNE, na BNCC e em outros; educação a distância e mediada por tecnologia, em
discussão no CNE; elaboração do Guia de Implementação do Ensino Médio; apoio do MEC
aos Conselhos; histórico, desde 2012; formação inicial de professores, apresentado em
público, pela primeira vez, prazo de até setembro para conclusão de primeira versão de
documento nacional. Após a exposição, o Ministro agradece o retorno ao FNCE, recebe
homenagem do anfitrião, o Presidente do CEE/AL, Eliel dos Santos de Carvalho, e do
Presidente do FNCE, Álvaro Moreira Domingues Júnior. Em seguida, o Diretor de Currículos
e Educação Integral do MEC, Raph Gomes Alves, apresenta, em slides, o documento Guia
de Implementação do Novo Ensino Médio, em construção, pela primeira vez apresentada
publicamente esta versão. Destaca a participação do FNCE na elaboração do Guia, que,
por sua vez, não tem caráter normativo. Apresenta as partes já estruturadas, os quatro
capítulos iniciais, os quais esclarecem sobre possibilidades de itinerários formativos, oferta,
exemplos, educação profissional no ensino médio (incluindo certificação e notório saber),
implementação, estatísticas, mudanças com o novo ensino médio, carga horária,
possibilidade de cursar em instituições diferentes, distribuição dos itinerários ao longo dos
três anos do ensino médio, dentre outros. Na segunda parte do Guia, destaca caminhos de
implementação, estrutura curricular, diagnóstico da rede, canais de escuta aos jovens,
Plataforma de Apoio aos Conselhos de Educação, transformação da Base em currículo,
dentre outros. O Presidente do FNCE, Álvaro Moreira Domingues Júnior, solicita que as
contribuições do Fórum ao Guia de Implementação do Novo Ensino Médio sejam enviadas
à Secretaria Executiva do FNCE. Após a apresentação, às onze horas e dezenove minutos,
o Presidente do CEE/MG, Helvio de Avelar Teixeira, é eleito por aclamação Vice-Presidente
do FNCE, Região Sudeste, em substituição à Presidente do CEE/SP, Bernadete Angelina
Gatti. Na sequência, foi deliberado, até meio dia e meia, o Estatuto do FNCE. Foi aprovada
a manutenção da sigla “FNCEE”, ficando também decidido concluir as deliberações a
respeito em novembro, na Segunda Reunião Plenária Nacional de 2018, em Brasília,
pautando o Estatuto para o primeiro dia. Após o almoço e antes do retorno às quatorze
horas e quinze minutos, os Articuladores do FNCE no ProBNCC reuniram-se para concluir a
pauta da reunião do dia anterior. Com o retorno à reunião, foi aprovado por aclamação a
manifestação da Presidente do CEE/SP, Bernadete Angelina Gatti, acerca da BNCC. Em
seguida, às quatorze horas e vinte e três minutos, o Doutor Alan Pedro da Silva, professor
da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), expôs acerca da construção da Plataforma de
Apoio aos Conselhos de Educação, juntamente com o Doutor Ivo Augusto Andrade Rocha
Calado, do Instituto Federal de Alagoas. Na Coordenação da Mesa, primeiramente, o
Presidente Álvaro Moreira Domingues Júnior relata um breve histórico até então. Menciona
que, na última Reunião Nacional do FNCE de 2017, em Brasília, o Ministro Rossieli Soares
da Silva, então Secretário da SEB, anunciou a Plataforma de Apoio, bem como formação

para os Conselhos, o que foi cobrado pela Presidência. Foi convidada a UFAL para realizar
o projeto da Plataforma, que atenderá aos Conselhos de todas as esferas. Menciona debate
preliminar de alinhamento pela internet, no dia 25 de junho de 2018, com presença também
da Uncme. Com a palavra, o Doutor Alan Pedro da Silva, que participou do referido debate
pela internet, apresenta, destacadamente: a proposta do nome “Normativos” para a
Plataforma; as entidades envolvidas – MEC, FNCE, Uncme, NEES, ICMC (USP São
Carlos), UFAL e Caed; as necessidades legais e operacionais dos Conselhos, entre as
quais apoio a Conselhos não muito sistematizados, integração e comunicação com a
sociedade no processo de construção dos atos normativos; objetivo geral de facilitar o
acesso e compartilhamento de atos normativos entre os Conselhos; principais benefícios,
entre os quais elaboração colaborativa de atos normativos e processo de busca; seis
premissas básicas a Plataforma; principais módulos; macroprocesso; apresentação de parte
da Plataforma elaborada até o momento. Franqueada a palavra, foram abordados, dentre
outros: a partir de qual data seriam incluídos normativos; fidedignidade dos dados; quais
atos dos Conselhos de Educação, inclusive do CNE constariam, e se também constariam
leis, decretos e portarias das diversas esferas, bem como portarias do Inep; regime de
colaboração nos artigos 211 e 214 da Constituição, na LDB e no PNE, relativamente
também à Lei de Sistema Nacional de Educação; indexação principalmente por assunto;
construção coletiva, inclusive com a sociedade; otimização das buscas; certificação digital
(Serpro); e especificidades locais. Na sequência, foi debatida a Lei de Sistema Nacional de
Ensino, em regime de colaboração, pelo Presidente do CEE/PR, Oscar Alves, e pelo
Conselheiro do CEE/SP, Francisco José Carbonari, ficando os encaminhamentos para
decisão posterior. Por fim, foi discutida e aprovada a Carta de Maceió com
encaminhamentos. Vencida a pauta, o Presidente do FNCE e o Presidente do CEE/AL
agradeceram a presença e a participação de todos e encerraram os trabalhos. Eu, Felipe
Salomão Cardoso, lavrei a presente ata. Brasília, 31 de agosto de 2018.
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