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• A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

é o documento que define os conhecimentos 

essenciais que os estudantes têm o direito de 

aprender ao longo das etapas da Educação Bá-

sica, desde a Educação Infantil até o final do En-

sino Médio.

• A BNCC apresenta objetivos de aprendizagem 

gerais que devem orientar a construção e adap-

tação dos currículos específicos de todas as es-

colas, que possuem autonomia para elaborar 

suas próprias metodologias, abordagens peda-

gógicas e avaliações, respeitando as diversida-

des regionais, estaduais e locais. 

O QUE É A
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• A adoção de uma base comum nas redes pú-

blicas e privadas nas diferentes regiões brasilei-

ras pretende contribuir com a redução das de-

sigualdades de aprendizado entre os alunos de 

todo o país.

• Em dezembro de 2017 foi aprovada e homo-

logada a BNCC do Ensino Infantil e Fundamen-

tal, enquanto a BNCC do Ensino Médio ainda 

está em discussão.
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• Educação Integral: as aprendizagens essen-

ciais definidas na BNCC devem assegurar que 

os estudantes desenvolvam dez competências 

gerais, envolvendo aspectos cognitivos, sociais 

e pessoais, como pensamento crítico, científico 

e criativo, autonomia, capacidade argumenta-

tiva e resiliência diante de situações adversas. 

• Foco na aprendizagem:  as escolas deverão 

oferecer propostas de ensino mais centraliza-

das na aprendizagem dos alunos, através de 

metodologias ativas que favoreçam o desen-

volvimento de competências, habilidades, co-

nhecimentos, atitudes e valores, substituindo 

abordagens excessivamente conteudistas.

• Aprendizagem Ativa: envolve o maior enga-

jamento dos alunos, considerando que cada 

conhecimento da BNCC está associado a uma 

O QUE MUDA COM A

BNCC?
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habilidade que pode ser aplicada a um fim ou a 

um evento cotidiano.  As habilidades abrangem 

processos cognitivos com diferentes níveis de 

complexidade, desde os mais simples e pas-

sivos, como lembrar e identificar, até os mais 

complexos, como analisar, investigar e criar.

• Valorização de experiências: a BNCC propõe  

maior articulação entre as áreas do conheci-

mento, suas habilidades, atitudes e valores.  

Junto a isso, as práticas de ensino e aprendi-

zagem devem estar voltadas à resolução de 

demandas complexas da vida cotidiana e ao 

exercício da cidadania, entrelaçando-os aos 

conhecimentos que compõem o patrimônio 

cultural.

• Progressão na aprendizagem: os objetivos 

de aprendizagem seguem uma progressão na 

BNCC, deixando mais evidente o que os alu-

nos devem aprender ao longo das diferentes 

etapas do Ensino Básico, aspecto que favo-

rece o desenvolvimento de habilidades mais 

complexas nos anos mais avançados.  
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Na BNCC, 
competência é definida
como a mobilização
de conhecimentos 
(conceitos e procedimentos), 
habilidades (práticas,
cognitivas e socioemocionais), 
atitudes e valores para
resolver demandas complexas 
da vida cotidiana, do pleno
exercício da cidadania
e do mundo do trabalho.
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1. Valorizar e utilizar os conhecimentos histo-

ricamente construídos sobre o mundo físico, 

social, cultural e digital para entender e expli-

car a realidade, continuar aprendendo e co-

laborar para a construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recor-

rer à abordagem própria das ciências, incluin-

do 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.

EDUCAÇAO
BÁSICA

~COMPETÊNCIAS GERAIS DA
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3. Valorizar e fruir as diversas manifestações 

artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também participar de práticas diversificadas 

da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral 

ou visual-motora, como Libras, e escrita), cor-

poral, visual, sonora e digital –, bem como 

conhecimentos das linguagens artística, ma-

temática e científica, para se expressar e par-

tilhar informações, experiências, ideias e sen-

timentos em diferentes contextos e produzir 

sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias di-

gitais de informação e comunicação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética nas di-

versas práticas sociais (incluindo as escolares) 

para se comunicar, acessar e disseminar in-

formações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria 

na vida pessoal e coletiva.
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6.Valorizar a diversidade de saberes e vivências 

culturais e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que possibilitem entender as rela-

ções próprias do mundo do trabalho e fazer es-

colhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao 

projeto pessoal de vida, com liberdade, auto-

nomia, consciência crítica e responsabilidade.

7.Argumentar com base em fatos, dados e in-

formações confiáveis, para formular, negociar 

e defender ideias, pontos de vista e decisões 

comuns que respeitem e promovam os direi-

tos humanos, a consciência socioambiental e 

o consumo responsável em âmbito local, re-

gional e global, com posicionamento ético

em relação ao cuidado de si mesmo, dos ou-

tros e do planeta.

8. 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.
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9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução 

de conflitos e a cooperação, fazendo-se res-

peitar e promovendo o respeito ao outro e 

aos direitos humanos, com acolhimento e va-

lorização da diversidade de indivíduos e de 

grupos sociais, seus saberes, identidades, cul-

turas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autono-

mia, responsabilidade, flexibilidade, resiliên-

cia e determinação, tomando decisões com 

base em princípios éticos, democráticos, in-

clusivos, sustentáveis e solidários.
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EDUCAÇAO
INFANTIL

~

A lei federal determina a obrigatoriedade da 

Educação Básica para crianças entre 4 e 17 

anos. De acordo com a LDB de 2003, torna-se 

obrigatória a matrícula de toda criança, a par-

tir dos 4 anos de idade, em instituição de Edu-

cação Infantil. A concepção pedagógica neste 

segmento vincula educar e cuidar, entenden-

do o cuidado como algo indissociável do pro-

cesso educativo. 

Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao 

acolher as vivências e os conhecimentos cons-

truídos pelas crianças no ambiente da família e 

no contexto de sua comunidade, e articulá-los 

em suas propostas pedagógicas, têm o objeti-

vo de ampliar o universo de experiências, co-

nhecimentos e habilidades dessas crianças,

INTRODUÇÃO

13



diversificando e consolidando novas aprendi-

zagens, atuando de maneira complementar à 

educação familiar – especialmente quando se 

trata da educação dos bebês e das crianças na 

primeira infância, que envolve aprendizagens 

muito próximas aos dois contextos (familiar e 

escolar), como a socialização, a autonomia e a 

comunicação.

Os eixos estruturantes das práticas pedagógi-

cas dessa etapa da Educação Básica são as in-

terações e a brincadeira, experiências nas quais 

as crianças podem construir e apropriar-se de 

conhecimentos por meio de suas ações e inte-

rações com seus pares e com os adultos, o que 

possibilita aprendizagens, desenvolvimento e 

socialização.  Os verbos, destacados dos direi-

tos de aprendizagem e desenvolvimento  na 

educação infantil, apontam importantes habili-

dades que devem ser contempladas nas práti-

cas intencionais planejadas e executadas pelo 

corpo docente, como, por exemplo, conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar e conhe-

cer-se.
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A BNCC está estruturada em cinco campos de 

experiências, a saber:

1. O eu, o outro e o nós – conforme vivem suas 

primeiras experiências sociais (na família, na 

instituição escolar, na coletividade), as crianças 

constroem percepções e questionamentos 

sobre si e sobre os outros, diferenciando-se 

e, simultaneamente, identificando-se como 

seres individuais e sociais. Nessas experiências, 

elas podem ampliar o modo de perceber a si 

mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, 

respeitar os outros e reconhecer as diferenças 

que nos constituem como seres humanos.

2. Corpo, gestos e movimentos – por meio das 

diferentes linguagens, como a música, a dan-

ça, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, 

elas se comunicam e se expressam no entre-

laçamento entre corpo, emoção e linguagem. 

Assim, a instituição escolar precisa promover 

oportunidades  

EXPERIÊNCIAS
CAMPOS DE 
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ricas para que as crianças possam, sempre ani-

madas pelo espírito lúdico e na interação com 

seus pares, explorar e vivenciar um amplo reper-

tório de movimentos, gestos, olhares, sons e mí-

micas com o corpo, para descobrir variados mo-

dos de ocupação e uso do espaço com o corpo.

3. Traços, sons, cores e formas – conviver com 

diferentes manifestações artísticas, culturais e 

científicas, locais e universais, no cotidiano da 

instituição escolar, possibilita às crianças, por 

meio de experiências diversificadas, vivenciar 

diversas formas de expressão e linguagens, 

como as artes visuais (pintura, modelagem, 

colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a 

dança e o audiovisual, entre outras.

4. Escuta, fala, pensamento e imaginação – é 

importante promover experiências nas quais as 

crianças possam falar e ouvir, potencializando 

sua participação na cultura oral, pois é na es-

cuta de histórias, na participação em conver-

sas, nas descrições, nas narrativas elaboradas
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individualmente ou em grupo e nas implicações 

com as múltiplas linguagens que a criança se 

constitui ativamente como sujeito singular e 

pertencente a um grupo social.

5. Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações – promover experiências nas 

quais as crianças possam fazer observações, 

manipular objetos, investigar e explorar seu 

entorno, levantar hipóteses e consultar fontes 

de informação para buscar respostas às suas 

curiosidades e indagações. Assim, a institui-

ção escolar está criando oportunidades para 

que as crianças ampliem seus conhecimentos 

do mundo físico e sociocultural e possam uti-

lizá-los em seu cotidiano.
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