
essas mudanças terão na produção de material 

didático. 

A ABRELIVROS tem participado de longas conversas 

junto ao MEC e às entidades ligadas ao livro e 

continuará acompanhando as discussões regionais 

sobre a BNCC, reunindo informações para as adap-

tações dos livros didáticos à nova realidade. Em breve, 

teremos o Edital do PNLD e certamente estaremos juntos 

em busca das melhores e mais exequíveis soluções. 

Além disso, nossa entidade está atenta para elevar os 

padrões de conduta ética e transparência nos pro-

gramas ociais para aquisição dos livros escolares. 

Todo esse universo será contemplado em nosso 

ABRELIVROS em Pauta.

em Pauta
Palavra da Diretoria

Espaço Aberto

A BNCC e os grandes

desafios deste ano

“Estamos no

caminho certo

com a BNCC”

Quais as principais novidades da Base em

relação à realidade atual do ensino brasileiro?

Opiniões sobre a BNCC

http://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/79347/base-nacional-tem-objetivos-que-aproximam-
brasil-d.htm

“Base Nacional tem objetivos que aproximam
Brasil de países mais desenvolvidos”

Ilona Becskeházy | Consultora e editora do blog Exequi – Excelência e qualidade (Rádio Globo)

  https://novaescola.org.br/conteudo/4897/blog-de-alfabetizacao-alfabetizacao-na-bncc-da-para-
ser-no-2-ano-mas-o-professor-nao-pode-car-sozinho

“Alfabetização na BNCC: dá para ser no 2º ano,
mas o professor não pode ficar sozinho”

Mara Mansani | Nova Escola

http://oglobo.globo.com/opiniao/a-base-nao-curriculo-21194267

“A Base não é currículo”
Maria Helena Guimarães de Castro | O Globo

https://educacao.uol.com.br/colunas/priscila-cruz/2017/04/26/por-que-precisamos-falar-sobre-genero-na-escola.htm

“Por que precisamos falar sobre gênero na escola”
Priscila Cruz | Fundadora e presidente-executiva do movimento Todos Pela Educação

A Edições SM acaba de lançar seu catálogo de literatura em formato digital. A ferramenta facilita busca de 

obras publicadas pela editora e pode ser usada por professores, pais ou qualquer pessoa interessada em 

literatura. Com apenas alguns toques e através de um aplicativo, agora é possível ter acesso a mais de 100 

páginas de catálogo e mais de 300 livros disponíveis. O aplicativo, que é gratuito, está disponível para 

tablets, através da Apple Store e Google Play, e no desktop.

FTD participa da Bett Educar 

Durante o evento, a editora apresenta a plataforma Google for Education, uma solução inteligente, com ênfase 

no ensino híbrido, que integra conteúdos didáticos e pedagógicos da FTD Educação ao pacote de recursos 

digitais da plataforma Google for Education. Outra novidade é o lançamento do Trilhas Sistema de Ensino, 

voltada para as escolas particulares, oferecendo conteúdos impressos e digitais a educadores, gestores e 

alunos. Há ainda a apresentação da Metodologia OPEE, voltada para a construção de projetos de vida e 

orientação prossional, que também será apresentada no evento. 

Notícias das Editoras

Agenda

Dica

A BNDigital disponibiliza apenas documentos em domínio público ou 
com autorização de publicação do titular do direito autoral, exceto 
músicas gravadas em discos de 78 rotações que só podem ser acessadas 
na íntegra no prédio sede da FBN. São 1.504.359 documentos de livre 
acesso (e aumentando...) http://bndigital.bn.gov.br

A Biblioteca Nacional Digital faz parte
da Fundação Biblioteca Nacional

Edições SM lança aplicativo com mais de 300 livros disponíveis
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08|05  Lançamento do Prêmio Professores do Brasil, com início marcado para às 10 horas, no Instituto 

Singularidades, à Rua Deputado Lacerda Franco, 88, Pinheiros, São Paulo. A ABRELIVROS é patrocinadora desse 

evento que terá a presença do ministro de Estado da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, secretários estaduais 

de Educação, professores e várias autoridades do setor.

10 a 13|05    Bett Educar - Educação, inovação e tecnologia. Estes são os principais temas desta edição, realizada 

no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (antigo Imigrantes Expo), na capital paulista. O evento traz 

palestrantes nacionais e internacionais para falar de temas globais como neurociências, bilinguismo, futurismo, 

robótica, inteligência articial, realidade virtual, ensino e aprendizagem em ambiente de sala de aula inteligente, 

discussões sobre a reforma do ensino médio brasileiro, personalização do ensino, interdisciplinaridade, extrapolação 

do conteúdo e da aprendizagem para além da sala de aula. Para saber mais: www.bettbrasileducar.com.br

19|05    56º Encontro com Educadores da ABDR - A palestra “Acesso aberto e os direitos autorais na educação real e 

virtual” será às 8h30 no Auditório Principal do CIEE localizado à Rua Tabapuã, nº 540 - 2º Andar - Itaim Bibi, São 

Paulo. Daniela Manole, presidente da ABDR, será a palestrante. O evento é gratuito mas é necessário cadastrar-se no 

site   www.ciee.org.br/portal/eventos

07|06  Audiências públicas da Base Nacional Comum Curricular. Região Norte (Manaus). Saiba mais: 

http://porvir.org/acontece/audiencias-publicas-da-base-nacional/

2017 é um ano desaador para as editoras de livros 

escolares. Muitas mudanças estão ocorrendo no Brasil 

em termos de educação, que afetam sobremaneira o 

setor. Manter uma comunicação clara, atual e responsá-

vel é essencial para enfrentarmos as diculdades, 

compartilhando conhecimento, estratégias e soluções. 

O ABRELIVROS em Pauta é a nosso novo canal que vai 

tratar de temas importantes como a adaptação dos 

materiais didáticos à BNCC e o atendimento à Lei 

Brasileira de Inclusão – LBI, entre outros assuntos. Com a 

mesma atenção, vamos acompanhar a implantação da 

reforma do Ensino Médio, avaliando os impactos que Boa leitura!
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