
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

DIRETORIA DE CURRÍCULOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL 
COORDENAÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

CONVITE 

Debate da Base Nacional Comum para a Educação Infantil 

Contribuições dos Estados da Bahia e Sergipe 

 

O Ministério da Educação - MEC está realizando pesquisa para elaboração de 

estudos que subsidiem a análise das propostas pedagógicas da educação infantil 

apresentadas no Plano de Ações Articuladas – PAR nos estados da Bahia e Sergipe 

e seus respectivos municípios, bem como a orientação da Base Nacional Comum – 

BNC, comparada com as propostas pedagógicas implementadas. 

Neste momento, articula-se a mobilização de representantes de instituições, 

entidades e grupos envolvidas com as questões da Educação Infantil, nos 

respectivos Estados, para contribuir no debate sobre a base nacional comum a partir 

do direito à aprendizagem e ao desenvolvimento.  

Os resultados desse debate subsidiarão a elaboração de um Documento 

Técnico, contendo análise das principais dimensões da Base Nacional Comum da 

Educação Infantil, a partir da comparação com as propostas pedagógicas 

implementadas pelos municípios dos estados mencionados.  

Faz-se muito importante a participação de diferentes segmentos da sociedade 

para que sejam consideradas as contribuições das produções científicas e dos 

movimentos sociais na área. 

 O encontro acontecerá dia 25 de maio de 2015, na Faculdade de Educação 

- UFBA, com a presença das consultoras do MEC para este trabalho, Maria Carmen 

Silveira Barbosa e Laurinda Sousa Julião e da Pesquisadora da UFBA Marlene 

Oliveira dos Santos. 

As entidades ou instituições que não receberam o convite poderão solicitá-lo 

através do e-mail <debatebcneibase@hotmail.com>, basta identificar a instituição 

ou entidade, cidade onde atua e/ou está situada, nome dos dirigentes ou 

responsáveis e contatos.  

Caso queira se inscrever, como pessoa física, enviar para o mesmo e-mail o 

nome completo, contatos e justificativa do interesse em participar do evento.  

As vagas são limitadas (100 vagas). Terão prioridades entidades e 

instituições representativas dos interesses e da questão da Educação Infantil.  

https://br-mg5.mail.yahoo.com/compose?to=debatebcneibase@hotmail.com


OUTRAS INFORMAÇÕES 

Dia: 25 de maio de 2015. 

Local: Auditório II da FACED/UFBA (térreo) 

Av. Reitor Miguel Calmon, S/N, Vale do Canela, Salvador/BA 

Horário: das 7h30min às 17h.  

 

PROGRAMAÇÃO 

TURNO MATUTINO 

7h30min. - Acolhida e credenciamento.  

8h - Abertura do encontro 

Das 8h30 às 10h - Mesa de apresentação do contexto atual das “políticas para a 

infância” tanto nos âmbitos nacional e nos Estados da Bahia e Sergipe e; 

orientações para os grupos de trabalho. (Maria Carmen Silveira Barbosa e Marlene 

Oliveira dos Santos) 

Das 10h às 10h20min. - Intervalo  

Das 10h20min às 12h - Alinhamento conceitual e explicitação sobre a concepção de 

um currículo da base nacional comum para a Educação Infantil e; exposição dos 

resultados das principais tendências encontradas nas análises das propostas 

pedagógicas dos municípios que as depositaram no PAR. (Maria Carmen Silveira 

Barbosa e Laurinda Sousa Julião) 

Orientações para os Grupos de Trabalho 

Das 12h às 13h - Intervalo para Almoço 

 

TURNO VESPERTINO 

Das 13h às 15h.   

Grupos de Trabalho: discussão e sistematização de propostas para contribuição na  

Das 15h30min. às 16h20min - Plenária para socialização dos trabalhos em grupos.  

Das 16h 20min às 17h - Considerações e encerramento das atividades.  

Contatos: debatebnceibase@hotmail.com  ou o telefone (71) 8841-5676 (oi).  
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