CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE SUZANO
Suzano, 18 de setembro de 2018.

Ofício nº 0100.1/CME/2018

Assunto: Divulga e enfatiza a importância da participação dos(as) educadores(as) Suzanenses
no período de consulta pública da Versão Zero do Currículo Paulista.

Digníssimos Educadores Suzanenses
Pelo presente, cumprimentamos os(as) digníssimos(as) educadores(as) Suzanenses, e, na
oportunidade, em cumprimento aos ditames do Programa de Implementação da Base Nacional
Comum Curricular (ProBNCC) e ao compromisso de transparência das ações do Conselho
Municipal de Educação de Suzano, fazemos saber que está disponível no endereço eletrônico
https://sites.google.com/view/curriculopaulista/p%C3%A1gina-inicial?authuser=0 a Versão Zero do
Currículo Paulista para Consulta Pública que, após receber colaborações dos interessados dará
corpo ao currículo de referência estadual, que subsidiará a construção dos currículos municipais no
ano de 2019.
A Consulta Pública é ambiente de manifestação individual onde cada educador(a) poderá de
analisar os desdobramentos curriculares já apresentados pela coordenação estadual, concordar com
os pontos de atenção propostos, discordar parcial ou totalmente e, se manifestar enriquecendo as
discussões acerca das discordâncias. Todo o volume de contribuições será analisado e impactará
diretamente a construção do Currículo Paulista. Para maiores esclarecimentos sobre a Consulta
Pública, sugerimos acesso ao tutorial em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/consultapublica/ e
enfatizamos que o prazo para a manifestação individual dos interessados vai de 12.09.2018 à
30.09.2018, às 23:59h.
O momento de participarmos da construção do currículo estadual que impactará diretamente
o currículo municipal: é agora. Encorajamos às unidades escolares e a Secretaria Municipal de
Educação a proporem espaços de discussão que privilegiem a participação de todos os educadores e
famílias, ampliando assim, a qualidade da colaboração individual que cada interessado poderá dar.
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Certos de que cada educador(a), no mais amplo sentido que a palavra possa alcançar, tem
muito a contribuir, convocamos a todos e todas para participarem da Consulta Pública da Versão
Zero do Currículo Paulista.
Com felicidade, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

_______________________________________________
Angélica Aparecida Curvelo Alves
Presidente do Conselho Municipal de Educação de Suzano

Digníssimos(as) Educadores(as) Suzanenses
SUZANO – SP
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