TUTORIAL PARA INSERÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO
REFERENCIAL CURRICULAR DO PARANÁ: PRINCÍPIOS, DIREITOS E
ORIENTAÇÕES

A consulta pública é o período em que a sociedade poderá participar da
construção do Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações
a fim de termos um documento representativo e efetivo para todo o Estado. A
participação de todos nessa etapa é fundamental para que o objetivo do
documento seja alcançado e todos os estudantes do Paraná se sintam
contemplados com o conteúdo do Referencial.

Seguem as orientações para acesso e participação na consulta pública para o
Referencial Curricular do Paraná:

As consultas públicas foram organizadas em diferentes links. Seguem:

Introdução Geral Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e
orientações:
basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-publica/responder/240

Educação Infantil:
basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-publica/responder/96

Introdução de etapa: Ensino Fundamental:
basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-publica/responder/298

Arte:
basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-publica/responder/94

Ciências:
basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-publica/responder/38

Educação Física:
basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-publica/responder/78

Ensino Religioso:
basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-publica/responder/99
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Geografia:
basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-publica/responder/81

História:
basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-publica/responder/97

Língua Inglesa:
basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-publica/responder/75

Língua Portuguesa:
basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-publica/responder/70

Matemática:
basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-publica/responder/19

Clique no link da consulta pública de seu interesse. Você será encaminhado
para a seguinte página.

É preciso fazer um cadastro para seguir. Podem ser os dados do responsável
pela inserção das contribuições do grupo ou de quem preferir fazer contribuições
individuais:
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Ao fazer o login a tela com a consulta abrirá automaticamente.
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Os primeiros tópicos explicam como os conteúdos estão organizados e na
sequência estão as orientações de como a consulta deve ser respondida.
Os Documentos que são objetos da Consulta, são arquivos em pdf que devem
ser baixados.
Em cada consulta, estão o texto na íntegra de cada disciplina e, em seguida, os
mesmos textos separados em introdução e ano a ano.
Em seguida, estão as janelas para inserir as contribuições:

Ao clicar no ícone com os balões abrirá a janela da consulta:
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Após analisar o documento, se o grupo considerar que há contribuições a fazer,
é preciso clicar em “parcialmente” ou “não”, assim abrirá uma caixa de texto para
inclusão das contribuições:

Feito isso, é preciso salvar.
Caso queiram alterar a resposta, basta acessar novamente. Apenas a ÚLTIMA
resposta será considerada para análise.
Para o primeiro acesso é necessário entrar pelo link específico de cada consulta,
após isso, as consultas já acessadas ficarão salvas no perfil da pessoa
cadastrada.
E
podem
ser
acessadas
pelo
portal:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ em Consulta Pública no canto superior direito
da página ou pelo Portal Dia a Dia Educação, em Educadores:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?cont
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eudo=1383. Assim, ao logar, aparecerão todas as consultas (disciplinas ou
introduções) que foram realizadas.
É possível revisar quantas vezes for necessário.

Basta clicar no ícone de ação para a consulta que se deseja revisitar:

Lembre-se sempre de salvar as contribuições para garantir a representação de
sua escola na construção do Referencial Curricular do Paraná: princípios,
direitos e orientações.

Coordenação Estadual da BNCC no Paraná
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