
 

              

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS DA EDUCAÇÃO 

UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO  

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL  

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES: CONSULTA 
PÚBLICA – REFERENCIAL 

CURRICULAR GAÚCHO 

 

 

 

 

 
 

 

 

PORTO ALEGRE-RS 

2018  



 

              

 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento normativo 
que define o conjunto progressivo de aprendizagens essenciais que todos os 
alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação 
básica. (MEC). Este documento vem sendo construído desde 2014 com o 
princípio de um regime de colaboração entre União , Estados e Municípios, cuja 
proposta seja a construção de uma proposta curricular (Estados e Municípios) 
que contenha o conteúdo da BNCC e as especificidades  regionais, culturais e 
históricas de cada unidade da federação. 

A consulta pública é período onde a sociedade poderá participar da 
construção da nova proposta curricular para as redes municipal, estadual e 
privada do território do Rio Grande do Sul com o objetivo de ser um documento 
que traga equidade a  todos os estudantes do nosso Estado.  

Nesse momento é de extrema importância a participação de TODOS para 
que o Rio Grande do Sul consiga normatizar um currículo que tenha 
características específicas da realidade do Estado. PARTICIPE ESSA É A 
HORA!!!  

PASSO A PASSO PARA PARTICIPAR 

1. Acessar o Link : http://curriculo.educacao.rs.gov.br/ (ESTE 
LINK VOCÊ CONSEGUIRÁ VISUALIZAR TODOS OS LINKS) ou 
Acessar algum dos links abaixo separadamente:  

• CONSULTA PÚBLICA DO REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO: 
TEXTO INTRODUTÓRIO 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-publica/responder/564  

• CONSULTA PÚBLICA DO REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO: 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-publica/responder/567  

• CONSULTA PÚBLICA DO REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO :  
LÍNGUA PORTUGUESA 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-publica/responder/569  

• CONSULTA PÚBLICA DO REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO : 
LÍNGUA INGLESA http://basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-
publica/responder/563  

• CONSULTA PÚBLICA DO REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO : 
EDUCAÇÃO FÍSICA http://basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-
publica/responder/571  

• CONSULTA PÚBLICA DO REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO: 
ARTE http://basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-
publica/responder/565  



 

              

 

 

• CONSULTA PÚBLICA DO REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO  : 
MATEMÁTICA http://basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-
publica/responder/581 

• CONSULTA PÚBLICA DO REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO: 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-publica/responder/570  

• CONSULTA PÚBLICA DO REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO:  
GEOGRAFIA http://basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-
publica/responder/575 

• CONSULTA PÚBLICA DO REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO: 
HISTÓRIA http://basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-
publica/responder/566 

• CONSULTA PÚBLICA DO REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO:  
ENSINO RELIGIOSO http://basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/consulta-
publica/responder/572 

2. Ao clicar em algum dos links acima , você será redirecionado 
para esta página :  

 
 
 

3. Caso já possua cadastro, digite seu nome de usuário e sua senha para 
entrar. Caso não possua cadastro, clique em Cadastro. Você será 
encaminhado para a página abaixo, onde deve preencher todos os dados, 
inclusive cadastrar uma senha de sua escolha,  e clicar em Cadastrar.  
Observação: Não haverá envio de senha de qualquer meio, o usuário 
deve cadastrar a senha de sua escolha.  



 

              

 

 

 

4. Ao realizar o login, você entrará na página inicial da consulta pública. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              

 

 

5. Nesta página inicial, você encontra os textos e as planilhas que estão 
disponíveis para a Consulta Pública. Exemplo: 

 
 

6.  O participante deve ler o conteúdo de cada bloco, e ao final da leitura 
responder a consulta pública de CADA BLOCO.  

7. Clique no ícone  para que possa estar participando e dando sua 
contribuição naquele BLOCO do Referencial Curricular Gaúcho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              

 

 

8. Ao clicar , a seguinte página irá abrir, onde você irá responder e dar sua 
contribuição;  

 
9. Duas questões estarão disponíveis , com 3 respostas cada uma: “Sim”, 
“Parcialmente”, “Não” , devendo ser respondida as duas questões com umas 
das opções;  

10. Se caso sua resposta for sim para ambas as perguntas , clique em 
“SALVAR”. Tendo sua contribuição salva automaticamente.  
11.  Se caso sua resposta for,”Parcialmente” ou “Não” , uma caixa de texto irá 
aparecer para que possa colocar sua contribuição ou sugestão.  

 

 
 

12. Quando a contribuição estiver relacionada com alguma Habilidade-RS 
das planilhas, você deve identificar de qual habilidade está realizando os 
comentários. Exemplo: Quero contribuir com a habilidade (EF01MA02RS-
1). Dessa forma na caixa de sugestões colocar inicialmente a Habilidade 
(EF01MA02RS-1) e posteriormente seu comentário. 

13. Caso houver mais de uma habilidade a contribuir repetir esse processo para 
que seja contabilizada a sua contribuição.  

14. Ao finalizar , clique em Salvar.  
15. O mesmo procedimento deve ser realizado com todos os ícones da consulta 

pública.  



 

              

 

 

16. Caso houver algum problema de acesso ou de contribuição deve realizar 
solicitação ao “Suporte” da plataforma.  

 

 


