
 

 

 
 
Prezados(as)  
Coordenadores(as) Regionais de Educação, 
Secretários(as) Municipais de Educação, 
Diretores(as) de Escolas Particulares, 
 
 

O “Dia D” tem por objetivo mobilizar as Redes de Ensino para o estudo e a 
reflexão sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Referencial Curricular 
Gaúcho (RCG). Para viabilizar essa reflexão, foram pensados diferentes momentos para 
este primeiro encontro formativo: 

1 Recepção dos professores nas respectivas escolas 
2 Exibição dos vídeos de boas-vindas do Secretário de Educação da Secretaria de 

Estado da Educação (SEDUC), do Presidente da União dos Dirigentes Municipais 
de Educação (UNDIME/RS) e do Reitor da Universidade Estadual do  
Rio Grande do Sul (UERGS). 

3 Leitura das orientações sobre o Diagnóstico e aplicação do instrumento de 
diagnóstico, disponibilizado no Portal do RCG, por meio do qual será possível 
refletir e discutir sobre a realidade de sua escola,  

4 Exibição do Vídeo com orientações sobre como realizar o Desafio do Dia D  
5 Formação de equipes para realização das atividades propostas para o Desafio do 

Dia D.  

Relembramos que o Dia D foi estruturado para permitir que, juntos por meio do 
trabalho colaborativo – princípio central da implementação da BNCC e do RCG – 
possamos refletir sobre a transformação que queremos para o Estado do Rio Grade do 
Sul por meio da Educação. Pretende-se garantir aos docentes e gestores momentos de 
formação por meio da qual todos os estudantes, independentemente da rede em que 
estejam matriculados, tenham o direito ao ensino considerando a igualdade, a 
diversidade e a equidade. Salientamos ainda que, em relação a rede privada, a 
suspensão das aulas no " Dia D" ficará a critério de cada mantenedora. 

Nesse sentido, solicitamos que sejam encaminhadas estas orientações às escolas 
que estão sob sua jurisdição incluindo as Redes Municipal, Estadual e Privada, a fim de 
que o trabalho realizado neste primeiro “Dia D” possa subsidiar a continuidade do 
processo de formação dos professores das escolas públicas e privadas do RS.  
 

Desejamos a todos um ótimo trabalho e agradecemos pelo comprometimento! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


