
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC

Ofício nº 3613/2021/SEDUC-CREVHAGP
Senhores representantes das instituições de ensino pertencentes a jurisdição da
CRE/VHA e
e meios de comunicação local,
  
Assunto:  1ª Consulta Pública do Referencial Curricular do Ensino Médio de
Rondônia.

 
 
  

Senhores
Após cumprimentá-los, em atendimento ao Memorando-Circular nº

8/2021/SEDUC-NFCTP, encaminho aos senhores a 1ª Consulta Pública do Novo
Ensino Médio. Com vista a implementação e o desenvolvimento da Política do Novo
Ensino Médio, solicitamos que contribuam através de divulgação e na discussão no
processo de elaboração do mesmo.

O Referencial Curricular do Ensino Médio de Rondônia é o documento
que orientará o trabalho educacional nesta etapa de ensino, de acordo com as
mudanças introduzidas pela BNCC e a Lei nº 13.415/17 (Lei de Reforma do Ensino
Médio). Sendo que o envolvimento de diversos atores na discussão sobre os
elementos da referencial é importante para a elaboração de um currículo que
contribua efetivamente com o trabalho dos professores e a aprendizagem dos
estudantes.

A 1ª Consulta Pública será realizada sobre primeira parte do
Referencial Curricular para o Ensino Médio: o Texto Introdutório e a Formação
Geral Básica. Para a coleta das contribuições, a consulta foi dividida em 5
formulários, um para o Texto Introdutório e os demais para as 4 áreas de
conhecimento da Formação Geral Básica.

Todos da comunidade estão convidados a participarem e contribuírem
especialmente professores e outros profissionais da educação, acessando os
links direcionados abaixo.   É de suma importância a contribuição de todos.

 
Texto introdutório:

https://forms.gle/Cq8mn9edyB9PmZb19

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
https://forms.gle/iS9RGUybzXnMWs4DA

https://forms.gle/Cq8mn9edyB9PmZb19
https://forms.gle/iS9RGUybzXnMWs4DA


Ciências da Natureza:
https://forms.gle/ACxfiDufUPcLzMq19

Linguagens:
https://forms.gle/Egg9ggVoKt16292S9

Matemática:
https://forms.gle/UK5xwDiYgTbuC9d86

 
Desde já agradecemos pela parceria.
 

Atenciosamente
 Sônia Rodrigues Moreira

Técnica Coordenadora do Novo Ensino Médio - CREVHA
 

 
Documento assinado eletronicamente por Sônia Rodrigues, Técnico(a),
em 16/03/2021, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de
5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI,
informando o código verificador 0016789643 e o código CRC 76E7CAFF.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
0029.115142/2021-95 SEI nº 0016789643
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http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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