A hora é agora!
Vamos fazer a nossa parte para inserir o cooperativismo no
currículo educacional brasileiro
Caso o cooperativismo não seja inserido neste documento da Base Nacional
Comum (BNC), teremos que esperar outra consulta para realizar novas
tentativas. Provavelmente, esta possibilidade de postar contribuições ocorrerá
somente na próxima década, quando um novo Plano Nacional de Educação
(PNE) for aprovado pelo Congresso Nacional, pois o atual tem vigência até 2024.

5 razões para você contribuir com a
Base Nacional Comum (BNC) visando a inserção do tema
“cooperativismo” na educação básica brasileira
1.
As cooperativas serão mais (re)conhecidas e ganharão visibilidade
nacional.
2.
Vamos inserir o cooperativismo desde cedo na formação dos futuros
cidadãos brasileiros com o objetivo de aumentar o número lideranças
qualificadas para atuar nas cooperativas.
3.
As contribuições, se validadas pelos especialistas e pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE), irão colaborar para melhorar a cooperação, a
convivência democrática, o respeito à diversidade, entre outros aspectos que
são disseminados pelos valores e princípios defendidos pelo movimento
cooperativista.
4.
As gerações futuras poderão ter acesso aos conhecimentos sobre o
cooperativismo, o que significa novas possiblidades de inclusão econômica e
social para os mesmos.
5.
Se incluído na BNC, o cooperativismo será conteúdo obrigatório dos livros
didáticos e das formações inicial e continuada de professores das escolas
públicas e privadas da educação básica do país.

Quais as formas de contribuir com a Base
Nacional Curricular Comum - BNCC?
Você pode inserir contribuições de três formas: justificativa, proposta de
reformulação de partes do texto ou novo objetivo. Veja como fazer:

1)
Entre
no
site
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio

e

2)

Para inserir uma JUSTIFICATIVA:

a)

Clique em “Dê sua contribuição para a BNC”.

cadastre-se:

Defenda com veemência a inserção do cooperativismo no currículo. Veja a
seguir um modelo de texto para lhe inspirar a criar o seu:
Conhecer os conteúdos de cooperativismo pode significar um caminho
para superação dos problemas sociais e econômicos enfrentados no Brasil. Em
outros países, especialmente aqueles em que as primeiras cooperativas foram
constituídas, o desempenho desses empreendimentos coletivos resulta em
robustos resultados quando comparadas a outros tipos de negócios.
Atualmente, temos um cenário de desconhecimento da população sobre
o que é e como funciona uma cooperativa, muitas vezes confundida com
organizações filantrópicas. Sendo assim, acredita-se que o cooperativismo
poderá avançar mediante a sua disseminação por meio do currículo oficial.
Outro fato que merece destaque é que este documento, quando trata
sobre o mundo do trabalho, prevê a oferta de conteúdos sobre o funcionamento
de organizações clássicas, como forma de desenvolver competências e
habilidades nos alunos para que atuem no mercado de trabalho como funcionário
ou proprietário/sócio de empresas mercantis. Sendo assim, ao terem um
conhecimento limitado sobre o mundo do trabalho, as crianças e jovens são
privados do direito de aprendizagem sobre uma doutrina econômica, composta
por valores e princípios internacionais e materializada em um empreendimento
coletivo que possibilita inclusão econômica e social, além de serem verdadeiras
escolas de democracia e autogestão.

A inclusão do cooperativismo no currículo educacional abre espaço para
uma aprendizagem que pode prover a força motriz da transformação, tão
necessária para o equilíbrio econômico e a equanimidade social que o nosso
país tanto carece. Portanto, perante as evidências do poder transformador das
cooperativas, propõe-se que as contribuições que tratam sobre este tema sejam
avaliadas com uma atenção especial da equipe de especialistas.
b)
Ao concluir seu texto no portal, clicar em “Salvar contribuições”.
3)
Para inserir PROPOSTA de reformulação de partes do texto ou
criação de novos objetivos:
Você poderá propor reformulação de textos de apresentação e dos objetivos das
áreas do conhecimento e objetivos de aprendizagem em cada ano e por
componente da educação básica. Para propor a alteração do texto você deverá
selecionar “discordo” ou “discordo fortemente” em todas as vezes que surgirem
a caixa de texto a seguir:

Somente a partir da discordância é que você poderá modificar a redação do texto
proposto previamente. Veja a seguir um exemplo de contribuição:

ANO

COMPONENTE
CURRICULAR

2º ano do
ensino
História
médio

TEXTO ATUAL

CONTRIBUIÇÃO

CHHI2MOA025
Interpretar criticamente
as colonizações inglesa,
espanhola, francesa e
holandesa
nas
Américas, comparandoas com as formas de
colonização
e
de
trabalho humano no
Brasil ao longo dos
séculos XVI a XIX.

Interpretar criticamente
as colonizações inglesa,
espanhola, francesa e
holandesa
nas
Américas, comparandoas com as formas de
colonização
e
de
trabalho adversas e
outras mais humanas de
cunho
assalariado,
empreendedor
e
cooperativista no Brasil
ao longo dos séculos
XVI a XIX.

Mas, se ainda assim você perceber que a modificação do texto não resultará em
impacto significativo, poderá propor a criação de novos objetivos de
aprendizagem:

Para obter mais informações veja o documento orientador sobre como contribuir
com a base, criado pelo Sistema OCB.

