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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

BNCC?
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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 

habilidade que pode ser aplicada a um fim ou a 

O QUE MUDA COM A

BNCC?
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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.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências 

culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
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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.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução 
de conflitos e a cooperação, fazendo-se res-
peitar e promovendo o respeito ao outro e 
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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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Apesar de o documento final ainda não ter sido 
aprovado, as bases pedagógicas e os nortea-
dores das práticas de ensino e aprendizado da 
BNCC do Ensino Médio já foram definidos e 
apontam consideráveis alterações na forma de 
organização dessa etapa escolar. 

As finalidades do Ensino Médio são a consoli-
dação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitan-
do o prosseguimento de estudos. Além disso, 
essa etapa da vida escolar ainda lida com a pre-
paração básica para o trabalho e a cidadania 
do educando, para continuar aprendendo, de 
modo a ser capaz de se adaptar com flexibilida-
de a novas condições de ocupação ou aperfei-
çoamento posteriores.

ENSINO
MÉDIO

BNCC DO
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O Ensino Médio ainda tem por finalidade assegu-
rar o aprimoramento do educando por meio de 
formação ética e possibilitar o desenvolvimento 
da autonomia intelectual e do pensamento crí-
tico, assim como viabilizar a compreensão dos 
fundamentos científico-tecnológicos dos pro-
cessos produtivos, relacionando a teoria com a 
prática, no ensino de cada disciplina.

As competências gerais da BNCC estabeleci-
das para a Educação Básica orientam tanto as 
aprendizagens essenciais a serem garantidas 
quanto os itinerários formativos a serem oferta-
dos por escolas e sistemas de ensino.

LEGISLAÇÃO
As mudanças apresentadas pela BNCC do 
Ensino Médio decorrem de exigências da Lei 
de Diretrizes e Bases (9.394/1996), do Plano 
Nacional de Educação (13.005/2014) e da Lei 
do Novo Ensino Médio (13.415/2017). Essa nova 
legislação estabelece que as escolas estejam 
plenamente adaptadas às alterações da BNCC 

até o ano de 2022.
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CARGA HORÁRIA 
A carga horária do Ensino Médio é alterada pela 
BNCC. Se no ano de 2018 a carga horária é de 
3.000 horas (1.000 horas/ano), até o ano de 
2022 ela deve ser ampliada para 4.200 horas 
(1.400 horas/ano). Com fundamento na BNCC, 
os estabelecimentos de ensino terão autono-
mia para elaborar e executar suas próprias pro-
postas pedagógicas dentro dessa grade horá-
ria mínima. 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
Ao longo das 1.800 horas que podem ser uti-
lizadas pela escola para aplicar os parâmetros 
da BNCC, as quatro áreas do conhecimento, 
(Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, 
Matemática e suas Tecnologias, Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias e Ciências Huma-
nas e suas Tecnologias), com suas respectivas 
competências e habilidades, são obrigatórias e 
devem constar nos componentes curriculares.

Porém, a organização das quatro áreas do co-
nhecimento e suas competências não precisa 
estar contida em uma seriação específica ou 
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permanente. Ou seja, sua distribuição ao lon-
go dos três anos do Ensino Médio pode variar 
segundo os currículos flexíveis elaborados pela 
própria escola. 

CURRÍCULOS FLEXÍVEIS
A BNCC não é o currículo do Ensino Médio. 
Na verdade, a BNCC consiste no conjunto dos 
parâmetros que definem as aprendizagens 
essenciais a serem garantidas a todos os estu-
dantes e orientam a elaboração de currículos 
e propostas pedagógicas, tanto naquilo que 
for específico da BNCC, quanto em relação à 
organização e à proposição de itinerários for-
mativos. 

O currículo do Ensino Médio deve ser pensado 
em duas frentes. Uma parte dele é composta 
pela própria BNCC. Já a outra parte consiste 
nos itinerários formativos (organizados por 
meio da oferta de diferentes arranjos curricula-
res), conforme a relevância ao contexto local e 
a perspectiva dos sistemas de ensino. 

Dessa forma, a BNCC estabelece a necessi-
dade da construção de currículos flexíveis e 
variáveis, que permitam itinerários formativos 16



diversificados aos estudantes. Flexibilidade 
deve ser tomada como princípio obrigatório 
pelos sistemas de ensino e escolas, asseguran-
do sempre o oferecimento das competências 
e habilidades definidas pela própria BNCC.

Os currículos flexíveis, portanto, são as múl-
tiplas formas como a escola pode organizar 
o seu curso ao longo dos três anos de Ensino 
Médio, objetivando o aprofundamento acadê-
mico e a formação técnica e profissional dos 
jovens.

Até o final de 2021, ao longo dos três anos de 
Ensino Médio, a carga horária de 3.000 horas 
será dividida entre BNCC e itinerários forma-
tivos da seguinte forma: a escola deverá ofe-
recer até 1.800 horas com as quatro áreas do 
conhecimento (BNCC); as demais 1.200 horas 
serão compostas pelos itinerários formativos, 
elaborados a partir das competências específi-
cas das áreas e suas habilidades, juntamente à 
formação técnica e profissional (esta, ofertada 
a critério próprio da escola). Língua Portugue-
sa e Matemática devem ser oferecidas nos três 
anos do Ensino
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Médio.
Para as escolas, a distribuição dessa carga ho-
rária ao longo dos três anos de Ensino Médio 
assim como a organização dos cursos podem 
variar sem terem que seguir uma seriação fixa. 
Os arranjos curriculares devem ser pensados 
segundo sua relevância ao contexto e às possi-
bilidades da escola.

As escolas deverão orientar os estudantes no 
processo de escolha das áreas de conheci-
mento ou de atuação profissional segundo os 
interesses deles.

ÁREAS DO CONHECIMENTO E 
ITINERÁRIOS FORMATIVOS
Na BNCC, o Ensino Médio está organizado em 
quatro áreas do conhecimento As áreas do 
conhecimento têm por finalidade integrar dois 
ou mais componentes do currículo. A organi-
zação por áreas não exclui necessariamente as 
disciplinas, com suas especificidades e saberes 
próprios (embora apenas Língua Portuguesa e 
Matemática sejam obrigatórias nos três anos 

do Ensino Médio).
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A BNCC do Ensino Médio é composta por 
cinco campos de atuação (as quatro áreas do 
conhecimento acrescidas à formação técnica e 
profissional). Portanto, os campos de atuação 
do Ensino Médio são os seguintes: 

I – Linguagens e suas tecnologias;
II – Matemática e suas tecnologias;
III – Ciências da Natureza e suas tecnologias;
IV – Ciências Humanas e Sociais aplicadas;
V – Formação técnica e profissional.

Cada área do conhecimento estabelece com-
petências específicas, cujo desenvolvimento 
deve ser promovido ao longo dessa etapa, 
tanto no âmbito da BNCC como dos itinerários 
formativos. Essas competências explicitam 
como as competências gerais da Educação 
Básica se expressam nas áreas. Elas estão 
articuladas às competências específicas para 
o Ensino Fundamental, com as adequações ne-
cessárias ao atendimento das especificidades 
de formação dos estudantes do Ensino Médio.
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Já os itinerários formativos são os cursos elabo-
rados livremente pelas escolas e sistemas de 
ensino, ocupando o espaço da carga horária 
total do Ensino Médio que não foi ocupado 
pela BNCC.

Os variados itinerários formativos devem ser 
organizados por meio da oferta de diferentes 
arranjos curriculares, contendo os componen-
tes centrais obrigatórios (Língua Portuguesa e 
Matemática) somados aos componentes fle-
xíveis variáveis (cada área do conhecimento, 
suas competências específicas com suas res-
pectivas habilidades).
Os itinerários formativos supõem o aprofun-
damento em uma ou mais áreas curriculares 
(assim como em itinerários da formação téc-
nica profissional) e são parte fundamental dos 
currículos flexíveis. O estudante pode escolher 
tanto itinerários formativos acadêmicos (com 
aprofundamento em uma ou mais áreas do 
conhecimento) como também os itinerários da 
formação técnica profissional.
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Os estudantes poderão escolher qual itinerário 
formativo pretendem cursar de acordo com o 
que lhes for mais adequado, cabendo às es-
colas orientá-los no processo de escolha das 
áreas de conhecimento ou de atuação profis-
sional.

EDUCAÇÃO INTEGRAL
A BNCC do Ensino Médio é centrada no de-
senvolvimento de competências e orientada 
pelo princípio da educação integral, ou seja, 
no fortalecimento das integrações entre as 
áreas do conhecimento e suas competências. 
A organização das áreas está voltada para sua 
apreensão e intervenção sobre a realidade e 
os contextos sociais, culturais e regionais dos 
estudantes.

A educação integral pressupõe um trabalho 
conjugado e cooperativo dos professores das 
diferentes disciplinas, superando a tradicional 
rigidez da separação das disciplinas entre si, al-
mejando a elaboração de redes de integração 

entre as diferentes áreas e competências.
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Nesse processo, cabe aos sistemas e às esco-
las adotar a organização curricular que melhor 
responda aos seus contextos e suas condições: 
áreas, componentes, projetos, centros de in-
teresses, intersecções entre as habilidades das 
diferentes competências das áreas do conhe-
cimento, assim como o cruzamento entre as 
competências específicas dessas áreas com as 
competências gerais da BNCC, permanente-
mente visando romper com as segmentações 
entre as disciplinas e com o pressuposto da 
centralidade de disciplinas abordadas isolada-
mente. 

O ESPAÇO PEDAGÓGICO
Para o cumprimento das exigências curricula-
res do Ensino Médio, as escolas poderão reco-
nhecer competências e firmar convênios com 
instituições de educação à distância, sendo 
que a BNCC não descreve uma carga horária 
específica para esse modelo de educação. 

Em relação às práticas pedagógicas presen-

ciais, ou seja, aquelas que pressupõem o
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contato direto presencial entre estudantes e 
membros do corpo docente escolar (e ain-
da considerando que a educação integral é 
o modelo almejado), a BNCC orienta que os 
currículos flexíveis estimulem a criação de 
redes de aprendizagem colaborativas. Ou 
seja, trata-se de redes elaboradas a partir de 
situações de trabalho colaborativas entre os 
estudantes.

Dentro dessas redes, algumas das possi-
bilidades de articulação entre as áreas do 
conhecimento a partir de práticas pedagó-
gicas presenciais são: atividades em labo-
ratórios; elaboração de oficinas; formação 
de clubes culturais; organização de obser-
vatórios acerca de determinadas problemá-
ticas; criação de incubadoras; formação de 
núcleos de estudos e núcleos de criação 
artística, etc

23




