
CONSTRUÇÃO E 
IMPLANTAÇÃO DA BNCC

José Francisco Soares

Conselho Nacional de Educação (CNE)

Belo Horizonte, Reunião ANEC 23/04/2018





Em que consiste a BNCC?

A BNCC define o que todos os alunos têm o direito de aprender e será

referência para a (re)elaboração dos currículos em todas as redes e escolas do

país.



EDUCAÇÃO 

• Educação é um processo intencional e organizado de aquisição

de conhecimentos e de habilidades, de incorporação de valores e

da cultura, e de desenvolvimento de atitudes e da capacidade de mobilizar,

articular e aplicar estes recursos e lidar com emoções para encontrar a

solução de problemas da vida dos estudantes.



APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

• Saberes

• Conhecimentos e habilidades

• Atitudes e emoções

• Valores e cultura

• Competência

• Mobilização, articulação e aplicação dos saberes.



VALORES e 
CULTURA

ATITUDES e 
EMOÇOES

CONHECIMENTOS 
e HABILIDADES



Uma competência atende

uma demanda específica

Ex. Capacidade de cooperação 

Estrutura interna da 

competência 

• Conhecimentos

• Habilidades cognitivas

• Habilidades práticas

• Atitudes

• Emoções

• Valores e ética 

• Motivação 

CONTEXTO
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Fonte: DeSeCO

A demanda define a estrutura interna de uma competência



II - Construção da BNCC



Escola e 
Professor 

Currículo 
da Rede 

BNCC



PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA A CONSTRUÇÃO DA 

BNCC

• Uma visão sobre o tipo de sociedade que o projeto educacional deve ajudar a

construir,

• Educação Integral,

• Enfrentamento das desigualdades educacionais.

• Parte comum e parte diversificada.



Competências Gerais: Versão francesa

• Linguagens para pensar e para comunicar,

• Métodos e ferramentas para aprender,

• Formação da pessoa e do cidadão,

• Sistemas naturais e sistemas técnicos,

• As representações do mundo e da atividade humana.



Competências Gerais na BNCC

• Conhecimentos e Habilidades

• Conhecimento

• Pensamento científico, crítico e criativo

• Comunicação

• Linguagens

• Argumentação

• Tecnologias

• Cultura 

• Repertório cultural

• Socioemocionais

• Autonomia e autogestão

• Autoconhecimento e autocuidado

• Empatia e cooperação

• Responsabilidade e cidadania



CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

Conhecimento

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade.



CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

Pensamento científico, crítico e criativo

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das

ciências, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e

resolver problemas e criar soluções com base nos conhecimentos das

diferentes áreas.



COMUNICAÇÃO

Linguagens

• 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.



COMUNICAÇÃO

Argumentação

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para

formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns.



COMUNICAÇÃO

Tecnologia

• Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e

disseminar informações, produzir conhecimentos.



FORMAÇÃO DA PESSOA E DO CIDADÃO

Autonomia e Autogestão

• 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.



FORMAÇÃO DA PESSOA E DO CIDADÃO

Autoconhecimento e Autocuidado

• Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional,

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as

dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.



FORMAÇÃO DA PESSOA E DO CIDADÃO

Empatia e Cooperação

• 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 e valorização da diversidade de indivíduos e de

grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem

preconceitos de qualquer natureza.



FORMAÇÃO DA PESSOA E DO CIDADÃO

Responsabilidade Social e Cidadania

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos,

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.



III - Habilidades



ESPECIFICAÇÃO

Cada habilidade - objetivo de aprendizagem - é especificada por uma frase, onde o

verbo indica o processo cognitivo mobilizado e por um substantivo, o objeto da ação

ou o conhecimento necessário.

Exemplo:

• Recuperar uma informação explicita em um texto simples do gênero conto.

• Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo.



CATEGORIAS PISA DAS HABILIDADES:  LEITURA

Acessar e 
Recuperar

Integrar e 
interpretar

Refletir e 
avaliar



CATEGORIAS DAS HABILIDADES:  MATEMÁTICA

Reprodução Conexão Reflexão



O QUE PRECISA SER FEITO



CONHECER A BNCC

• Competências gerais como forma de explicitação do direito constitucional à

educação.

• Desdobramento das competências nas disciplinas.

• As habilidades e suas classificações.



Construção do currículo – flexibilidades 

Compete às instituições ou redes de ensino organizar seus currículos de acordo

com suas concepções pedagógicas, agregando ou desagregando os objetivos de

aprendizagem presentes na BNCC, desde que todos eles sejam contemplados e

seja, ainda, respeitada a progressão contínua das aprendizagens, reconhecendo

as diferenças regionais, garantida a igualdade dos direitos de aprendizagem



DEFINIR A PARTE DIVERSIFICADA

Os currículos da Educação Básica, construídos com referência à

BNCC, devem ser complementados em cada instituição escolar e

em cada rede de ensino, no âmbito de cada sistema de ensino, por

uma parte diversificada, as quais não podem ser consideradas como

dois blocos distintos justapostos, devendo ser planejadas,

executadas e avaliadas como um todo integrado.



REESCREVER HABILIDADES?

(EF03LP13). Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em

textos, com base no contexto da frase ou do texto.

Inferir o sentido de palavras ou expressões no texto. 



REESCREVER HABILIDADES?

(EF03LP14). Identificar, em notícias e reportagens, fatos, participantes, local e

momento ou tempo da ocorrência.

Identificar os elementos constitutivos de notícias ou reportagens. 



Analisar a PROGRESSÃO das habilidades

• EF02 Inferir informações implícitas de fácil identificação, em textos curtos.

• EF03 Inferir informações implícitas de fácil identificação, em textos.

• EF04 Inferir informações implícitas em textos.

• EF05 Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto

• EF06 Inferir informações em textos.

• EF07 Inferir informação pressuposta ou subentendida, com base na compreensão do texto.

• EF08 Inferir informação pressuposta ou subentendida, com base na compreensão do texto

• EF09 Inferir informação pressuposta ou subentendida, com base na compreensão do texto.



CONSTRUIR CADERNOS ORIENTADORES

•Por ano escolar,

•Por área, enfatizando a progressão das habilidades.



COMO ENSINAR? A PEDAGOGIA

• Pensar atividades didáticas para cada habilidade.

• O papel da tecnologia.

• Interação social, necessária para os aprendizados não cognitivos.



PEDAGOGIAS

•Debates estruturados,

•Discussões mediadas,

•Discussão de eventos atuais,

• Jogos cooperativos,

•Aprendizagem baseada em projetos,

•Aprender com serviços à comunidade.



COMO AVALIAR

• O aprendizado definido pela habilidade é observável?

• Como eu e os estudantes saberemos se esse resultado foi alcançado?

• O que é aceitável como evidência de que o objetivo foi atingido?

• Que tipo de comportamentos ou performances pode ser associado a alguém

que atingiu cada objetivo de aprendizagem?



ALFABETIZAÇÃO NA BNCC

Art. 12. Para atender o disposto no inciso I do artigo 32 da LDB, no primeiro

e no segundo ano do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como

foco a alfabetização, de modo que se garanta aos estudantes a apropriação do

sistema de escrita alfabética, a compreensão leitora e a escrita de textos com

complexidade adequada à faixa etária dos estudantes, e o desenvolvimento da

capacidade de ler e escrever números, compreender suas funções, bem como o

significado e uso das quatro operações matemáticas.



Hey Jude



CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DA  

BNCC

Hey Jude

Hey Jude, don't make it bad

Take a sad song and make it better

Remember to let her into your heart

Then you can start to make it better



OBRIGADO

francisco.soares.ufmg@gmail.com



ITEM DE LEITURA NO PISA – NÍVEL 3

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/2749/pisa-2009-analise-de-3-questoes-de-leitura

Fábula de Esopo - O avarento e sua barra de ouro

Um avarento vendeu tudo o que tinha e comprou uma barra de ouro,

que enterrou em um buraco, perto de um velho muro.

CONTINUA ....

https://novaescola.org.br/conteudo/2749/pisa-2009-analise-de-3-questoes-de-leitura


Diariamente, ele ia olhar o seu tesouro. Um dos seus empregados,

observando o que ele fazia, decidiu espionar aquele vai e vem. Ele

logo descobriu o segredo do tesouro escondido, desenterrou a barra

de ouro e levou-a consigo.

CONTINUA ....



Quando o avarento foi fazer a sua inspeção, viu o buraco vazio e

começou a se lamentar e a arrancar os cabelos. Um vizinho, vendo-o

nesse estado de tanta dor e compreendendo o que afligia o avarento,

disse-lhe: "Por que ficar assim tão desolado? Basta pôr uma pedra no

buraco onde estava a barra de ouro e imaginar que ela ainda está lá.

Pois, mesmo quando o ouro estava lá, você não fazia uso dele".



A questão de interpretação



Resposta

Pergunta:

O que o interlocutor 2 poderia acrescentar para justificar o seu ponto

de vista?

Resposta:

Substituir o ouro por algo inútil é essencial para a mensagem do texto.



Comentário

O aluno precisa relacionar textos de dois gêneros diferentes: uma

fábula e uma conversa. Antes de tudo, é preciso compreender a

mensagem de que o acúmulo de riqueza, por si só, não traz nenhum

benefício. A tarefa seguinte, mais complexa, é argumentar de modo a

discordar da afirmação feita, o que requer reconhecer uma posição e

criar uma contraposição com argumentos que possam sustentá-la.



Uma reflexão  

• Será que o sistema educacional brasileiro impede por suas práticas

o aprendizado de leitura de textos mais complexos?


