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I – HISTÓRICO 
 

Após um intenso trabalho de elaboração e discussão com a 

sociedade brasileira, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou, em 15 de 

dezembro de 2017, o Parecer CNE/CP nº 15/2017 e a Resol        /CP nº 2/2017 e seu 

                                                                                

(BNCC), explicitando os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a ser 

observada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades,              

                         . 

A referida Resolução do CNE, em seu artigo 15,                  

                                                                                        

BNCC, preferencialmente,     2019 e, n                                      2020. 

Para atender a essa determinação, a Secretaria de Estado da 

Educação de Santa Catarina (SED/SC                                                 

                                                                               

                                                                de Santa Catarina 

(CEE/SC                                                                     

(FECAM), elaborou o Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do 

Território Catarinense ao longo de 2018 e início de 2019. 

O resultado desse trabalho foi entregue ao CEE/SC               
                                                                                      
Base d                      do Ensino Fundamental do Território Catarinense. Referida 
Comissão foi nomeada pelo Presidente do CEE/SC, por meio da Portaria CEE/SC nº 
086/2018, em 19 de dezembro de 2018, para elaboração de Parecer que trata da instituição 
e orientação para implementação deste Documento Curricular, tema do presente relatório. 

 
 

II – ANÁLISE 
 

1. Marco Legal e Normativo 

Sendo o Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental do Território Catarinense documento de referência para a adequação dos 
currículos e projetos pedagógicos das instituições ou redes de ensino de Educação Básica 
do Estado de Santa Catarina, cabe uma análise dos documentos legais e normativos que 
servem de marco legal para o tema. 
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A elaboração da Base Nacional Comum Curricular e a adequação 

dos currículos e projetos pedagógicos escolares encontram amparo, em nível nacional, na 
Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e nas 
normas exaradas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). 

A Constituição Federal de 1988 define em seu art. 210 que “S     
                                                                                     
                                                          , nacionais e regionais. [...]” 

Já a LDB tem diversos artigos tratando de base nacional comum e 
dos currículos da Educação Básica, destacando-se o art. 26, o qual estipula que: 

 
 

[...]                                                                             
devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sist       
                                                                               
                                                     , da cultura, da economia e 
dos educandos. 
 
 

Também o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 
13.005, de 25 de junho de 2014, define em sua Meta 2 a obrigatoriedade de:  

 
 

[...]                                                                              
6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por 
cento) dos alunos conclua                                                    
                     . 
 

 

Além disso, no mesmo Plano Nacional de Educação, destacam-se 
duas estratégias da meta 2 sobre o assunto, a saber: 

 

 

               “                                                              
                                                                                 
                                                                         
                                                , proposta de direitos e objetivos 
de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino 
fundamental;  
               “                                                                
                                                5º do art. 7º desta Lei, a 
i                                                                          
                                                                   . 
 
 

Também a Meta 7 do Plano Nacional de Educação, em sua 
E          7.1, aponta que se deve:  

 
 

[...] estabele                                         -                       
                                                                         , 
com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) 
para cada ano do ensino funda              , respeitada a diversidade regional, 
estadual e local. 
 
 

No âmbito normativo,                                         
                                    /CP nº 2/2017, instituindo a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), como documento de                                                    
progressivo de aprendizagens essenciais,                          , dos                  
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                                    , e orienta                                     
ensino das diferentes                                                              
escolares. 

 
 
A referida Resolução dispõe que: 
 
 

Art. 5º                                                                   
                                                                            
                                                                                   
                  . 

§1º                                                                 
                                  , e consequentemente das           
                                                                         
                                                                             
                                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                  . 
[...] 

Art. 7º                                                                      
                                                                           
                                                                                    
LDB, as diretrizes curriculares nacionais e o at                              
                                                                             
normativos dos respectivos Sistemas de Ensino. 

Art. 8º                                                                           
de ensino, de                                                    
                                                                        , 
devendo: 

I.                                                                          
         -               -los, exemplifi  -            -           -los 
significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as 
aprendizagens se de                            ; 
 
 

Ainda, na Resolução CNE/CP nº 2/2017, está disposto o prazo para 
que as instituições ou redes de ensino alinhem seus currículos e suas propostas 
pedagógicas à BNCC: 

 
 

Art. 15                                                                     
                                         . 

                                                                      
                                                                    2020. 
 
 

No âmbito do Estado de Santa Catarina, os marcos legais que 
devem servir de parâmetro para o Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental do Território Catarinense encontram-se na Lei Complementar nº 170, de 7 de 
agosto de 1998, no Plano Estadual de Educação (Lei nº 16.794, de 14 de dezembro de 
2015) e em Resolução específica do Conselho Estadual de Educação. 
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A Lei Complementar nº 170/1998, qu                         

                    , aponta que: 
 
 

Art. 14.                                                                        
                                                                       

vinculadas, compete elaborar, executa                                 

                                                                          

                                                                

                                                        , e coordenando 
                                                                             
                                              . 
[...] 
 

Art. 29. Os                                                               

                                              ,                            

comum, complementada pelo sistema estadual e pela escola           -   
                                                  , da cultura e da economia [...] 
(grifo meu) 
 
 

No Plano Estadual de Educação, as questões relativas à 
implantação da Base Nacional Comum Curricular nos currículos das escolas catarinenses 
estão dispostas nas Estratégias 2.1 e 7.1: 

 
 

2.1                                                                         
permanente de que trata o § 5º do ar                                        
                                                                           
                                                                   . 
[...] 

7.1                                                                         
                                                                           
                                                                               
                                                               , respeitando-se 
a diversidade estadual, regional e local. 
 
 

Finalmente, cabe registrar a competência do Conselho Estadual de 
Educação para tratar do tema, sendo isso estabelecido pela Resolução CEE/SC nº 075, de 
22 de novembro de 2005, homologada pelo Decreto nº 3.832, de 09 de dezembro de 2005, 
                                                                                  
(CEE/SC): 

 
 

Art. 2° -                                                 -               
                                                                            
                                                                      
pertinente. 

Art. 3° -                                                                    
                                                       , e Leis correlatas: 

I –           consultiva e de assessoramento superior: 
[...] 

b)                                                                           
ensino; 
[...] 

II –                    -jurisdicional: 
[...] 
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b) Fixar normas complementares: 
[...] 

3)                                                                               
                                                     ; 
[...] 

6)                                                                . 
 
 

2. A Base Nacional Comum Curricular 

A Base Nacional Comum Curricu                             
                                                                                
                                                                                      
               , de modo que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, não importando onde vivam no território brasileiro.  

                                                                  
propostas pedagógicas das instituições e redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e 
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                     
                                                 . 

                                                              
                                                                                         
as etapas de Educação Básica. Estas competências gerais são definidas na BNCC: 

 
 

                                                                                  
                                                                                   
                                                                               
inclusiva. 
                                                                                    
                                                                          
criatividade, para investigar causas,                                         
                                                                          
                                  . 
                                                                                     
mundiais, e                                                                   -
cultural. 
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –                             
                                                                             
                                                                          
                                                 . 
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de inform                   
                                                                                 
                                                                            , 
produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na 
vida pessoal e coletiva. 
                                                                       -      
                                                                                
                                                                               
                                                                     
responsabilidade. 
7. Argumentar,                                                         
                                                                            
                                                                           
                                                                           
                                       , dos outros e do planeta. 
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8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua                         , 
com          -                                                          
                                                            . 
                                                                          , 
fazendo-se respeitar e promovendo                                             
                                                                              , 
seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 
qualquer natureza. 
                                                                                 
                                                                            
                                                   . 
 
 

A BNCC tem como seus fundamentos pedagógicos o foco no 
desenvolvimento de competências e o compromisso com a educação integral: 

 
 

                                                   “     ”                 
                             , habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo     
          “           ”                                                   
                                                                         
                                                                                   
                                                                        
assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC. 
 
 

Na Educação Infantil, a BNCC está estruturada, tendo como base 
os seguintes direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, além dos campos de 
experiência, organizados em três grupos por faixa etária: 

 
 

                                                                         
                                                                               
                                                              ; 
                                                                               
                                                                              
                            , seus conhecimentos, sua i               
                                          , corporais, sensoriais, expressivas, 
cognitivas, sociais e relacionais; 
                                                                                    
                                 , pr                                           
                                                                            
                                                                            
                                                         les; 
                                                                          
                                                   , objetos, elementos da 
natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas 
diversas modalid                                                   ; 
                                                                              
                                                               , 
questionamentos, por meio de diferentes linguagens; 
            -                                                                       
                                                                          
                                                                               
                                                            . 
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Já no Ensino Fundamental, a BNCC está estruturada em cinco 
áreas de conhecimento com os respectivos componentes curriculares. Cada área e 
componente têm as respectivas competências específicas e um conjunto de habilidades 
relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, organizados em unidades temáticas. 

As competências específicas apresentadas na BNCC para cada 
área do conhecimento do Ensino Fundamental são: 

 
 

I. Área de Linguagens: 
a. Compreender as linguagens como constr                                 
                                            -                -                  
                                                                                
culturais; 
b.                                                                             
                                                                      
                                                                         
                                                                       
inclusiva;  
c. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –                                
                         , ideias e sentimentos, em diferentes contextos, e 
produ                                                                      
                         ;  
                                                                                
                                                                       
                                                                             
                                        ;  
                                                                               
                                    , das locai                                 
                                                                          
                                                                       -              
                                 , identidades e culturas; 
                                                                               
                                                                              (incluindo 
as escolares) para se comunicar por meio das diferentes linguagens, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. 
II.                   : 
                                                                            
                                                                        , b   
                                                                             
                                                       , inclusive com impactos 
no mundo do trabalho;  
                                                                          
                                                                        
                                                                                 
                                                                            ;  
c. Com                                                                    
                                                                    
                                                                              
                                                                     
                                                                ; 
                                                                           
                                          , de modo que se investigue,           
                                                              -            -    
                    , produzindo argumentos convincentes;  
                                                                                
           , para m                                                            
                                                         ;  
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                      -                                                     
                                                              -            
                                                                                    
                                                                                 
e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas e dados);  
                                                                         
                                                                           
                                                                       
            , su                                                                  
                              , sem preconceitos de qualquer natureza; 
h. Interagir com seus pares, de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no 
planejamento e desenvolvimento de p                          
                                                                           
                                                                           
       , respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. 
III.                             : 
                                                                      
                                                             ; 
                                                                                
Natu                                                              
                                                                                 
                                                                                 
de continuar aprendendo                                                       
                       ; 
                                                                           
                                                                                    
                                                                                
                                                                               
                                          ; 
                                             , socio                          
                                                                             
             , incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho; 
                                                                               
e n                                                                        
                                                                             
                                                           , sem preconceitos de 
qualquer natureza; 
f. U                                                                     
                                                                          
                                                                             , 
significativa, reflexiva e      ; 
                                                        -                    -
                                 -                                               
                                                                ; 
h. Agir pessoal e co                                                       
                                                                            
                                                                     -
                                                                                
                                                                  . 
IV                          : 
                                                                              
                               , em um                                        
direitos humanos; 
                                                                -          - 
                                                                
                                                                               
                                                                       
             ; 
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sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ide                           
                                                                         
                                                                              
                                                                         
                              ; 
                                                                            
                                                                         
                                 , promovendo, com isso, o acolh           
                                                            , seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza; 
                                                                     
                                                                              
                   ; 
                                                                          
                                                                                
humanos e a co                        ; 
                                                                                     
                                                                                
                    -                                                         
                                                  . 
V. Ensino Religioso: 
                                                                          
                                                                     , fi           
                  ; 
                                                                                  
                                                                              ; 
c. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade                         
                          ; 
                                                                              , 
modos de ser e viver; 
                                                                                 
        , d                                , da tecnologia e do meio ambiente; 
                                      -                                      
                                                          , de modo que se 
assegure assim os direitos hu                                               
cultura de paz ”. 
 
 

                                                             
                                                                                        
          , a escola deve se e                                                   
diversidades. 

Nesse processo, a BNCC desempenha papel fundamental, pois 
explicita as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver a fim de 

garantir a igualdade educacional e, ao mesmo tempo, ao reconhecer que as necessidades 
dos estudantes são diferentes, as instituições ou redes de ensino devem se planejar a partir 

de um foco claramente pautado na equidade. 
                                                                

as aprend                                                               . Desta forma, 
                                                                                        
                                                                            , como 
                                                 .  

Tendo sido elaborado em regime de colaboração entre União, 
Estados e Municípios, o documento da BNCC indica a necessidade de que a tarefa de 
adequação dos currículos à BNCC, no âmbito dos Estados e Municípios, também seja 
realizado com esse espírito colaborativo. 
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3. A Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina 

 
Santa Catarina pode ser considerado um dos E                    

                                                                                             
suas redes de escolas estadual e municipais, por ter, entre os anos de 1988 e 1991, 
formulado                                                                           
                    , de projeto de escola e de sociedade.  

A par                                                     
                                                                                , com 
destaque aos Cadernos de 1998 e 2005. 

Em 2014,                                                         
face das novas Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo CNE e de diversas 
demandas das redes de ensino do Estado de Santa Catarina. 

                                             -                 
condutores:  

                                   ;  
b) conc                           ; e  
                                     . 
 
 
Elaborada de forma participativa, envolvendo mais de 8 mil 

profissionais,                                    Superior do Estado, a Proposta 
Curricular de Santa Catarina 2014 está estruturada                        :  

a)                                                “         

                          ”, incluindo o debate em torno dos conceitos de percurso 

formativo e diversidade; e  

b)                                                         
                            . 

 
Cabe registrar que a Proposta, contendo a filosofia curricular para a 

Educação Básica de Santa Catarina, constituiu-se em documento de referência, junto com 
a BNCC para a elaboração do Currículo Base do Território Catarinense. 

 
 

4. Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental do Território Catarinense 

 

4.1 Construção em Regime de Colaboração 

 
A Resolução CNE/CP nº 2/2017 indica em seu art. 5º que a 

implementação da BNCC deve ser feita em regime de colaboração entre os entes 
federados. 

Assim sendo, a elaboração do Currículo Base do Território 
Catarinense foi fruto de um trabalho realizado                           com              
                      (SED), a                                                      
                                                                (UNCME), o 
Conselho                      (CEE) e tam  m                                 
                                                                                   
                                                                                     
                         . 
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O processo de construção desse novo marco curricular teve início 

antes ainda da aprovação da BNCC pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)        
                                                                                
                                                                               
                                                                                       
preliminares da BNCC apresentados pelo MEC em cada uma das etapas de sua 
elaboração. 

Após a aprovação da BNCC das etapas da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental pelo CNE, em dezembro de 2017, e o lançamento do Programa de 
Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular (ProBNCC), pelo Ministério da 
Educação, foi realizada uma série de ações indicadas a seguir: 

 

Em 2018: 

 

1. elaboração e execução do Plano de Ações, alinhado às 

orientações do MEC; 

2. publicação de Portaria para constituição da Comissão Estadual 

para Implementação da BNCC em Santa Catarina, em regime de colaboração, entre os 

sistemas de ensino – Comissão Estratégica e Comissão Executiva de Mobilização para 

Implementação da BNCC; 

3. p                              “ ”    Santa Catarina (Dia 

para conhecer e discutir a BNCC nas escolas catarinenses) no dia 20 de março; 

4. seleção de grupo de redatores catarinenses do CONSED/SED, 

UNDIME, CEE e UNCME; 

5. seleção, por edital, dos 540 (quinhentos e quarenta) 

profissionais das redes públicas estadual e municipal; 

6. pré-seleção de 35 (trinta e cinco) consultores; 

7. formação dos técnicos redatores da BNCC (Educação Infantil e 

Ensino Fundamental); 

8. elaboração da proposta inicial do documento pelos 

coordenadores e redatores nos meses de abril e maio; 

9. entrega da Versão Preliminar ao Conselho Estadual de 

Educação, em novembro; 

10. criação de um ambiente virtual com orientações e a proposta 

inicial da 1ª escrita (pelos 30 redatores) do Currículo MARCO ZERO, organizadas por 

componentes curriculares, para que o corpo docente das escolas pudesse contribuir, avaliar 

e qualificar a proposição curricular inicial. As escolas enviaram suas contribuições às 

Gerências Regionais, que realizaram a sistematização e postaram no ambiente virtual em 

10 de julho de 2018; 

11. sistematização das contribuições que resultou na 1ª Versão do 

Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense 

pelos redatores ainda no mês de julho de 2018. Posteriormente, esta 1ª versão foi 

publicada na página da BNCC/MEC para a consulta pública; 

12. em Santa Catarina, a consulta pública ocorreu no período de 16 

de agosto a 16 de setembro de 2018 e contou com a participação de 19 Agências de 

Desenvolvimento Regional (GEREDs) e 191 municípios; 
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13.  realização do Curso de Formação Continuada para os 

redatores, nos dias 22 e 23 de outubro, em Joinville, o que resultou na Versão Preliminar; 

14. total de 240 horas de trabalho presencial com redatores, além 

de inúmeras horas a distância. 

 

Em 2019: 

 

1. reestruturação da Comissão Estratégica e da Comissão 

Executiva de Mobilização para Implementação da BNCC; 

2. reelaboração do Plano de Ação e Termo de Referência; 

3. realização do 1º Seminário para Sistematização do Documento 

do Currículo Base da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Território Catarinense, de 

15 a 17 de abril, no Município de São José, com cerca de 500 (quinhentos) profissionais da 

educação para sistematização e finalização do Currículo do Território Catarinense; 

4. entrega, ao Conselho Estadual de Educação, da Versão Final do 

Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense. 

 

Cabe registrar que o trabalho de elaboração do Currículo Base do 

Território Catarinense foi fruto de um grande esforço de diversos atores:                  

                                                                                        

                                          , Secretarias Municipais e Esta        

                                   , entre outros. 

O nome de todos estes colaboradores encontra-se registrados nas 

páginas iniciais do documento entregue ao Conselho Estadual de Educação. 

Além disso, já está prevista a realização de outros 2 Seminários 
de Formação de Multiplicadores, previstos para 24 a 26 de junho e 19 a 21 de agosto, 
para cerca de 550 profissionais da educação, tendo como documento de referência o 
Currículo Base do Território Catarinense.  

 

4.2  Princípios Orientadores 

 
Os princípios orientadores do Currículo Base da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental do Território Catarinense, indicados em seu texto introdutório, 
estão fortemente ancorados na Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina, por meio 

de seus princípios fundamentais: educação integral e percurso formativo, bem como nos 

fundamentos pedagógicos da Base Nacional Comum Curricular: foco no desenvolvimento 

de competências e compromisso com a educação integral. Assim dispondo: 
 
 

Nas escolhas que foram feita                                           

fundamentais, quais sejam: o da                                                
                                                                             
                                               , e                           
                                                                            
                                Base Nacional Comum Curricular.  
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Em relação à educação integral, o texto introdutório destaca que: 
 
[...] o ‘                                                                          

Catarinense                  -se no                                     
                                     -  -                        à cidadania, 
à               à liberda                                                        
                                                                               
                          , bem como, o protagonismo de seu percurso 
formativo. (grifo meu) 
 
 

Já em relação ao percurso formativo, cabe ressaltar do texto 
introdutório que: 

 
 

Conforme destaca a Proposta Curricular de Santa Catarina (2014, p. 31), ‘[...] 

compreender                                                           

da vida escolar, tanto quanto ao longo da vida, significa considerar a 
singularidade dos tempos e dos modos de aprender dos diferentes sujeitos’  
                                                                             
                                                      , por possibilitar a 
s                                                 rendizagem e de 
desenvolvimento. (grifo meu) 
 
 

O documento reforça também a necessidade de que o percurso 
formativo seja adequado, no currículo e na proposta pedagógica, ao contexto de cada 
instituição escolar, conforme segue:  

 
 

                                                                             
                                                                              

                                                               . O percurso 

formativo deve, nesse sentido, ser aberto e contextualizado                   
                                                                                 
                                                                          
outro                                                                          
                                   , necessidades e                     
educandos. (grifo meu) 
 
 

Em relação ao desenvolvimento de competências previstas na Base 
Nacional Comum Curricular, o texto introdutório indica que: 

 
 

                                                                               
                                                                        
                                             , express                    
                                                                       
                                                                          
                                                                                
                                                                               
                                                                              
                                                                                   

a part                                                                    

                                                                     

                                       . (grifo meu) 
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Além disso, seguindo o disposto na Proposta Curricular do Estado 
de Santa Catarina 2014, o Currículo Base do Território Catarinense também apresenta, 

entre seus princípios norteadores, a diversidade, nos seguintes termos: 
 
 

                                                                          

compreendeu                                                        

formativo                        -                                      

                                                                      

                                                   pessoas que residem no 

Estado. 
 
 

Finalmente, o texto introdutório reafirma que o Currículo Base do 
Território Catarinense deve ser entendido como um texto de referência. Na escola, a 
consumação de seus princípios, além da devida adequação dos currículos e propostas 
pedagógicas, será efetivada por meio do planejamento e da ação de cada professor para 
seu trabalho. 

 

 

                                                                           
nos professores em sala de aula em todos os momentos que elaboramos e    
                                                                         -       
                                                                               
                                                                       , as 
possi                                                                       
documento ‘             ´ ‘                                                
                                                                               

complexo processo de ‘escolhas´ ‘sobre o que e como ensinar. O                

              -                                                      

planejamento de ensino                                ‘reinvente´ ‘          
docente. (grifo meu) 
 

 

4.3 Estrutura do Documento 

 
                                                                 

                                                                                  
                                                                                     .  

Para tanto, ele está dividido em 3 cadernos:  
a) Caderno da Diversidade,                                        

como princípio formativo na Educação Básica; 

b) Caderno da Educação Infantil,                           

primeira etapa da Educação Básica; e 

c) Caderno do Ensino Fundamental, apresentando as orientações 

para os anos iniciais e anos finais, procurando manter a unidade entre eles.  

Cada um dos cadernos possui estrutura própria, fruto das 
discussões realizadas nas diversas etapas de construção do documento.  

Assim, o caderno que trata da diversidade se organiza por meio de 
indicações para a abordagem, no âmbito dos currículos e projetos pedagógicos das 
escolas: da Educação Ambiental; da Educação para as Relações Étnico-Raciais; da 
Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas; da Educação Escolar Quilombola; da 
Educação Escolar Indígena; da Educação do Campo e da Educação Especial. 
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Já o Caderno da Educação Infantil organiza-se por meio de um 

texto introdutório e considerações sobre a educação infantil no território catarinense 
compreendendo: c                                                                         
                                                                                
                                              ; percurso form      -              
                                  . Além disso, apresenta os organizadores curriculares a 
serem aplicados de acordo com a opção do Município, da escola e do professor. 

A estrutura do Caderno do Ensino Fundamental dá-se por meio de 
textos introdutórios, indicações metodológicas, reflexões sobre a avaliação e a organização 
de conjuntos de conteúdos, habilidades e objetos de conhecimento em unidades temáticas 
e campos de atuação, distribuídos por meio de cada um dos anos desta Etapa da 
Educação Básica para os componentes de Arte, Ciências da Natureza, Educação Física, 
Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática. 
Também apresenta, de forma destacada, considerações sobre o processo de alfabetização 
e letramento. 
 

4.4 Caderno da Diversidade  

 
De acordo com a Proposta Curricular de Santa Catarina e princípios 

estabelecidos na BNCC, a diversidade, como princípio formativo, foi destacada em caderno 
próprio dentro do Currículo Base do Território Catarinense. 

Assim dispõe o texto introdutório do caderno de diversidade: 
 
 

[...]                                                                            
                                                                     : o educar 
na alteridade; a con                                                                
                                                                                  
                                                                  ; a laicidade 
do Estado e da escola                                                             
                                                             , 
independentemente de suas especificidades humanas. 

 
 

Nesse sentido, as                                         
curricular no terr                                                       ,               : 

a)                          ; 

b)                                 -Raciais; 

c)                           , Adultas e Idosas; 

d)                            ; 

e)                      gena; 

f)                          ; e  

g)                                                       . 

Para cada uma destas temáticas, são apresentados textos 
indicando formas de integrá-los nos currículos e projetos pedagógicos das instituições ou 
redes de ensino de forma transversal ou individual, conforme a perspectiva da instituição.  

Destaca-se a inclusão, neste caderno, de carta às professoras e 
aos professores das redes públicas de Educação B                                     
                         ndigenistas, com considerações sobre o tratamento a ser dado 
aos povos indígenas de Santa Catarina na construção dos planos de aula,                  
                                                   , o preconceito e o racismo. 
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4.5 Caderno da Educação Infantil 

 
O C                                                               

                                                                                     
                                                                                             
                                                                                         
                                                                                       
                                                                        . 

Cabe destacar do texto da Educação Infantil a necessidade de que 
os projetos pedagógicos a serem construídos devem ser devidamente contextualizados: 

 
 

                                                                            
catego                                                                       
                                                                                  
                                                                                
                                                                             
                                                                       
                                     e assegurando os seus direitos. 

 
 

                                                          
                                                                             , 
concomitante ou indivi                                      , da escola e do professor. 
O primeiro organizador curricular,                           ,                          
                                                                                         
                                                                                      
                                                                                          
                                                                                
                                                                         
desenvolvimento.  

O segundo organizador curricular, por Grupos E      ,              
                                                                                   , 
direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, bem como                                
                                . Nesse formato de organi                             
                                                                                            
                                                                            . 

São apresentadas ainda                                     
                                                                                    
                                                                                 . 

 

4.6 Caderno do Ensino Fundamental 

 
O Caderno de Ensino Fundamental está organizado pelos diversos 

componentes curriculares desta etapa da Educação Básica, considerando o disposto nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais, bem como as competências e habilidades estabelecidas 
pela BNCC, acrescido de uma seção exclusiva para a alfabetização. 
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Alfabetização 

 
Para reforçar o disposto no art. 12 da Resolução CNE/CP nº 

2/2017, que trata da alfabetização na Base Nacional Comum Curricular, e o disposto na 
Meta 5 e Estratégia 5.1 do Plano Estadual de Educação 2014 - 2024, o Currículo Base do 
Território Catarinense destacou a alfabetização e o letramento no Caderno de Ensino 
Fundamental. Diz o texto introdutório desta seção: 

 
 

                                                                                  
anos do Ensino Fundamental                                                   
                                                                         
                                                                       
                                                                                
                           -                                                    
                                                               as 
aprendem a ler e a escrever. 
 
 

Cabe destacar também a preocupação de que o processo de 
alfabetização e letramento não se restringe apenas ao trabalho docente do professor 
alfabetizador, como segue: 

 
 

[...]                                                                 , em uma 
perspectiva mais ampla, ocorre ao longo do percurso fo                      
                                                                            
                                                                                
                                                                       , como 
meio pa                         . 
 
 

Considerando ess                                                 
               , alinhados ao disposto na BNCC, estão distribuídos pelo 1º e 2º anos do 
Ensino Fundamental individualmente, destacando os campos de                        
                                                                                    
                                                           ). Apresenta também           
                                            , progressivamente, durante o percurso 
formativo no 1º e no 2º anos. 

 

Arte 

 
O texto introdutório do componente Arte reitera a importância de 

seu papel no currículo da Educação Básica,               “                                
                                                                                          
                                                                                 ,   
                          ”. 

 

O texto destaca ainda a participação de representantes de escolas 
municipais                                                                                  
                                  a uma formação integral do estudante para “[...]             
                                                            , coletivas e, sobretudo, 
colaborativas”. 
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O componente curricular Arte, do Currículo Base do Território 
Catarinense,                                                                          
                           -                        , mas, sobretudo, como 
                                   .  

                                                              
                          “                ”                                                 
                                                              . 

                                                      
                                                                                      
essenciais que oportunizem aos estudantes do Ensino Fundamental à                       
                                                                                       
conhecimento, que partem das 6                                                            
        . 

O texto do c                                “No desenvolvimento 
metodol                                -                                               
                                                                                      
culturas                              ”  

 
 

             atureza 

 
O componente Ciências do Currículo Base do Território Catarinense 

considera que: 
 
 

                                                                             
                                                                        -     
                                                                           
                                            . 
 
 

Assim, o texto propõe uma organização dos tempos e d           
                                                                                        
de c                                                                                     
                                                                         , sem que se 
perca o panorama nacional. 

Da mesma forma, ressalta o texto disposto na Proposta Curricular 
do Estado de Santa Catarina 2014, que:  

 
 

                                                                             
                                                                            
                                                                        
                                                                                 
                                                                               
                                                     ncias cotidianas. 
 
 

Ao mesmo tempo,                                         
                                                                                        
          , terra e universo, a fim de garantir os direitos de aprendizagens essenciais, sem 
deixar de respeitar suas especificidades. 
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O texto do componente Ciências                      

                                                                   -                    
                                                               icas e objetos de 
conhecimento para os anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental. 

 
 

                

 
O componente Educação Física no Currículo Base do Território 

Catarinense tem como pressuposto: 
 
 

[...] dar continuidade ao percurso formativo in                                
                      ‘Corpo, Gesto e Movimento`, no intuito de possibilitar aos 
estudantes o conhecimento amplo sobre a diversidade das capacidades 
expressivas, tendo um foco maior sobre a linguagem corporal. 
 
 

Nesse sentido, o texto está organizado em 6                     
                                                                                            
                                                                          . 

Essas 6 unidades temáticas estão organizadas para anos iniciais: 
(1º e 2º anos) e (3º ao 5º anos) e anos finais: (6º e 7º anos) e (8º e 9º anos),          
                                                            , tendo ao final indicações 
metodológicas para orientar a prática docente. 

 

 

Ensino Religioso 

 
Consoante a tradição de Santa Catarina de uma abordagem 

interconfessional na oferta do ensino religioso em suas escolas públicas, considerando o 
que dispõe a Lei Complementar nº 170/1998 e o Decreto nº 3882/2005, indicando que s   
                                                                                           
                                                                                         
                                             e, portanto, deve ser tratado                   
                           . 

Desse modo, o texto deste componente no Currículo Base do 
Território Catarinense reafirma que: 

 
 

Cabe ao Ensino Religioso contribuir, por meio do estudo dos conhecimentos 
religiosos e das filosofias d                                                      
                                                              n            
                                                                       
interculturalidade que questionem e enfrentem pr                       
                                                                   , no 
respeitar e no conviver entre                              . 
 
 

O disposto no texto do componente Ensino Religioso está em 
conformidade com os direitos de apre                                                   
                                                    . 
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               sas e filosofias de vida, sendo apresentadas para cada ano do Ensino 
Fundamental,                                                           , além de 
apresentar indicações metodológicas para seu desenvolvimento. 

 
 

Geografia 

 
O texto introdutório do componente Geografia foi assim pensado: 
 
 

                                                                                
                              -                                                
                                   ,                                       
                                                                                
                                                        (BNCC) para a 
                                                                              
                                                                , natureza, 
ambiente e qualidade de vida. 
 
 

Para este componente, são apresentadas, explicitamente, no 
Currículo Base do Território Catarinense,                                               
                                                                                  
                                                                . 

           -                        , a Geografia,              
                   Catarinense, estrutura-se “[...]                                  
                                                                                   -           
                                                                                  ”  

As indicações metodológicas para o componente Geografia são 
apresentadas no texto introdutório, sendo que o conjunto de habilidades e conteúdos a 
serem desenvolvidos estão agrupados em objetos de conhecimento e unidades temáticas 
para os anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental. 

 
 

História 

 
O Currículo Base do Território Catarinense, no texto introdutório do 

componente História, apresenta explicitamente as competências específicas deste 
componente, as quais estão presentes na Base Nacional Comum Curricular como 
orientador para a construção do percurso formativo do componente, ressaltando também a 
importância da contextualização do componente História em relação às especificidades das 
diferentes localidades de Santa Catarina. Diz o texto que: 

 
 

Entendemos                                                                      
                                                                                
de partida e chegada. Assim, os objetos de aprendizagem precisam 
necessariamente ser pensados a partir                                       
                                                                      
                                                                                
que esse processo amplie e qualifique o seu conhecimento sobre                  
                                                                           
dos fatos e devem ser mobilizados e problematizados dentro dessa perspectiva. 
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Da mesma forma que para os demais componentes, os 

orientadores curriculares do componente História estão organizados por ano do Ensino 
Fundamental, apresentando conjuntos de habilidades e conteúdos agrupados por objetos 
de conhecimento e unidades temáticas. 

 
 

               

 
Considerando que o ensino da                              apenas 

a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, conforme afirma a LDB, o Currículo Base do 
Território Catarinense apresenta as habilidades a serem desenvolvidas neste componente, 
                                                                          finais do 
Ensino Fundamental. 

 
O texto introdutório do componente destaca que: 
 
 

                                                                            
                       l      i                                      
(SEIDLHOFER, 2001), com ca                                                     
                                                                                  
                                                                                  
                                                                          
                                                                    
                                                                                   
                                                                            
                                                                           
e                             . 
 

 

Cabe ressaltar o destaque dado pelos autores do texto ao interesse 
dos estudantes pelo uso de tecnologias digitais e de comunicação, como forma de 
possibilitar uma ampliação da visão cultural do aluno e de proporcionar um conjunto de 
experiências significativas com a língua Inglesa. 

 

 

                  

 
No texto introdutório do componente de Língua Portuguesa do 

Currículo Base do Território Catarinense, está indicado o esforço realizado para explicitar os 
princípios de educação integral do sujeito com o desenvolvimento das competências 
expressas na Base Nacional Comum Curricular nos currículos escolares de Santa Catarina 
para este componente.  

                                                                
                                                                  , o documento 
curricular de Santa Catarina apresenta o componente de Língua Portuguesa com a função 
de:  

[...]                                                                           
                                                                                
                                                                                  
text                                                                                  
                                                                                
                                                                 (Fono-ortografia  
                                                  stica e Elementos da escrita). 
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Além disso, é dado destaque à                                    
ponto importante no processo de ensino e de aprendizagem, bem como                     
                                                             com                         
sentidos. No que se refere à literatura, o documento afirma que “[...]                   
                                                                          , portan      
             -                                      , capaz de construir seu pr                 
            ” 

O componente de Língua Portuguesa tem seus conteúdos e suas 
habilidades organizados por objetos de conhecimento em grupos para 1º e 2º anos; 3º ao 
5º anos; 6º e 7º anos e 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. 

 
 

M          

 
O texto introdutório do componente Matemática do Currículo Base 

do Território Catarinense reafirma que:  
 
 

                                                                         
                                                                              
                                                                -      
                                                         a Catarina. 

 

 

De forma inovadora, o documento,                            ,  
apresenta                                                                           
                                                         qualquer um dos anos 
escolares: 

 
 

Trata-se de um exemplo                                                           
                                                                             
                                                                              
                                                                         
                                                                             
                                                                            
                                                                       
                                                                            
                                                                                
nuclear dos conceitos e dos sistemas conceituais, nos quais os objeto     
                            , a partir de exp                            ). 

 
 

Para viabilizar a aplicação dessa indicação metodológica por parte 
dos professores em outras situações, o texto do componente Matemática inclui       
                                                                                  
                           . 

 
O documento apresenta para o componente de Matemática o que a 

BNCC define para cada ano do Ensino Fundamental, organizado                       
que considera                                                                        
(expectativas de aprendizagem, objetivos de aprendizagem, direitos de aprendizagem) a 
serem desenvolvidas.  
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do pens                             . 

 

5. Recomendações e considerações finais 

As instituições ou redes de ensino do Sistema Estadual de 
Educação poderão optar por aderir ao Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental do Território Catarinense, ou por produzir seu próprio referencial curricular, 
devendo, neste caso, cumprir o estabelecido na Base Nacional Comum Curricular, 
conforme determina a Resolução CNE/CP nº 2/2017.  

Os Sistemas Municipais de Educação, por meio de seus Conselhos 
Municipais de Educação, regularão a adesão ao Currículo Base da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental do Território Catarinense por meio de ato próprio. 

Os Sistemas Municipais de Educação poderão elaborar cadernos 
pedagógicos complementares ao Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental do Território Catarinense, contemplando especificidades locais do território 
municipal.  

As instituições ou redes de ensino dos M              stado de 
Santa Catar                                      instituído por ato legal próprio         
                                                                 . 

O prazo para implementação dos currículos e propostas 
pedagógicas, tendo como referência o Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental do Território Catarinense, ou dos novos currículos e propostas pedagógicas 
adaptados à BNCC para as instituições ou redes de ensino que não tiverem feito a adesão 
ao Currículo Base do Território Catarinense, é o início do ano letivo de 2020. 

Como a oferta de Ensino Religioso no âmbito do Sistema Estadual 
de Educação somente está regulamentada para as escolas estaduais por meio do Decreto 
nº 3882/2005, o CEE/SC, ao regulamentar a oferta do Ensino Religioso, em atendimento ao 
disposto na LDB, na Lei Complementar nº 170/1998 e em seu Regimento, poderá 
considerar o proposto para este componente curricular no Currículo Base da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense e em outras normas emanadas 
pelo CNE. 

A SED elaborará, em regime de colaboração, documento 
complementar versando sobre o desenvolvimento de competências e habilidades 
relacionadas à tecnologia e à computação, devendo encaminhá-lo ao Conselho Estadual de 
Educação para deliberação sobre sua incorporação ao Currículo Base da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental do Território Catarinense. Deve ainda apresentar de maneira 
explícita no Currículo Base do Território Catarinense as competências gerais, competências 
específicas de área e as competências específicas de cada componente curricular 
dispostos na BNCC. 

                                                         
                                                                             Catarinense 
devem se                                                      . 
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em cada rede de ensino por uma parte diversificada, considerando o disposto na LDB, nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais, bem como                                               
                                                                                
respectivos Sistemas de Ensino. 

                                                             
                                                                                         
                                                                                      
para o desenvolvimento da cidadania, os quais afetam a vida humana em escala local, 
regional e global. Nesse sentido, há que se observar a obrigatoriedade de temas, tais como: 
                                                                                           
                                                                                         
                                                               ; e ainda o tratamento 
adequado da                                                                        
                                                                                          
                                                                     . 

A formação de professores e gestores escolares, a avaliação das 
aprendizagens, a produção de materiais didáticos, o uso do tempo pedagógico do professor 
e a atuação interdisciplinar devem se adequar ao Currículo Base do Território Catarinense 
nas instituições ou redes de ensino que aderirem ao documento.  

A elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas 
aderentes ao Currículo Base do Território Catarinense para as escolas indígenas deve ser 
realizada em fóruns específicos com cada povo.  

O Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, a União dos 
Conselhos Municipais de Educação de Santa Catarina, a Secretaria de Estado da 
Educação de Santa Catarina e a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa 
Catarina deverão realizar, em regime de colaboração, o acompanhamento, monitoramento 
e avaliação da implantação do Currículo Base do Território Catarinense. 

A Secretaria de Estado da Educação, ouvidas as entidades- 
                                                                                 
complementar contendo a forma final do Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental do Território Catarinense, com as modificações propostas pelo Conselho 
Estadual de Educação que entenderem pertinentes                                        
e diretrizes estabelecidas na presente norma. 

 
 

III – VOTO DO RELATOR 
 
Diante do exposto e nos termos deste Parecer, voto pela           

            , acompanhada de seu anexo, que institui                            
Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense, 
referência para a adequação dos Currículos e Projetos Pedagógicos das escolas de 
Educação Infantil e de Ensino Fundamental de Santa Catarina à Base Nacional Comum 
Curricular. 
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IV – DECISÃO DA COMISSÃO 
 
                                                               

Infantil e do Ensino Fundamental                           acompanha, por unanimidade 
dos presentes, o voto do Relator. Em 17 de junho 2019. 

 

Felipe Felisbino – Presidente da Comissão 

Eduardo Deschamps – Relator 
Raimundo Zumblick  
 
 

V – DECISÃO DO PLENÁRIO 
 
O Conselho Estadual de Educação, reunido em Sessão Plena, no 

dia 17 de junho de 2019, deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar o voto do 
Relator. 

 


