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Apresentação

O SóEducador tem o prazer de apresentar informações pertinentes sobre a BNCC,
Base Nacional Comum Curricular, documento sobre a educação básica e reconhecido
oficialmente, em 2018, com a sua versão completa.
Esse material não é a BNCC, mas um estudo sobre ela, especialmente, no que se
refere à Educação Infantil e o Ensino Fundamental anos iniciais.
Esperamos poder contribuir com a formação de professores de todo o país, e, desse
modo, termos uma educação de qualidade para crianças e jovens da educação básica.
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INTRODUÇÃO

Com o compromisso de ofertar uma educação integral para crianças, jovens e
adultos de todo o Brasil, pesquisadores, professores, dirigentes municipais, entre outros
profissionais, desenvolveram um documento que contém as aprendizagens essenciais para
estudantes de todo país chamado BNCC.
Afinal, o que é a BNCC?
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo
que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica,
assegurando-lhes o direito de aprendizagem e desenvolvimento esperado para esse
público.
Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como
a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei
nº 9.394/1996), e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à
formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva,
como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN).
(MEC, BRASIL, 2018)1
Objetivo da BNCC
Seu principal objetivo é ser a balizadora da qualidade da educação no País por meio
do estabelecimento de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que todos os
alunos têm direito. Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação
das políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as três
esferas de governo. E que possa contribuir para o alinhamento de outras políticas
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referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos
educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno
desenvolvimento da educação.
Assim, para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que
sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os
estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento fundamental.
A BNCC por si só não melhora a qualidade da educação, mas ele mostra a
direção para que de fato as crianças aprendam.

LINHA DO TEMPO DA BNCC.

Antes de aprofundarmos na BNCC, vamos conhecer a história da elaboração desse
documento.

1988
É promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil.
Essa constituição prevê, em seu Artigo 210, a Base Nacional Comum
Curricular. Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino
fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e
respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. § 1º
O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. § 2º O
ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa,
assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.
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1996
20 de dezembro
É aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN).
A lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu Artigo 26, regulamenta uma base nacional
comum para a Educação Básica.

1997
São consolidados, em dez (10) volumes, os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs). Material voltado para o Ensino Fundamental, do 1º ao
5º ano, apontados como referenciais de qualidade para a educação
brasileira. Foram feitos para auxiliar as equipes escolares na execução de
seus trabalhos, sobretudo no desenvolvimento do currículo.

1998

São consolidados, em dez (10) volumes, os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs). Material voltado para o Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano com a intenção de
ampliar e aprofundar um debate educacional que envolva escolas, pais, governos e
sociedade.
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2000
São lançados os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM).
Elaborado em quatro partes, com o objetivo de cumprir o duplo papel de difundir os
princípios da reforma curricular e orientar o professor, na busca de novas abordagens e
metodologias.

2008
É instituído em 2008 e funciona até 2010 o Programa Currículo em Movimento
Esse programa busca melhorar a qualidade da educação básica por meio do
desenvolvimento do currículo da educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio.

2010
Entre 28 de março e 01 de abril é realizada a Conferência Nacional de Educação
(CONAE).
Com a presença de especialistas para debater a Educação Básica, foi desenvolvido um
documento que fala da necessidade da Base Nacional Comum Curricular, como parte de
um Plano Nacional de Educação.
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13 de Julho
A Resolução n. 4, de 13 de julho de 2010, define as Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais
Elaborado para a Educação Básica (DCNs) com o objetivo de orientar o planejamento
curricular das escolas e dos sistemas de ensino.

17 de Dezembro
A Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009.
Esse documento lançado em 2010, fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil.

2011
14 de Dezembro
A Resolução n.7, de 14 de dezembro de 2010.
Fixa a Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos.

2012
30 de Janeiro
A Resolução n. 2, de 30 de janeiro de 2012.
Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.
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A Portaria n. 867, de 04 de julho de 2012.
Institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e as ações do Pacto e
define suas Diretrizes Gerais.

2013
A Portaria n. 1.140, de 22 de novembro de 2013.
Institui o Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino Médio
(PNFEM).

2014
25 de Junho
A Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014.
Essa lei regulamenta o Plano Nacional de Educação (PNE), com vigência de 10 (dez) anos.
O Plano tem 20 metas para a melhoria da qualidade da Educação Básica e 4 (quatro) delas
falam sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNC).
Entre 19 e 23 de novembro é realizada a 2ª Conferência Nacional pela Educação (Conae),
organizada pelo Fórum Nacional de Educação (FNE) que resultou em um documento sobre
as propostas e reflexões para a Educação brasileira e é um importante referencial para o
processo de mobilização para a Base Nacional Comum Curricular.
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2015
Entre 17 a 19 de junho acontece I Seminário Interinstitucional para elaboração da
BNC.
Este Seminário foi um marco importante no processo de elaboração da BNC, pois reuniu
todos os assessores e especialistas envolvidos na elaboração da Base. A Portaria n. 592,
de 17 de junho de 2015, Institui Comissão de Especialistas para a Elaboração de Proposta
da Base Nacional Comum Curricular.
Em 16 de setembro de 2015 a 1ª versão da BNCC é disponibilizada.
De 2 a 15 de dezembro de 2015 houve uma mobilização das escolas de todo o Brasil para
a discussão do documento preliminar da BNCC.

2016
2016
Em 3 de maio de 2016 a 2ª versão da BNCC é disponibilizada.
De 23 de junho a 10 de agosto aconteceram 27 Seminários Estaduais com professores,
gestores e especialistas para debater a segunda versão da BNCC. Seminário promovido
pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e pela a União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação (Undime).
Em agosto, começa a ser redigida a terceira versão, em um processo colaborativo com
base na versão 2.
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2017
Em abril de 2017, o MEC entregou a versão final da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) ao Conselho Nacional de Educação (CNE).
O CNE irá elaborar parecer e projeto de resolução sobre a BNCC, que serão encaminhados
ao MEC. A partir da homologação da BNCC começa o processo de formação e capacitação
dos professores e o apoio aos sistemas de Educação estaduais e municipais para a
elaboração e adequação dos currículos escolares.
Em 20 de dezembro de 2017 a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi homologada
pelo ministro da Educação, Mendonça Filho.
Em 22 de dezembro de 2017 o CNE apresenta a RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 22 DE
DEZEMBRO DE 2017 que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum
Curricular.

2018
Em 02 de abril de 2018 o Ministério da Educação entregou ao Conselho Nacional de
Educação (CNE) a 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino
Médio.
A partir desse momento o CNE iniciou um processo de audiências públicas para debatê-la.
5 de abril institui-se o Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum
Curricular ProBNCC.
Em 02 de agosto de 2018, escolas de todo o Brasil se mobilizou para discutir e contribuir
com a Base Nacional Comum Curricular da etapa do Ensino Médio. Professores, gestores
e técnicos da educação criaram comitês de debate e preencheram um formulário online,
sugerindo melhorias para o documento.
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Em 14 de dezembro de 2018, o ministro da Educação, Rossieli Soares, homologou o
documento da Base Nacional Comum Curricular para a etapa do Ensino Médio.
Finalmente, o Brasil tem uma Base com as aprendizagens previstas para toda a Educação
Básica.

Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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O que a BNCC não é.
A BNCC não é um Currículo, mas uma base para a produção desse. “Enquanto a Base
diz aonde se deve chegar, os Currículos traçam os caminhos”. (Castro, 2016). Por isso, o
fato de que a BNCC, ao definir as aprendizagens essenciais, não suprime a necessidade
de os estados, os municípios e as escolas elaborarem seus próprios currículos, pelo
contrário: os currículos e as propostas pedagógicas devem ser orientados pela BNCC

O que é Currículo?
Currículo se refere ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções
educativas. A BNCC afirma que: “Os currículos devem adequar as proposições da BNCC
à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das
instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos.” (BNCC,
2017, p. 16)
Para que assegurem aos estudantes os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a
BNCC utiliza 10 competências gerais que servem como parâmetro para a construção de
novas propostas de ensino.
A BNCC, ao definir as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas a todos os
estudantes brasileiros - ou, de forma simplificada, estabelecer um ponto de chegada comum
-, expressa um parâmetro de igualdade educacional que deve ser referência em todas as
escolas do país.
Essa igualdade também deve se concretizar nas oportunidades de acesso e de
permanência da Educação Básica, condições para que o direito de aprender seja
assegurado.
No entanto, a qualidade educacional não se garante exclusivamente por parâmetros de
igualdade. É preciso, também, promover equidade.
O que é equidade?
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Segundo o dicionário Michaelis, a palavra equidade pode ser definida como uma justiça
natural; disposição para reconhecer imparcialmente o direito de cada um. Em resumo,
significa reconhecer que todos precisam de atenção, mas não necessariamente dos
mesmos atendimentos.

Para a BNCC todos são iguais, no que diz respeito ao acesso à educação, esse documento
normatiza objetivos de aprendizagem únicos para o país. Todas as crianças independentes
de qualquer diversidade, desde aqueles que não puderam estudar ou completar sua
escolaridade na idade apropriada, alunos com deficiência, povos indígenas e as populações
das comunidades remanescentes de quilombos e demais afrodescendente, devem chegar
no ponto indicado pela Base. E é o Currículo que vai garantir que cada criança ou adulto
receba o que tem direito para traçar o caminho em direção o resultado, com suas
necessidades e características individuais.
Enquanto a Base cuida da igualdade, o currículo trata da equidade, pois não há pessoas
exatamente iguais, todos são diferentes. Alguns precisarão receber mais de algum
determinado conteúdo, outros menos, desse modo, pode-se garantir que a igualdade e a
equidade se completam no currículo.
O que guia a Base é o mesmo para todos e o que guia o Currículo é aquilo de acordo suas
com as necessidades, potencialidades. Há crianças que aprendem de uma determinada
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maneira e outras de outra maneira, por isso não adianta usar a mesma estratégia para
todas as crianças.
Promover a equidade supõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são
diferentes, e, portanto, orientar o planejamento e a ação curricular e didático-pedagógica
para a inclusão de todos e a superação das desigualdades. Em um país como o Brasil,
marcado por acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, esse é um
compromisso fundamental e um grande desafio.
Veja a imagem a abaixo, todos estão com o mesmo objetivo, no entanto só foi possível
alcançá-lo, depois que todos receberam condições para tal.
Assim é a BNCC (representada pelos galhos) diz onde se deve chegar, e o Currículo
(representado pelos caixotes de madeira) diz como vai chegar.
É no cotidiano escolar que se garantirão as aprendizagens a que todos os alunos têm
direito. Nesse contexto, BNCC, currículos e propostas pedagógicas devem ser
reconhecidos como instrumentos a serviço da melhoria da qualidade educacional.

Competências na BNCC?
Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e sócio emocionais), atitudes e valores
para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do
mundo do trabalho.
Um dos fundamentos pedagógicos cuja BNCC se apoia é o foco no desenvolvimento de
competências e o outro é a educação integral. Com a visão de que o aluno não se
concretiza por meio de práticas pedagógicas que privilegiam apenas a transmissão ou
acúmulo de informações, mas também de práticas sociais, destaca a necessidade de
desenvolvimento de um currículo orientado por 10 competências gerais. São elas:

COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar
15
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aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva.
Comentário: A primeira competência da BNCC deixa claro que os conhecimentos
adquiridos devem ser aplicados pelos estudantes para servir de ferramenta na
construção de uma sociedade justa.
2. 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.
Comentário: Incluir esse tipo de exercício mental na educação tem como objetivo
direcionar a mentalidade de uma pessoa, levando-a a pensar nos fatos enquanto
resultados de um procedimento lógico.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artísticocultural.
Comentário: A arte contribui para um melhor desempenho, por ser um componente
muito importante na atual sociedade, ela possibilidade uma sensibilidade própria
para suas obras, ajuda a amadurecer o olhar que cada um tem sobre sua própria
realidade.
4. 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.
Comentário: A comunicação é um fator indispensável para vivermos em sociedade,
desse modo, a escola deve estar pronta para dar ferramentas aos alunos para que
estes desenvolvam a capacidade de comunicação.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
16
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escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida
pessoal e coletiva.
Comentário: Cada indivíduo precisa aprender a utilizar os recursos tecnológicos
com responsabilidade e senso crítico. Gerando um ser autônomo e capaz de resolver
problemas pessoais e coletivo.
6. 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.
Comentário: O Brasil é um país com diversas formas de cultura existentes, ensinar
que todos devem conviver com as diferenças é fundamental. De acordo com o
documento, tal conhecimento deve ser aplicado tanto no convívio social quanto na
vida pessoal.
7. 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.
Comentário: Desenvolver o senso crítico nos alunos é uma atividade essencial para
defesa de ideias. No entanto, essa defesa deve ser baseada em informações
confiáveis.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendose na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com
autocrítica e capacidade para lidar com elas.
Comentário: Possuir o conhecimento do eu e do outro é uma necessidade para poder
viver em equilíbrio. Compreender-se como ser, além de físico, emocional.
9. 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
17
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e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes,
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
Comentário: A empatia é uma ferramenta poderosa para resolver conflitos, por isso
ao desenvolver essa capacidade o aluno coopera para uma sociedade mais justa.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
Comentário: A escola deve também preparar indivíduo jovem para a vida adulta.
Promovendo-lhe a autonomia e a flexibilidade, ensinando-o a tomar suas próprias
decisões e a lidar com suas liberdades de forma responsável e ética
As competências gerais da Educação Básica, apresentadas anteriormente, interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as três etapas da
Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), articulando--se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de
atitudes e valores, nos termos da LDB.
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Fonte: http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2771/unidade/1161/acessar?continue=false

A BNCC na Educação Infantil.
A expressão educação “pré-escolar”, utilizada no Brasil até a década de 1980, expressava
o entendimento de que a Educação Infantil era uma etapa anterior, independente e
preparatória para a escolarização, que só teria seu começo no Ensino Fundamental.
Situava-se, portanto, fora da educação formal.
Com a Constituição Federal de 1988, o atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a 6 anos de idade torna-se dever do Estado. Posteriormente, com a promulgação da
LDB, em 1996, a Educação Infantil passa a ser parte integrante da Educação Básica,
situando-se no mesmo patamar que o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. E a partir da
modificação introduzida na LDB em 2006, que antecipou o acesso ao Ensino Fundamental
para os 6 anos de idade, a Educação Infantil passa a atender a faixa etária de zero a 5
anos.
A BNCC detalha as aprendizagens essenciais e serem garantidas em cada etapa da
Educação Básica.
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Para pensar a Educação Infantil não se pode opor experiência e sentido, nem teoria e
prática. Devemos privilegiar e fomentar o saber da experiência: o experimentar, o ensaiar,
o tentar e o transformar, entre outras ações relacionadas ao fazer. O conhecimento tido
como teórico deve ser aliado à experiência, e as crianças devem ser formadas para dar
significado a essas ações, refletindo de maneira crítica sobre elas. Um bom exemplo
dessa introdução é imaginar a presença de uma formiga no chão do pátio: as crianças vão
mexer, apertar, pisar e interagir, mas a educação só se efetiva quando elas são chamadas
a refletir sobre suas ações pela mediação do professor, o qual as instrui a respeitar o animal
que ali está.
A BNCC organiza as aprendizagens em torno de Campos de Experiências. Essa proposta
curricular permite o protagonismo da criança na construção do conhecimento ao orientar
experimentações e experiências, habilidades e competências, e não conteúdos e
informações.
Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto
comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem
aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre
tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas
aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento. (BNCC, p. 42)

O trabalho através dos campos de experiências necessita um olhar atento as construções
infantis, as necessidades específicas dos bebês, de crianças bem pequenas e crianças
pequenas e as oportunidades que as creches ou a pré-escola podem criar. O ideal é que a
passagem pela educação infantil possa levar as crianças além do cotidiano, e que possa
contribuir para a construção de mundo imaginários e de realidades possíveis, ampliando as
experiências culturais das crianças.
O professor pode explorar ambientes reais que permitem as crianças experiências
complexas que não se encerram em um só campo, mas que promova relações entre os
cinco Campos de Experiências. Um exemplo é o de pais e professores preparem um álbum
de bebê para acompanhar e registrar as aprendizagens e o desenvolvimento do bebê com
fotos de situações da creche e fora dela. Aproveitar situações do cotidiano e criar
proposições desafiadoras.
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Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
Na Educação Infantil, são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
organizados em três grupos por faixa etária, a fim de que sejam garantidos os direitos de
aprendizagem e desenvolvimento a todas as crianças dessa etapa.
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Direitos de
aprendizagem e de
desenvolvimento

Campos de experiência
São cinco campos nos
quais as crianças podem
aprender e se
desenvolver:

São seis direitos de
aprendizagem e
desenvolvimento:
Conviver; Brincar;
Participar; Explorar;
Expressar e Conhecerse.

Objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento

Os objetivos são
organizados por faixa
etária para cada campo
de experiência.

1-O eu, o outro e o nós
(EO).
2-Corpo, gestos e
movimentos (CG).
3-Traços, sons, cores e
formas (TS)
4-Escuta, fala,
pensamento e
imaginação (EF)
5-Espaços, tempos,
quantidades, relações e
transformações (ET).

a) Bebês-zero a 1 ano e
6meses. (creche)
b) Crianças bem
pequenas- 1 ano e 7
meses a 3 anos e 11
meses. (creche)
c)Crianças pequenas- 4
anos a 5 anos e 11
meses. (pré-escola)

As aprendizagens especificadas na BNCC são organizadas para as diferentes etapas e
identificadas por um código alfanumérico. Na Educação Infantil, os códigos se iniciam
com EI, e no Ensino Fundamental com EF. Veja o exemplo abaixo.
CÓDIGO: EI02ET01
EI

02

TS

01
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O primeiro par de
letras indica a etapa
da Educação Infantil

O primeiro par de
números indica o
grupo por faixa
etária.

O segundo par de
letras indica o campo
de experiência.

O último par de
números indica a
posição da
habilidade na
numeração
sequencial do campo
de experiência para
cada grupo/faixa.

Nesse caso, o código alfanumérico representado acima significa: EI educação infantil, O2
crianças bem pequenas, ET Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Mais adiante veremos um exemplo de um código alfanumérico para o fundamental anos
iniciais, 1º ao 5º.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
• Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando
diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à
cultura e às diferenças entre as pessoas.
• Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com
diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a
produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas
experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e
relacionais.
• Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão
da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades
da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes,
desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se
posicionando.
• Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções,
transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e
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fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes,
a escrita, a ciência e a tecnologia.
• Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções,
sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de
diferentes linguagens.
• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma
imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de
cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu
contexto familiar e comunitário
Os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento deixam claros as condições para que
as crianças aprendam. As situações propostas devem possibilitar as crianças um papel
ativo, os ambientes devem convidá-las a vivenciar desafios, a se sentirem estimuladas a
resolver esses desafios e construir sentidos sobre si, os outros e o mundo social e natural.
É importante diferenciar o espaço da educação infantil de outros espaços de convivência
das crianças.

Quatro fundamentos pedagógicos da Educação Infantil:
a. A intrínseca relação entre educar e cuidar
24
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Cuidar e educar são ações conjuntas e, por isso, não deve haver separação entre as duas
esferas. Ler uma história é tão importante quanto trocar fraldas. A Educação Infantil tem
como obrigação acolher as vivências extracurriculares das crianças.
Essa concepção visa também posicionar-se criticamente em relação à tradição
assistencialista da Educação Infantil ao recolocar o cuidado no campo da educação e dos
valores, e não do assistencialismo.

b. A crença no papel das interações e da brincadeira
BNCC determina que as interações e brincadeiras sejam eixos das propostas curriculares.
Isso significa afirmar que todas as propostas pedagógicas precisam constituir um olhar
especial para essas duas formas, evitando, assim, que se pense em currículos
demasiadamente centralizados em situações formais de apresentação de conteúdos, como
imitações de aulas para crianças.

c. A centralidade da experiência da criança
A palavra experiência utilizada no plural, a palavra experiências pode se referir ao conjunto
das vivências das crianças, incluindo as cotidianas, tanto na escola quanto em casa.
Também pode ser usada para se referir ao domínio de certo processo apropriado pelo
sujeito. Utilizada no singular, ela pode fazer referência a algo mais profundo que se interpõe
na trajetória do sujeito que foi tocado, sensibilizado e transformado pelo acontecimento
vivido. Essa experiência é constituída a partir do conjunto das vivências das crianças, tanto
as cotidianas quanto as excepcionais, eventuais e programadas pelo projeto educativo da
instituição de Educação Infantil.

d. O papel da avaliação
Na Educação Infantil, a avaliação não tem caráter classificatório nem discriminatório. Não
tem como objetivo formalizar a progressão das crianças de um ano a outro. Ela é vista como
o conjunto de ações, procedimentos e instrumentos utilizados pelo professor para
acompanhar o processo de desenvolvimento da criança. A base de sua avaliação pode ser
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a documentação organizada durante um período: os portfólios de projetos, as séries de
desenho ou pintura de um determinado período, os registros de observação, os relatórios
etc.
O papel do professor na Educação Infantil.
Para que o objetivo da real aprendizagem seja alcançado, o papel do professor é
fundamental. Ele é a peça principal para um bom desenvolvimento da criança da Educação
Infantil.
Abaixo está listado as algumas práticas que devem exercidas pelo professor.
•

O professor, antes de mais nada, deve conhecer a criança, para que possa trabalhar
com as particularidades de cada uma;

•

Precisa conhecer o que as crianças já sabem, como se expressam ou o que gostam
de fazer;

•

Acompanhar o desenvolvimento da criança. Ela sempre espera um olhar atento e
acolhedor do professor;

•

Incentivar as produções individuais e coletivas das crianças;

•

Promover interações entre elas;

•

Manter o ambiente sempre vivo e interessante, alimentando a surpresa o humor, a
curiosidade da criança;

•

Administrar os tempos e os espaços;

•

Preocupar-se mais com o processo do que com o produto final aparente;

•

Alimentar as crianças com referências culturais do entorno social dela e outros
contextos;

•

Acolher, além da criança, a família;

•

Promover atendimento individualizado.

Transição para o Ensino Fundamental.
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São muitas e distintas as transições que a criança da educação infantil passa. Transição
de casa para a escola, transição de uma série para outra no interior da escola, a transição
de casa para a escola e a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Por
isso é fundamental que essas transições sejam bem planejadas e bem organizadas para
que as crianças se sintam seguras e acolhidas nesse processo.
Para a BNCC a Educação Infantil não é uma etapa preparatória para a escola, pelo
contrário, para a Base, essa etapa do ensino básico tem finalidade e sentido em si mesma
e guarda especificidades que precisam ser atendidas visando o pleno desenvolvimento das
crianças

“A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita atenção, para que
haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade dos
processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes
relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das
mediações de cada etapa. Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e
adaptação tanto para as crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se
construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de
continuidade de seu percurso educativo.” (BNCC, p. 52)
A passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental marca uma etapa importante
do desenvolvimento da criança, pois essa passagem representa a conquista de outro lugar
social: a criança deixa de ser vista apenas como criança e passa a ser tratada também e,
sobretudo, como estudante. A construção simbólica desse lugar depende em grande parte
da diferenciação que será capaz de estabelecer no ritmo da vida escolar, nos diferentes
momentos da rotina e nas expectativas que passam a ser esperadas.
Da experiência da Educação Infantil à etapa do Ensino Fundamental, espera que a criança
possa realizar a síntese das aprendizagens, que será sua bagagem para prosseguir no
percurso do primeiro ano. "Essa síntese deve ser compreendida como elemento balizador
e indicativo de objetivos a ser explorados em todo o segmento da Educação Infantil, e que
serão ampliados e aprofundados no Ensino Fundamental, e não como condição ou prérequisito para o acesso ao Ensino Fundamental. (BNCC, p. 51) "
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O eu, o outro e
o nós

Corpo, gestos e
movimentos

Traços, sons,
cores e formas

Escuta, fala,
pensamento
e imaginação

SÍNTESE DAS APRENDIZAGENS
• Respeitar e expressar sentimentos e emoções.
• Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas
relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os
outros.
• Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando
respeito pelo outro.
• Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que
contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de
ambientes saudáveis.
• Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação,
vestir-se e no cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio
corpo.
• Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e
adequação) como instrumento de interação com o outro e com o
meio.
• Coordenar suas habilidades manuais.
• Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a
música, percebendo-a como forma de expressão individual e
coletiva.
• Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes
materiais.
• Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras,
brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal.
• Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de
interação, por diferentes meios.
• Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e
causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é
produzida.
• Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas.
• Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais,
demonstrando compreensão da função social da escrita e
reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação.
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Espaços,
tempos,
quantidades,
relações e
transformações

• Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades
dos objetos, estabelecendo relações entre eles.
• Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou
artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles.
• Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor,
igual etc.), espaço (dentro e fora) e medidas (comprido, curto,
grosso, fino) como meio de comunicação de suas experiências.
• Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses e
ano) e noções de tempo (presente, passado e futuro; antes, agora e
depois), para responder a necessidades e questões do cotidiano.
• Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas
de representação (contagens, desenhos, símbolos números,
organização de gráficos básicos etc.)
Para que as crianças superem com sucesso os desafios da transição, é
indispensável um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a continuidade das
aprendizagens e o acolhimento afetivo, de modo que a nova etapa se construa com
base no que os educandos sabem e são capazes de fazer, evitando a fragmentação
e a descontinuidade do trabalho pedagógico. Nessa direção, considerando os
direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, apresenta-se a síntese
das aprendizagens esperadas em cada campo de experiências. Essa síntese deve
ser compreendida como elemento balizador e indicativo de objetivos a ser
explorados em todo o segmento da Educação Infantil, e que serão ampliados e
aprofundados no Ensino Fundamental, e não como condição ou pré-requisito para
o acesso ao Ensino Fundamental. (BNCC p.53)

Ações como produções de relatórios, portfólios ou outros registros que informem vivencias
das crianças ao longo da sua trajetória da Educação Infantil podem contribuir para a
compreensão da história de vida escolar de cada aluno do Ensino Fundamental. Além
disso, conversas visitas e trocas de materiais entre professores das escolas de Educação
Fundamental Anos Iniciais, também são importantes para facilitar a inserção das crianças
nessa nova etapa da vida escolar.
Ensino fundamental anos iniciais
O Ensino Fundamental com 9 anos de duração, é a etapa mais longa da Educação Básica
e atende estudantes entre 6 a 14 anos.
Ao longo desse período, crianças e adolescentes passam por uma série de mudanças
relacionadas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros. Por
isso essas mudanças impõem desafios à elaboração de um currículo para etapa de
escolarização, para superar as rupturas que ocorrem nas fases de transição: Da Educação
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Infantil para o Ensino Fundamental, entre as duas fases do Ensino Fundamental e, por fim,
entre o Ensino Fundamental anos finais para o Ensino Médio.
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Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
Ensino Fundamental e o processo de Alfabetização e Letramento.

Durante os primeiros dois anos do Ensino Fundamental a atenção recai principalmente
sobre a alfabetização e o letramento matemático. Nesse processo de alfabetização a BNCC
faz uma ênfase que ao final do 2º ano os alunos estejam alfabetizados, isso também se diz
respeito ao letramento lógico matemático. E dentro desse contexto de alfabetização dever
ocorrer a interdisciplinaridade com as ciências humanas e as ciências da natureza.
Com relação à alfabetização a BNCC destaca:
" Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco
a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem
do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras
habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de
letramentos. (BNCC, 2017, p. 57) "
E com relação os aspectos lógico matemáticos que é um conjunto de competências e
habilidades relacionadas à aplicação da matemática em situações contextualizadas, a
BNCC afirma:
" [...] as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar
matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e
a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos,
procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. (BNCC, 2017, p. 264) "
Desde o nascimento a criança está de cercada de diferentes práticas letradas, mas é nos
anos iniciais do Ensino Fundamental (1º e 2 anos) que se espera que ela se alfabetize. Isso
significa que o foco da ação pedagógica deve ser a alfabetização. E nesse processo, é
preciso que os estudantes conheçam a alfabeto e a mecânica da escrita/leitura, que
consigam “codificar e decodificar” sons da língua (fonemas) em material gráfico (grafemas
ou letras), o que envolve o desenvolvimento de uma consciência fonológica (dos fonemas
do português do Brasil e de sua organização em segmentos sonoros maiores como sílabas
e palavras) e o conhecimento do alfabeto do português do Brasil em seus vários formatos
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(letras imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas), além do estabelecimento de relações
grafo fônicas entre esses dois sistemas de materialização da língua.
Ter domínio sobre o sistema de escrita é uma tarefa complexa, pois é necessário lembrar
que o português do Brasil é uma língua com suas variedades regionais, sociais e fonéticas,
ou seja, uma mesma letra para vários sons.
Pesquisas sobre a construção da língua escrita pela criança mostram
que, nesse processo, é preciso:
• diferenciar desenhos/grafismos (símbolos) de grafemas/letras
(signos);
• desenvolver a capacidade de reconhecimento global de palavras
(que chamamos de leitura “incidental”, como é o caso da leitura de
logomarcas em rótulos), que será depois responsável pela fluência
na leitura;
• construir o conhecimento do alfabeto da língua em questão;
• perceber quais sons se deve representar na escrita e como;
• construir a relação fonema-grafema: a percepção de que as letras
estão representando certos sons da fala em contextos precisos;
• perceber a sílaba em sua variedade como contexto fonológico
desta representação;
• até, finalmente, compreender o modo de relação entre fonemas e
grafemas, em uma língua específica.
As relações fono-ortográficas do português do Brasil não são tão simples de entender, pois
há muita pouca regularidade de representação entre fonemas e grafemas. Apenas em
poucos casos a uma letra para cada som, pelo contrário há várias letras para apenas um
som– /s/ s, c, ç, x, ss, sc, z, xc;
Para a BNCC, processo de alfabetização é muitas vezes passado de forma equivocada.
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“Normalmente, depois de apresentadas as vogais, as famílias silábicas são apresentadas
sempre com sílabas simples consoante/vogal (CV). Esse processo de apresentação dura
cerca de um ano letivo e as sílabas não CV (somente V; CCV; CVC; CCVC; CVV) somente
são apresentadas ao final do ano. As sílabas deveriam ser apresentadas como o que são,
isto é, grupos de fonemas pronunciados em uma só emissão de voz, organizados em torno
de um núcleo vocálico obrigatório, mas com diversos arranjos consonantais/vocálicos em
torno da vogal núcleo.” (BNCC, p. 93)
Para o documento, as capacidades de decodificação envolvem compreender diferenças
entre escrita e outras formas gráficas, (outros sistemas de representação), dominar as
convenções gráficas (letras maiúsculas e minúsculas, cursiva e script, conhecer o alfabeto,
compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita, dominar as relações entre
grafemas e fonemas, saber decodificar palavras e textos escritos, saber ler, reconhecendo
globalmente as palavras, ampliar a sacada do olhar para porções maiores de texto que
meras palavras, desenvolvendo assim fluência e rapidez de leitura.
Vale ressaltar que o processo de alfabetização na sua completude levará mais que os anos
iniciais do fundamental.
No Ensino Fundamental, são definidas habilidades que devem ser desenvolvidas a cada
ano (ou bloco de anos) pelos alunos, para garantir o desenvolvimento, ao longo de toda a
etapa, de competências específicas de área e componente. Essas competências
específicas, por sua vez, explicitam como as dez competências gerais se expressam nas
áreas e nos componentes da etapa.
Como na Educação Infantil, no Ensino Fundamental as aprendizagens especificadas na
BNCC são organizadas para as diferentes etapas e identificadas por um código
alfanumérico
Veja abaixo o código alfanumérico do Ensino Fundamental.
CÓDIGO: EF02LP26

EF

02

LP

26
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O primeiro par O primeiro par de O segundo par de O último par de
de letras indica a números indica o letras

indica

o números indica a

etapa da Ensino ano (1º ao 9º).

componente

posição

da

Fundamental

curricular.

habilidade

na

AR- artes

numeração
sequencial do ano

CI- ciências
EF-

ou do bloco.

educação

física
ER-

ensino

religioso
GE-geografia
HI-história
LI- língua inglesa
LP-língua
portuguesa
MA- matemática

Na BNCC, a Área de Linguagens para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental é composta
pelos seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte e Educação Física.
✓ ARTE
Na BNCC, o componente Arte está estruturado para promover a aprendizagem das
especificidades das Artes Visuais, da Dança, da Música e do Teatro.
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As Artes visuais são os processos e produtos artísticos e culturais, nos diversos tempos
históricos e contextos sociais.
A Dança se constitui como prática artística pelo pensamento e sentimento do corpo,
mediante a articulação dos processos cognitivos e das experiências sensíveis implicados
no movimento dançado.
A Música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganham forma,
sentido e significado no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações
sociais, como resultado de saberes e valores diversos estabelecidos no domínio de cada
cultura.
O Teatro instaura a experiência artística multissensorial de encontro com o outro em
performance. Nessa experiência, o corpo é lócus de criação ficcional de tempos, espaços
e sujeitos distintos de si próprios, por meio do verbal, não verbal e da ação física.
Cada uma dessas linguagens constitui uma unidade temática e reúne objetos de
conhecimento e habilidades. A BNCC ainda aponta para a possibilidade de que os
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processos de aprendizagem em Arte ocorram por meio da articulação entre as linguagens,
gerando uma nova unidade temática, chamada de Artes Integradas.
A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule seis dimensões do
conhecimento que, de forma indissociável e simultânea, caracterizam a singularidade da
experiência artística.
As seis dimensões do conhecimento desenvolvidas durante os processos de aprendizagem
nas Artes Visuais, na Dança, na Música, no Teatro e nas Artes Integradas são: criação,
crítica, estesia, expressão, fruição, reflexão
Criação: refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem e constroem.
Trata-se de uma atitude intencional e investigativa que confere materialidade estética a
sentimentos, ideias, desejos e representações em processos, acontecimentos e produções
artísticas individuais ou coletivas.
Crítica: refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção a novas
compreensões do espaço em que vivem, com base no estabelecimento de relações, por
meio do estudo e da pesquisa, entre as diversas experiências e manifestações artísticas e
culturais vividas e conhecidas.
Estesia: refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, ao tempo, ao
som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e aos diferentes materiais. Essa dimensão
articula a sensibilidade e a percepção, tomadas como forma de conhecer a si mesmo, o
outro e o mundo.
Expressão: refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações subjetivas
por meio de procedimentos artísticos, tanto em âmbito individual quanto coletivo. Essa
dimensão emerge da experiência artística com os elementos constitutivos de cada
linguagem, dos seus vocabulários específicos e das suas materialidades.
Fruição: refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para se sensibilizar
durante a participação em práticas artísticas e culturais.
Reflexão: refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruições,
as experiências e os processos criativos, artísticos e culturais. É a atitude de perceber,
analisar e interpretar as manifestações artísticas e culturais, seja como criador, seja como
leitor.
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“A prática artística possibilita o compartilhamento de saberes e de produções entre os
alunos por meio de exposições, saraus, espetáculos, performances, concertos, recitais,
intervenções e outras apresentações e eventos artísticos e culturais, na escola ou em
outros locais. Os processos de criação precisam ser compreendidos como tão relevantes
quanto os eventuais produtos. Além disso, o compartilhamento das ações artísticas
produzidas pelos alunos, em diálogo com seus professores, pode acontecer não apenas
em ventos específicos, mas ao longo do ano, sendo parte de um trabalho em processo.”
(BNCC, p. 192)

As competências específicas de Arte
Se, por um lado, trabalhar numa perspectiva da práxis com a Arte na escola possibilita o
desenvolvimento dessas dimensões do conhecimento pelos alunos, por outro, favorece o
desenvolvimento das competências específicas apresentadas pela BNCC para esse
componente; quais sejam:
1-Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais
do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de
diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um
fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos e dialogar com as
diversidades.
2-Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas,
inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e
comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, na
prática de cada linguagem e nas suas articulações.
3-Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais especialmente aquelas
manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira, sua tradição e
manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte.
4-Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando
espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.
5-Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística.
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6-Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma
crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na sociedade.
7-Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e
culturais por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas.
8-Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas
artes.
9-Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial,
com suas histórias e diferentes visões de mundo.
#Sugestões de interdisciplinaridade com o componente curricular Artes.
•

Ciências: Matéria e Energia.

Os alunos podem comparar as características materiais de diferentes objetos do cotidiano.
Conhecer a origem, o uso e os modos como são descartados esses matérias, ampliando o
repertório de movimento dos alunos, a partir de um objeto escolhido na sala de aula e
aproveitar esse objeto para aprofundar o conhecimento de Ciências da Natureza.
•

Educação Física: Experimentação e Fruição

Introduzir diferentes ritmos de movimento ao som de diferentes estilos musicais. Estimular
os alunos a ouvirem as canções com atenção, atentando-se ao ritmo, identificar os sons
dos diferentes instrumentos. Pedir aos alunos a andarem mais rápido ou mais devagar de
acordo com o som da música, de forma sincronizada.
•

Matemática: Geometria

Tratar de movimentação, localização e representação do objeto no espaço. Ao construir um
círculo, demarcar o trajeto, usar os conhecimentos adquiridos em geometria, ampliando o
repertório do aluno tanto em Are quanto em Matemática.

✓ EDUCAÇÃO FÍSICA
A Base Nacional Comum Curricular tem o compromisso com o desenvolvimento humano
global, rompendo com visões que privilegiaram apenas a dimensão intelectual da formação
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escolar. Nesse contexto, as aulas de Educação Física dos anos iniciais do Ensino
Fundamental integram o pensar e sentir o mundo, pois, as crianças aprendem em situações
práticas, experimentando, observando, interagindo com o conhecimento escolar. Dessa
forma, pensar em educação democrática e inclusiva para as crianças brasileiras, como
propõe a BNCC, implica valorizar as práticas corporais e culturais do contexto no qual elas
estão inseridas.
A contribuição das aulas de Educação Física para práticas corporais, em uma abordagem
integrada com as demais linguagens e conteúdos culturais abordados na escola, mobiliza
aprendizagens que extrapolam o fazer por fazer, o movimentar-se para descansar da rotina
ou das aprendizagens “sérias”, integrando as demais dimensões do desenvolvimento
humano às experiências corporais.
“A Educação Física é o componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas
diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das
possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer
da história. Nessa concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da
cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou
de um corpo todo.” (BNCC, p. 213)
Há três elementos fundamentais comuns às práticas corporais: movimento corporal como
elemento essencial; organização interna (de maior ou menor grau), pautada por uma
lógica específica; e produto cultural vinculado com o lazer/entretenimento e/ou o cuidado
com o corpo e a saúde.
Cada uma das práticas corporais tematizadas compõe na BNCC uma das seis unidades
temáticas abordadas ao longo do Ensino Fundamental. São elas:
Brincadeiras e Jogos, Esportes, Ginásticas, Danças e Lutas.
A unidade temática Brincadeiras e jogos explora aquelas atividades voluntárias exercidas
dentro de determinados limites de tempo em espaço, caracterizadas pela criação e
alteração de regras, pela obediência de cada participante ao que foi combinado
coletivamente, bem como pela apreciação do ato de brincar em si.
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A unidade temática Esportes reúne tanto as manifestações mais formais dessa prática
quanto as derivadas. O esporte como uma das práticas mais conhecidas da
contemporaneidade, por sua grande presença nos meios de comunicação. Como toda
prática social, o esporte é passível de recriação por quem se envolve com ele.

Na unidade temática Ginásticas, são propostas práticas com formas de organização e
significados muito diferentes, o que leva à necessidade de explicitar a classificação
adotada: (a) ginástica geral; (b) ginásticas de condicionamento físico; e (c) ginásticas de
conscientização corporal.

A unidade temática Danças explora o conjunto das práticas corporais caracterizadas por
movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes
também integradas a coreografia.
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A unidade temática Lutas focaliza as disputas corporais, nas quais os participantes
empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir
ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa
dirigidas ao corpo do adversário.

No modo de pensar o desenvolvimento de competências gerais, competências da área de
linguagens e competências para as aulas de Educação Física estão implícitas algumas
indicações metodológicas na direção de pedagogias participativas, nas quais os alunos são
convidados a se expressar, a pesquisar, a solucionar problemas, a discutir atitudes e
valores para que não apenas reproduzam as práticas corporais previstas nas unidades
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temáticas. Por isso, a BNCC define as oito dimensões de conhecimento que devem ser
trabalhadas em todas as unidades temáticas. São elas:
Experimentação, Uso e apropriação, Fruição, Reflexão sobre a ação, Construção de
valores, Análise, Compreensão e Protagonismo Comunitário.
Experimentação: Refere-se à dimensão do conhecimento que se origina pela vivência das
práticas corporais.
Uso e apropriação: Refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante realizar de
forma autônoma uma determinada prática corporal.
Fruição: Implica a apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências
corporais.
Reflexão sobre a ação: Observação e análise das próprias vivências corporais e dos
outros.
Construção de valores: Vincula-se aos conhecimentos originados em discussões e
vivências no contexto da tematização das práticas corporais que possibilitam a
aprendizagem de valores e normas voltadas ao exercício da cidadania em prol de uma
sociedade democrática.
Análise: Está associada aos conceitos necessários para entender as características e o
funcionamento das práticas corporais (saber sobre).
Compreensão: Também está associada ao conhecimento conceitual, mas, diferentemente
da dimensão anterior, refere-se ao esclarecimento do processo de inserção das práticas
corporais no contexto sociocultural.
Protagonismo Comunitário: Refere-se às atitudes/ações e aos conhecimentos
necessários para os estudantes participarem de forma confiante e autoral de decisões e
ações orientadas a democratizar o acesso das pessoas às práticas corporais, tomando
como referência valores favoráveis à convivência social.

As competências específicas de Educação Física para o Ensino Fundamental
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O componente curricular de Educação Física também deve garantir aos alunos o
desenvolvimento de competências específicas, a saber:

1-Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a
organização da vida coletiva e individual.
2-Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de
aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do
acervo cultural nesse campo.
3-Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os
processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades laborais.
4-Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal,
analisando, também criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir posturas
consumistas e preconceituosas.
5-Conhecer as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater
posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes.
6-Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes
práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam.
7-Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural
dos povos e grupos.
8-Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em
contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde.
9-Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e
produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário.

10-Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças,
ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo
e o protagonismo.
#Sugestões de interdisciplinaridade com o componente curricular Educação Física.
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•

Língua Portuguesa:

Fazer brincadeiras de roda, pega-pega, jogos populares são práticas que trazem muito do
tradicional oral dos alunos e podem ser correlacionados a unidade temática Brincadeira e
Jogos.
•

Ciências:

Comparar características de objetos do cotidiano, discutindo a origem e os modos como
são descartados e como esses objetos podem ser utilizados de forma mais consciente. A
articulação entre os dois componentes pode acontecer em um debate sobre os materiais
utilizados nas brincadeiras e jogos. Por exemplo, bola pode ser feita de borracha, pano,
meia.
•

Matemática:

Fazer uma competição de corrida de saco, calculando o espaço e o tempo utilizado no jogo.
✓ Língua Portuguesa

O componente de Língua Portuguesa trabalhado nos anos iniciais tem como foco principal
a questão da alfabetização.
A Língua Portuguesa, na Área de Linguagens e suas Tecnologias da BNCC, adota uma
visão da língua e das outras linguagens como impactadas pelas mídias e tecnologias (do
impresso, analógicas, digitais), compondo, hoje em dia, textos quase sempre
multissemióticos, ou seja, textos compostos por diferentes semioses ou linguagens que
combinam escrita e fala com imagens estáticas (fotos, ilustrações), imagens em movimento
(cinema, vídeos), música e sonoplastia, expressão corporal e performance, dança. Assim,
embora a alfabetização acarrete uma forte concentração nas relações entre a fala e a
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escrita, valendo-se dos impressos, não deixa de lado outras mídias e tecnologias, cada vez
mais importantes na atualidade digital.
O componente se organiza não por temáticas ou conteúdos/objetos de ensino, mas por
práticas de linguagem (compreensão, produção e análise linguísticas e semióticas),
organizadas pelos modos de construção e circulação dos gêneros de discurso nos diversos
campos de práticas sociais de linguagem, quais sejam, nos anos iniciais:
Campo da vida Cotidiana
“Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, próprias de atividades
vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e adultos, no espaço
doméstico e familiar, escolar, cultural e profissional. Alguns gêneros textuais deste campo:
agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários, receitas,
regras de jogos e brincadeiras.” (BNCC, p. 118).
Campo Artístico literário
“Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção de
textos literários e artísticos, representativos da diversidade cultural e linguística, que
favoreçam experiências estéticas. Alguns gêneros desse campo: lendas, mitos, fábulas,
contos, crônicas, canção, poemas, poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas,
charge/cartum, dentre outros.” (BNCC, p. 110).
Campo das práticas de estudo e pesquisa
“Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura/escrita que possibilitem
conhecer os textos expositivos e argumentativos, a linguagem e as práticas relacionadas
ao estudo, à pesquisa e à divulgação científica, favorecendo a aprendizagem dentro e fora
da escola. Alguns gêneros deste campo em mídia impressa ou digital: enunciados de
tarefas escolares; relatos de experimentos; quadros; gráficos; tabelas; infográficos;
diagramas; entrevistas; notas de divulgação científica; verbetes de enciclopédia. (BNCC, p.
108)”
Campo da vida Pública
“Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura e escrita, especialmente
de textos das esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e reivindicatória,
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contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício de direitos. Alguns gêneros
textuais desse campo: notas; álbuns noticiosos; notícias; reportagens; cartas do leitor
(revista infantil); comentários em sites para criança; textos de campanhas de
conscientização; Estatuto da Criança e do Adolescente; abaixo-assinados; cartas de
reclamação, regras e regulamentos”. (BNCC, p. 122).
A escolha desses campos nos anos iniciais, deve-se ao fato de que a criança e o préadolescente se movem, principalmente, na vida cotidiana e na vida escolar, para construir
seu conhecimento sobre o funcionamento dos gêneros de texto/discurso que circulam tanto
na vida pública, mediados pelas mídias, como na vida privada cotidiana, sejam eles gêneros
da divulgação científica, artístico-literários, cotidianos, jornalísticos, midiáticos etc.

As competências de Língua Portuguesa para os anos iniciais.
1-Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e
sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades
de seus usuários e da comunidade a que pertencem.
2-Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos
diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades
de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se
envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social.
3-Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em
diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, ﬂuência e
criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos e continuar aprendendo.
4-Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa
diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos.
5-Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à
situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual.
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6-Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos
meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos
discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais.
7-Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e
ideologias.
8-Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e
projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.).
9-Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso
estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como
formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o
potencial transformador e humanizadora da experiência com a literatura.
10-Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais
para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de compreensão e produção),
aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais.
#Sugestões

de

interdisciplinaridade

com

o

componente

curricular

Língua

Portuguesa
Ciências
Fazer uma pesquisa sobre divulgação científica, atentando-se a linguagem própria do
gênero.
Artes
Realizar apresentações teatrais utilizando como base os livros de literatura.
Na BNCC, a área de Matemática para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental é composta
pelo seguinte componente curricular: Matemática.
✓ MATEMÁTICA
Elaborar uma receita culinária com comidas típicas da região, ressaltando a quantidade dos
ingredientes utilizados. A aprendizagem de Matemática deve ser vista como um processo
em permanente construção. Em seu percurso escolar, o estudante deve ser motivado a
questionar, formular, testar e validar hipóteses; buscar contraexemplos; construir modelos;
48
www.soeducador.com.br

Estudo sobre a BNCC na Educação
Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais
verificar a adequação da resposta a um problema; desenvolver a linguagem matemática; e,
como consequência, construir formas de pensar que o levem a refletir e agir de maneira
crítica sobre as questões com as quais ele se depara em seu cotidiano. Seu estudo não
deve se reduzir à apropriação de um aglomerado de procedimentos.
Para a BNCC o ensino da matemática é essencial para a formação de cidadãos críticos.
“O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da Educação Básica, seja
por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades
na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais.” (BNCC, p.
265)
É fundamental que o ensino seja contextualizado e interdisciplinar, mas que, ao mesmo
tempo, se busque o desenvolvimento da capacidade de abstrair, de usar a imaginação e
de perceber o que pode ser generalizado para outros contextos relacionando-se teoria e
prática.
“A Matemática não se restringe apenas à quantificação de fenômenos determinísticos –
contagem, medição de objetos, grandezas – e das técnicas de cálculo com os números e
com as grandezas, pois também estuda a incerteza proveniente de fenômenos de caráter
aleatório. A Matemática cria sistemas abstratos, que organizam e inter-relacionam
fenômenos do espaço, do movimento, das formas e dos números, associados ou não a
fenômenos do mundo físico. Esses sistemas contêm ideias e objetos que são fundamentais
para a compreensão de fenômenos, a construção de representações significativas e
argumentações consistentes nos mais variados contextos.” (BNCC, p. 263)
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O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento
matemático. Segundo a Matriz do Pisa 2012 o Letramento Matemático é definido como:
“Letramento em matemática é a capacidade do indivíduo de formular, aplicar e interpretar
a matemática em diferentes contextos, o que inclui o raciocínio matemático e a aplicação
de conceitos, procedimentos, ferramentas e fatos matemáticas para descrever, explicar e
prever fenômenos. Além disso, o letramento em matemática ajuda os indivíduos a
reconhecer a importância da matemática no mundo, e agir de maneira consciente ao
ponderar e tomar decisões necessárias a todos os cidadãos construtivos, engajados e
reflexivos.”
A BNCC propõe cinco unidades temáticas: Números; Álgebra; Geometria; Grandezas e
medidas; Probabilidade e estatística.
Números tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, que implica o
conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar
argumentos baseados em quantidades. Outro aspecto a ser considerado nessa unidade
temática é o estudo de conceitos básicos de economia e finanças, visando à educação
financeira dos alunos.
Álgebra tem como finalidade o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento –
pensamento algébrico – que é essencial para utilizar modelos matemáticos na
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compreensão, representação e análise de relações quantitativas de grandezas e, também,
de situações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos.
A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e procedimentos
necessários para resolver problemas do mundo físico e de diferentes áreas do
conhecimento. Assim, nessa unidade temática, estudar posição e deslocamentos no
espaço, formas e relações entre elementos de figuras planas e espaciais pode desenvolver
o pensamento geométrico dos alunos.
Grandezas e medidas ao propor o estudo das medidas e das relações entre elas – ou seja,
das relações métricas –, favorece a integração da Matemática a outras áreas de
conhecimento, como Ciências (densidade, grandezas e escalas do Sistema Solar, energia
elétrica etc.) ou Geografia (coordenadas geográficas, densidade demográfica, escalas de
mapas e guias etc.). Essa unidade temática contribui ainda para a consolidação e
ampliação da noção de número, a aplicação de noções geométricas e a construção do
pensamento algébrico.
Probabilidade e estatística propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos
presentes em muitas situações problema da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia.
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e
preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência
viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar
descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho.
2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir
argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender
e atuar no mundo.
3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da
Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas
do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar
conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de
soluções.
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4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas
práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, e presentar e comunicar
informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo
argumentos convincentes.
5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis,
para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento,
validando estratégias e resultados.
6.

Enfrentar

situações-problema

em

múltiplos

contextos,

incluindo-se

situações

imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas
respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos,
tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para
descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados).
7. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social,
com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a
diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer
natureza.
8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no
planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na
busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na
discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e
aprendendo com eles.
#Sugestões de interdisciplinaridade com o componente curricular Matemática
•

Português.

Identificar e registrar a localização e o deslocamento de pessoas e de objetos no espaço,
considerando mais de um ponto de referência e indicando as mudanças de direção e de
sentido. Para fazer os registros os alunos podem utilizar a linguagem verbal e não verbal.
•

Ciências.
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Produzir relatos com base em atividades de observação da natureza. Descrever a posição
do sol em diversos horários do dia e associar essas posições ao comprimento da sombra
projetada.
•

Geografia.

Representar dos lugares de vivências comuns dos alunos, por meio de desenhos mapas e
maquetes.

Na BNCC, a área de Ciências Humanas para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental é
composta pelos seguintes componentes curriculares: Geografia e História.
A área de Ciências Humanas pressupõe o desenvolvimento de competências e habilidades
relacionadas à sistematização e à interpretação das diversas ações humanas no tempo e
no espaço. Para isso, o ensino das Ciências Humanas deve promover nos estudantes uma
atitude investigativa diante da realidade política, social, cultural, econômica e ambiental,
marcada pela pluralidade e diversidade presentes em determinadas temporalidades e
espacialidades.
“As Ciências Humanas devem, assim, estimular uma formação ética, elemento fundamental
para a formação das novas gerações, auxiliando os alunos a construir um sentido de
responsabilidade para valorizar: os direitos humanos; o respeito ao ambiente e à própria
coletividade; o fortalecimento de valores sociais, tais como a solidariedade, a participação
e o protagonismo voltados para o bem comum; e, sobretudo, a preocupação com as
desigualdades sociais. Cabe, ainda, às Ciências Humanas cultivar a formação de alunos
intelectualmente autônomos, com capacidade de articular categorias de pensamento
histórico e geográfico em face de seu próprio tempo, percebendo as experiências humanas
e refletindo sobre elas, com base na diversidade de pontos de vista.” (BNCC, p. 354)
A área de Ciências Humanas tem como pressupostos o caráter histórico da experiência
humana e a constituição do mundo material e simbólico pela ação dos sujeitos e sociedades
na interação com o outro (indivíduos, grupos, comunidades, sociedades, povos), em
diferentes espaços, promovendo práticas e valores culturais diversos.
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A Geografia trata da espacialidade das relações produzidas historicamente pelas
sociedades humanas em sua interação com a natureza, por meio do trabalho. O ponto de
partida do ensino de Geografia é o local, que se amplia para o regional e o global.
A História trata de como as sociedades humanas elaboraram uma visão de mundo em
determinados momentos (tempo) e lugares (espaço). No Ensino Fundamental, parte-se do
“Eu”, indo progressivamente para o “Outro” e para o “Nós”.

✓ Geografia.
No contexto da aprendizagem do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, será necessário
considerar o que as crianças aprenderam na Educação Infantil. Em seu cotidiano, por
exemplo, elas desenham familiares, enumeram relações de parentesco, reconhecem-se
em fotos (classificando-as como antigas ou recentes), guardam datas e fatos, sabem a hora
de dormir, de ir para a escola, negociam horários, fazem relatos orais, revisitam o passado
por meio de jogos, cantigas e brincadeiras ensinadas pelos mais velhos, posicionam-se
criticamente sobre determinadas situações, e tantos outros.
Estudar Geografia é uma oportunidade para compreender o mundo em que se vive, na
medida em que esse componente curricular aborda as ações humanas construídas nas
distintas sociedades existentes nas diversas regiões do planeta. Ao mesmo tempo, a
educação geográfica contribui para a formação do conceito de identidade, expresso de
diferentes formas: na compreensão perceptiva da paisagem, que ganha significado à
medida que, ao observá-la, nota-se a vivência dos indivíduos e da coletividade; nas
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relações com os lugares vividos; nos costumes que resgatam a nossa memória social; na
identidade cultural; e na consciência de que somos sujeitos da história, distintos uns dos
outros e, por isso, convictos das nossas diferenças. Para fazer a leitura do mundo em que
vivem, com base nas aprendizagens em Geografia, os alunos precisam ser estimulados a
pensar espacialmente, desenvolvendo o raciocínio geográfico.
A BNCC estrutura o componente Geografia em cinco unidades temáticas, comuns do 1º
ao 9º ano do Ensino Fundamental: O sujeito e seu lugar no mundo, Conexões e escalas,
Mundo do trabalho, Formas de representação e pensamento espacial, Natureza,
ambientes e qualidade de vida.
O sujeito e seu lugar no mundo, focalizam-se as noções de pertencimento e identidade.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, busca-se ampliar as experiências com o espaço e
o tempo vivenciadas pelas crianças em jogos e brincadeiras na
Educação Infantil, por meio do aprofundamento de seu conhecimento sobre si mesmas e
de sua comunidade, valorizando-se os contextos mais próximos da vida cotidiana.
Em Conexões e escalas, a atenção está na articulação de diferentes espaços e escalas
de análise, possibilitando que os alunos compreendam as relações existentes entre fatos
nos níveis local e global.
Em Mundo do trabalho, abordam-se, no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os processos
e as técnicas construtivas e o uso de diferentes materiais produzidos pelas sociedades em
diversos tempos. São igualmente abordadas as características das inúmeras atividades e
suas funções socioeconômicas nos setores da economia e os processos produtivos
agroindustriais, expressos em distintas cadeias produtivas.
Na unidade temática Formas de representação e pensamento espacial, além da
ampliação gradativa da concepção do que é um mapa e de outras formas de representação
gráfica, são reunidas aprendizagens que envolvem o raciocínio geográfico. Espera-se que,
no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos tenham domínio da leitura e elaboração de
mapas e gráficos, iniciando-se na alfabetização cartográfica.
Na unidade temática Natureza, ambientes e qualidade de vida, busca-se a unidade da
geografia, articulando geografia física e geografia humana, com destaque para a discussão
dos processos físico-naturais do planeta Terra. No Ensino Fundamental – Anos Iniciais,
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destacam-se as noções relativas à percepção do meio físico natural e de seus recursos.
Com isso, os alunos podem reconhecer de que forma as diferentes comunidades
transformam a natureza, tanto em relação às inúmeras possibilidades de uso ao transformála em recursos quanto aos impactos socioambientais delas provenientes.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DA GEOGRAFIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
1-Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/ natureza e
exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas.
2-Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo
a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres
humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história.
3-Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio
geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os
princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem.
4-Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e
iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de
problemas que envolvam informações geográficas.
5-Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para
compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e
informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para
questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia.
6-Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias
e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à
biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza.
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7-Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, com base
em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.
#Sugestões de interdisciplinaridade com o componente curricular Geografia
•

Ciências

Identificar e nomear diferentes escalas de tempo, como os períodos diários, manhã, tarde
e noite e a sucessão de dias, semanas, meses e anos. Selecionar exemplos de como essa
sucessão orienta o ritmo de atividades diárias dos seres humanos e de outros seres vivos.
Ao explorar essas atividades de modo articulado, os alunos irão encadear os raciocínios
que permitem compreender o espaço em que vivem, suas características e o modo como
o uso que as pessoas fazem desse espaço estão relacionados aos ritmos naturais.
•

História

Conversar com pessoas mais velhas sobre jogos e brincadeiras de diferentes épocas e
lugares para identificar semelhanças e diferenças entre elas, quais brincadeiras existia no
passado e não existe mais, quais foram repassadas de pai para filho.

✓ HISTÓRIA
Para se pensar o ensino de História, é fundamental considerar a utilização de diferentes
fontes e tipos de documento (escritos, iconográficos, materiais, imateriais) capazes de
facilitar a compreensão da relação tempo e espaço e das relações sociais que os geraram.
Os registros e vestígios das mais diversas naturezas (mobiliário, instrumentos de
trabalho, música etc.) deixados pelos indivíduos carregam em si mesmos a experiência
humana, as formas específicas de produção, consumo e circulação, tanto de objetos quanto
de saberes. Nessa dimensão, o objeto histórico transforma-se em exercício, em laboratório
da memória voltado para a produção de um saber próprio da história.
As competências e habilidades de História devem promover, nos estudantes, a tomada de
consciência de si a partir das relações que se estabelecem “com a família, com a
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comunidade, com um corpo social” (BNCC, p. 401), contemplando as diferentes linguagens
e fontes (históricas e documentais) e promovendo a reflexão sobre a diversidade de povos
e culturas e suas formas de organização.
Um dos importantes objetivos de História no Ensino Fundamental é estimular a autonomia
de pensamento e a capacidade de reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a
época e o lugar nos quais vivem, de forma a preservar ou transformar seus hábitos e
condutas. A percepção de que existe uma grande diversidade de sujeitos e histórias
estimula o pensamento crítico, a autonomia e a formação para a cidadania.
Os processos de identificação, Comparação, Contextualização, Interpretação e Análise
de um objeto estimulam o pensamento.
A Comparação em história faz ver melhor o Outro. Se o tema for, por exemplo, pintura
corporal, a comparação entre pinturas de povos indígenas originários e de populações
urbanas pode ser bastante esclarecedora quanto ao funcionamento das diferentes
sociedades.
A contextualização é uma tarefa imprescindível para o conhecimento histórico. Com base
em níveis variados de exigência, das operações mais simples às mais elaboradas, os
alunos devem ser instigados a aprender a contextualizar.
O exercício da interpretação – de um texto, de um objeto, de uma obra literária, artística
ou de um mito – é fundamental na formação do pensamento crítico. Exige observação e
conhecimento da estrutura do objeto e das suas relações com modelos e formas
(semelhantes ou diferentes) inseridas no tempo e no espaço.
A análise é uma habilidade bastante complexa porque pressupõe problematizar a própria
escrita da história e considerar que, apesar do esforço de organização e de busca de
sentido, trata-se de uma atividade em que algo sempre escapa.
Unidades Temáticas do componente de História.
As unidades temáticas do componente de História nos anos iniciais do Ensino
Fundamental se articulam de forma progressiva, ampliando gradativamente os conceitos
de tempo e espaço na sua articulação com os objetos de conhecimento, propondo a
construção da noção de tempo e espaço a partir da realidade vivida pelos estudantes
(mundo pessoal e social) no espaço (local e regional), ampliando-a progressivamente para
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diferentes temporalidades (Antiguidade oriental e clássica,

épocas

moderna e

contemporânea) e espacialidades (nacional e global). Elas estão divididas em:
1º ano.
▪

Mundo pessoal: meu lugar no mundo.

▪

Mundo pessoal: eu, meu grupo social e meu tempo.

2º ano.
▪

A comunidade e seus registros

▪

As formas de registrar as experiências da comunidade

▪

O trabalho e a sustentabilidade na comunidade.

3º ano.
▪

As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município

▪

O lugar em que vive

▪

A noção de espaço público e privado

4º ano.
▪

Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos

▪

Circulação de pessoas, produtos e culturas

▪

As questões históricas relativas às migrações

5º ano
▪

Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social

▪

Registros da história: linguagens e culturas

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
1-Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos
de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais
ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo
contemporâneo.
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2-Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e
processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e
culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica.
3-Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a
documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes
linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a
cooperação e o respeito.
4-Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos
com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
5-Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no
espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com
as diferentes populações.
6-Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção
historiográfica.
7-Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo
crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou
estratos sociais.

#Sugestões de interdisciplinaridade com o componente curricular História
•

Português

Utilizar fontes documentais ou históricas atendando-se a linguagem utilizada no gênero
textual e as formas de registrar e narrar os fatos históricos, destacando o uso da linguagem
verbal e não verbal.
•

Matemática

Problematizar questões do cotidiano como a noção de tempo cronológico (relógio,
calendário)
•

Ciências
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Contextualizar com a história dos fenômenos da natureza, destacando a relação histórica
entre a sobrevivência dos seres vivos e a natureza.

Na BNCC, a área de Ciências da Natureza e suas tecnologias para os Anos Iniciais do
Ensino Fundamental é composta apenas pelo seguinte componente curricular: Ciências
✓ Ciências
Nas sociedades contemporâneas, muitos são os exemplos da presença da Ciência e da
Tecnologia, e de sua influência no modo como vivemos, pensamos e agimos: do transporte
aos eletrodomésticos; da telefonia celular à internet; dos sensores óticos aos equipamentos
médicos; da biotecnologia aos programas de conservação ambiental; dos modelos sub
microscópicos aos cosmológicos; do movimento das estrelas e galáxias às propriedades e
transformações dos materiais. Desse modo, como parte da formação integral dos alunos,
para debater e tomar posições sobre esses assuntos, entre muitos outros temas, são
imprescindíveis conhecimentos éticos, políticos, culturais e científicos. A área de Ciências
da Natureza está comprometida com todos esses conhecimentos.
Além disso, questões globais e locais com as quais a Ciência e a Tecnologia estão
envolvidas – como desmatamento, mudanças climáticas, energia nuclear e uso de
transgênicos na agricultura – já passaram a incorporar as preocupações de muitos
brasileiros. Nesse contexto, a Ciência e a Tecnologia tendem a ser encaradas não somente
como ferramentas capazes de solucionar problemas, tanto os dos indivíduos como os da
sociedade, mas também como uma abertura para novas visões de mundo.
Ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um compromisso
com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de
compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de
transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências.
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No decorrer dos anos iniciais do Ensino Fundamental, espera-se que os estudantes possam
construir conhecimentos que lhes permitam reconhecer a diversidade de materiais a partir
de suas propriedades, que usos podem ser dados a eles considerando essas propriedades
e em que processos de transformação esses materiais podem estar envolvidos.
Para orientar a elaboração dos currículos de Ciências, as aprendizagens essenciais a ser
asseguradas neste componente curricular foram organizadas em três unidades temáticas
que se repetem ao longo de todo o Ensino Fundamental. São elas: Matéria e energia, Vida
e evolução e Terra e universo.
Unidades temáticas do componente Ciências.
A unidade temática Matéria e Energia contempla o estudo de materiais e suas
transformações, fontes e tipos de energia utilizados na vida em geral, na perspectiva de
construir conhecimento sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da energia. Nos
anos iniciais, as crianças já se envolvem com uma série de objetos, materiais e fenômenos
em sua vivência diária e na relação com o entorno. Tais experiências são o ponto de partida
para possibilitar a construção das primeiras noções sobre os materiais, seus usos e suas
propriedades, bem como sobre suas interações com luz, som, calor, eletricidade e umidade,
entre outros elementos.
A unidade temática Vida e evolução propõe o estudo de questões relacionadas aos seres
vivos (incluindo os seres humanos), suas características e necessidades, e a vida como
fenômeno natural e social, os elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão
dos processos evolutivos que geram a diversidade de formas de vida no planeta. Nos anos
iniciais, as características dos seres vivos são trabalhadas a partir das ideias,
representações, disposições emocionais e afetivas que os alunos trazem para a escola.
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Esses saberes dos alunos vão sendo organizados a partir de observações orientadas, com
ênfase na compreensão dos seres vivos do entorno, como também dos elos nutricionais
que se estabelecem entre eles no ambiente natural.
Na unidade temática Terra e Universo, busca-se a compreensão de características da
Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes – suas dimensões, composição,
localizações, movimentos e forças que atuam entre eles. Ampliam-se experiências de
observação do céu, do planeta Terra, particularmente das zonas habitadas pelo ser humano
e demais seres vivos, bem como de observação dos principais fenômenos celestes. Os
estudantes dos anos iniciais se interessam com facilidade pelos objetos celestes, muito por
conta da exploração e valorização dessa temática pelos meios de comunicação,
brinquedos, desenhos animados e livros infantis. Dessa forma, a intenção é aguçar ainda
mais a curiosidade das crianças pelos fenômenos naturais e desenvolver o pensamento
espacial a partir das experiências cotidianas de observação do céu e dos fenômenos a elas
relacionados.

Nesta etapa da escolarização, os estudantes devem iniciar o desenvolvimento de
competências e habilidades que permitam a eles reconhecer como os conhecimentos
científicos afetam as várias esferas da vida humana e, assim, compreendam, expliquem e
intervenham no mundo em que vivem.
Na perspectiva da relação entre professor, conhecimento e estudantes que se dá nos
domínios da escola, o que se espera é que o foco esteja centrado no que os estudantes
aprendem, e não apenas no que o professor ensina.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DA GEOGRAFIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
1- Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico.
2-Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da
Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação
científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas,
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socioambientais e do mundo do trabalho; continuar aprendendo e colaborar para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
3-Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao
mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se
estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas
e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da
Natureza.
4-Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de
suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo
aqueles relativos ao mundo do trabalho.
5-Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e
negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental
e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e
de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.
6- Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver
problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.
7-Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e de seu bem-estar, compreendendo-se
na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos
conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.
8-Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para
tomar decisões ante questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da
saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e
solidários.
#Sugestões de interdisciplinaridade com o componente curricular Ciências.
•

Português

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
diagramas, entrevistas e curiosidades, entre outros gêneros do campo investigativo, digitais
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ou impressos, considerando a situação comunicativa e o tema, o assunto ou a finalidade
do texto;
Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura compartilhada), textos do
campo das ciências que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as
necessidades e interesses.
•

Artes

Identificar os materiais de que são feitos diferentes objetos presentes no cotidiano e ver a
possibilidade de construção de outros objetos considerando algumas propriedades desses
materiais como flexibilidade, dureza, transparência e finalidade de uso.

✓ Ensino Religioso
O Ensino Religioso, conforme previsto na Constituição Federal (§1º, Art. 210) e na LDB nº
9.394/96 (Art. 33) como componente curricular de oferta obrigatória em todo o Ensino
Fundamental (mas de matrícula facultativa), busca construir, por meio do estudo dos
conhecimentos religiosos e das filosofias de vida, atitudes de reconhecimento e respeito às
alteridades.
“Ao longo da história da educação brasileira, o Ensino Religioso assumiu diferentes
perspectivas teórico-metodológicas, geralmente de viés confessional ou interconfessional.
A partir da década de 1980, as transformações socioculturais que provocaram mudanças
paradigmáticas no campo educacional também impactaram no Ensino Religioso. Em
função dos promulgados ideais de democracia, inclusão social e educação integral, vários
setores da sociedade civil passaram a reivindicar a abordagem do conhecimento religioso
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e o reconhecimento da diversidade religiosa no âmbito dos currículos escolares.” (BNCC,

p. 435)

A finalidade do Ensino Religioso é fomentar a aprendizagem da convivência democrática e
cidadã dos estudantes, respeitando a laicidade da escola pública.
É importante acrescentar alguns aspectos pedagógicos do Ensino Religioso. Um aspecto
fundamental é entender a diferença entre Ensino Religioso e aulas de religião.
Ensino Religioso
Aborda os conhecimentos religiosos nas diversas culturas e tradições religiosas.
Considera a existência de filosofias seculares de vida.
Pressupostos éticos e científicos.
Sem privilégio de nenhuma crença ou convicção.
Aulas de religião
Prática específica das confissões religiosas.
Evangelização, catequização e doutrinação.
Ocorre em espaços formais, como em colégios, e não formais como em missões, pastorais
e campanhas diversas.
Cabe ao Ensino Religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir de pressupostos éticos
e científicos, sem privilégio de nenhuma crença ou convicção. Isso implica abordar esses
conhecimentos com base nas diversas culturas e tradições religiosas, sem desconsiderar
a existência de filosofias seculares de vida. Dessa maneira, busca problematizar
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representações sociais preconceituosas sobre o outro, com o intuito de combater a
intolerância, a discriminação e a exclusão.
Unidades temáticas do componente Educação Religiosa
Identidades e alteridades, a ser abordada ao longo de todo o Ensino Fundamental,
especialmente nos anos iniciais. Nessa unidade pretende-se que os estudantes
reconheçam, valorizem e acolham o caráter singular e diverso do ser humano, por meio da
identificação e do respeito às semelhanças e diferenças entre o eu (subjetividade) e os
outros (alteridades), da compreensão dos símbolos e significados e da relação entre
imanência e transcendência.

Esse conjunto de elementos (símbolos, ritos, espaços, territórios e lideranças) integra a
unidade temática Manifestações religiosas, em que se pretende proporcionar o
conhecimento, a valorização e o respeito às distintas experiências e manifestações
religiosas, e a compreensão das relações estabelecidas entre as lideranças e
denominações religiosas e as distintas esferas sociais.
Crenças religiosas e filosofias de vida, são tratados aspectos estruturantes das
diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, particularmente sobre mitos,
ideia(s) de divindade(s), crenças e doutrinas religiosas, tradições orais e escritas, ideias de
imortalidade, princípios e valores éticos.

COMPETÊNCIAS

ESPECÍFICAS

DO

ENSINO

RELIGIOSO

PARA

O

ENSINO

FUNDAMENTAL
1-Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e
filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.
2-Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas
experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.
3-Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão
de valor da vida.
4-Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.
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5-Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da
economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente.
6-Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância,
discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no
constante exercício da cidadania e da cultura de paz.
#Sugestões de interdisciplinaridade com o componente curricular Educação
Religiosa.
•

Ciências

Identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre o eu, o outro e o nós. Observar
características diversas dos seres humanos, como também a estrutura básica de cada ser.
•

História
Identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias e saberes de cada um,
destacando que cada um tem sua história.

A BNCC e a Educação Integral. A Educação Integral é aquela que trata a criança e o
jovem como um todo, ou seja, aspectos cognitivos, afetivos, físicos. Esse é um
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compromisso da Base que se reflete nas 10 competências. O aluno não deve ser visto
apenas com seus aspectos cognitivos, mas também nos aspectos socioemocionais.
Nas 10 competências percebe-se que os objetivos que devem ser alcançados na vida
estudantil, vão desde a compreensão de um texto lido a uma situação prática, algo do
cotidiano. Por exemplo, elaborar um projeto de vida, ou ainda, utilizar o conhecimento da
matemática para avaliar se vale a pena ou não comprar, a prazo ou à vista, um determinado
produto.
Quando um professor está ministrando sua aula, ele sabe que não está trabalhando apenas
a “cabeça” do aluno, mas um todo, isso chama-se Educação Integral.
O compromisso com a Educação Integral também não se resume em conteúdos
explicitados em sala de aula, ou mesmo uma pesquisa escolar feita pelos alunos, mas
envolve o clima escolar, as maneiras como as pessoas se tratam naquele ambiente, as
relações que existem no interior da escola, desde alunos, professores, gestão, portaria,
zeladoria, além da participação da família. Tudo isso sugere uma formação integral.
Essa formação não é feita de forma hierárquica, em que o professor lança vários conteúdos
e não avalia se o aluno aprendeu. Ao contrário, é uma educação participativa, que
desenvolve a autonomia do aluno, dando espaço para que ele faça suas próprias escolhas
com responsabilidade, em síntese, que envolve uma visão de mundo.
Desse modo, as escolas formarão alunos mais ativos e não passivos, preparados para lidar
crítica e eticamente com um ritmo mais dinâmico e com os avanços tecnológicos.
Como comenta Lídia Goldenstein, em sua revista Interesse Nacional.
“o telefone fixo demorou 75 anos para alcançar 50 milhões de usuários, o rádio levou 38
anos, a TV, treze anos, a internet, três anos, o Facebook, apenas um ano, e o jogo Angry
Birds, incríveis 35 dias”.
O essencial é que se perceba que, embora a BNCC não defina uma metodologia de ensino,
a formação desse aluno caracterizado nas dez competências só pode ser alcançada por
meio de metodologias ativas.

O que são Competências?
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De acordo com o Dicionário Aurélio, competência é a qualidade de quem é capaz de
apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa; capacidade, habilidade, aptidão,
idoneidade.
Na BNCC competência é definida como a "mobilização de conhecimentos, habilidades,
atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício
da cidadania e do mundo de trabalho". Além das dez competências gerais, cada área e
cada componente curricular têm competências específicas.
Na sociedade atual, as competências são essenciais para que o indivíduo tenha sucesso
em sua vida social e na carreira. A forma de conduzir suas relações, responsabilidades e
profissão são determinadas por sua capacidade de a cada dia conviver e resolver as
situações cotidianas, cujos resultados são totalmente dependentes da forma com que os
seus problemas são solucionados. O mercado de trabalho necessita de pessoas capazes
de tomar decisões; liderar; resolver conflitos; utilizar conhecimentos adquiridos ao longo do
processo acadêmico.
De maneira resumida, podemos dizer que as competências no contexto educacional dizem
respeito à capacidade do aluno de mobilizar recursos visando a abordar e resolver uma
situação complexa.
O que são habilidades?
Habilidade é a aplicação prática de uma determinada competência para resolver uma
situação complexa. Por exemplo, uma criança que domina a leitura e a escrita, pode-se
falar que ela apresenta habilidades de ler e escrever, ou seja, é o aluno saber fazer. As
habilidades devem ser desenvolvidas na busca das competências. Dizem respeito às
aprendizagens essenciais esperadas para cada disciplina e ano. São sempre iniciadas por
um verbo que, segundo o texto da Base, "explicita o processo cognitivo envolvido".
Exemplo: em Ciências, "deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos
animais resultam da interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso".
De acordo com o professor Moretto
As habilidades estão associadas ao saber fazer: ação física ou mental que indica a
capacidade adquirida. Assim, identificar variáveis, compreender fenômenos,
relacionar informações, analisar situações-problema, sintetizar, julgar, correlacionar
e manipular são exemplos de habilidades. [...] Já as competências são um conjunto
de habilidades harmonicamente desenvolvidas e que caracterizam por exemplo
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uma função/profissão específica: ser arquiteto, médico ou professor de química. As
habilidades devem ser desenvolvidas na busca das competências.
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