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DELIBERAÇÃO CME 036/2021 
 

HOMOLOGA O DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO CURRICULAR NO 
TERRITÓRIO DE NOVA FRIBURGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Conselho Municipal de Educação de Nova Friburgo, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade de 
homologação do documento regulamentador da Base Nacional Comum Curricular nos municípios, 

 
DELIBERA:  
 
Art. 1º Entende-se por currículo experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, 
permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos 
historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos educandos, de acordo com 
as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 
 
Art. 2º Os currículos escolares, no território de Nova Friburgo, devem possibilitar o (a) aluno(a) a:  
I- Ter acesso aos conhecimentos historicamente construídos e sistematizados sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  
II- Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e 
testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas. 
III- Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 
IV- Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, 
sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se 
expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir 
sentidos que levem ao entendimento mútuo.  
V- Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais e as escolares para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria 
na vida pessoal e coletiva.  
VI- Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica 
e responsabilidade.  
VII- Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender 
ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético 
em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 
VIII- Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade 
humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.  
IX- Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade 
de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos 
de qualquer natureza.  
X- Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 
solidários. 
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Art. 3º Adotar o Documento de Orientação Curricular do Estado do Rio de Janeiro como base para 
elaboração das diretrizes do Documento de Orientação Curricular do Município de Nova Friburgo, a ser 
complementado com as especificidades territoriais conforme os termos desta deliberação. 
 
Art. 4º Fica determinado que as equipes pedagógicas e equipe gestora do processo devem estudar teorias 
e concepções pedagógicas para (re)elaborar o currículo no território municipal. 
 
Art. 5º O Comitê Gestor Municipal de Implementação da Base Nacional Comum Curricular, instituído pela 
Portaria 05/2021, tem a responsabilidade de mobilizar e criar estratégias para garantir que 
trabalhadores(as) da educação e comunidades escolares participem da construção do currículo e todas 
as etapas subsequentes.  
Parágrafo único Os órgãos executivos e os responsáveis legais das instituições privadas devem garantir 
condições de participação dos trabalhadores(as). 
 
Art. 6º Fica determinado que a elaboração do documento referência do território municipal deve garantir 
amplo debate, estudos, pesquisas e formações para subsidiar de forma democrática a tomada de decisões. 
 
Art. 7º O documento territorial com suas especificidades deve ser elaborado até o final de 2022, 
garantindo-se cronograma de acompanhamento, avaliação e reelaboração a cada 02 anos. 
 
Art. 8º Deverá ser instituída uma Comissão permanente composta, minimamente, pelos órgãos do 
Sistema Municipal de Ensino – Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação e 
Fórum Municipal de Educação - que será responsável por planejar e criar estratégias para o 
acompanhamento, avaliação e reelaboração do documento territorial de forma transparente, ampla e 
democrática, junto aos profissionais e comunidades escolares. 
 
 Art. 9º Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
CONCLUSÃO DO PLENÁRIO  
 
O plenário APROVOU por unanimidade esta deliberação.  
 

Nova Friburgo, 16 de dezembro de 2021. 
 
 

Ricardo Lengruber Lobosco  
Presidente do Conselho Municipal de Educação de Nova Friburgo 
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