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A formação 
do professor 
para levar as 
competências 
para a prática

Etapa 4:

Material pós-vídeo

Mas começar nem sempre é fácil, não é mesmo? Por isso, 
desenvolvemos um passo a passo de como planejar uma 
prática pedagógica que desenvolva as Competências Gerais. 
Vamos lá?

Dicas para Criação de Prática Pedagógica

PASSO 1: Mapeamento de Oportunidades

Para identificar que aprendizagens relacionadas  
às Competências Gerais você deve focar na sua  
prática pedagógica:

a) Consulte a BNCC ou o currículo da sua rede ou escola 
e identifique o Componente Curricular e a Habilidade 
com a qual você deseja trabalhar;

b) Consulte o documento Dimensões e Desenvolvimento 
das Competências Gerais da BNCC e identifique a 
Competências Gerais e as aprendizagens que estão 
mais relacionadas ao Componente Curricular e à 
Habilidade que você selecionou no item acima;

c) Observe os seus alunos e identifique que Competências 
Gerais e aprendizagens selecionadas no item anterior 
são mais relevantes para eles nesse momento;

d) Com base nessa seleção, defina a Competência 
Geral e a aprendizagem que serão foco da prática 
pedagógica que você vai criar. Se achar que é possível 
e oportuno, você também pode trabalhar mais de 
uma Competência Geral ou aprendizagem em sua 
prática pedagógica.



Competências Gerais 
da BNCC

BNCC

PASSO 4: Busca de Referências

Consulte alguns bancos de práticas pedagógicas (logo 
abaixo, listamos alguns deles para que você possa se 
inspirar) e identifique se há alguma que possa servir 
de ponto de partida e/ou inspiração para a criação da 
sua atividade.

PASSO 3: Definição de Objetivo

Defina os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
que você pretende promover junto a seus alunos, para 
dar clareza à sua intenção pedagógica.

PASSO 5: Planejamento

Crie a sua prática incluindo os elementos listados 
abaixo, não necessariamente na ordem em que 
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PASSO 2: Articulação entre Componente Curricular  
e Competência Geral

Analise bem a Habilidade do componente curricular  
e as aprendizagens das Competências Gerais que  
você selecionou e identifique como elas podem  
se articular. Ou seja, como uma pode potencializar  
a aprendizagem da outra.
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PASSO 6: Detalhamento

Defina os detalhes da sua prática pedagógica, entre 
eles o tempo de duração, os espaços em que será 
realizada, os recursos necessários e algumas dicas 
para que você mesmo possa estar atento a atitudes e 
cuidados que precisa tomar ao longo da sua execução.
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são apresentados. Você também pode enriquecer o que 
propomos, complementando ou modificando o que 
sugerimos para que adapte-se melhor aos seus objetivos.

a) Uma vivência prática capaz de permitir que  
os estudantes exercitem a aprendizagem na  
Competência Geral e a Habilidade no componente 
curricular a serem desenvolvidas;

b) Momento de discussão com toda a turma ou em 
subgrupos sobre as sensações, reflexões, e aprendizagens 
geradas pela vivência experimentada;

c) Apresentação visual e oral das conclusões das discussões 
realizadas no grupo;

d) A sistematização do que foi aprendido, por meio de 
partilha de conhecimentos entre professor e estudantes.
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PASSO 7: Avaliação

Defina como avaliar a sua prática, usando estratégias 
como autoavaliação, avaliação em grupo, observação 
do professor, entre outros, para identificar:

a) A qualidade da prática pedagógica criada  
(Os alunos se engajaram, participaram, gostaram?  
As atividades funcionaram como planejado? A 
prática precisará de ajustes?)

b) O nível de aprendizagem e desenvolvimento 
dos estudantes (Desenvolveram a Habilidade 
no componente curricular? Desenvolveram a 
aprendizagem na Competência Geral?)

E para que você possa se inspirar, indicamos o Banco 
de Práticas Inspiradoras, disponível na plataforma 
de Recursos Educacionais Digitais do MEC. Por lá, são 
disponibilizados 30 projetos desenvolvidos em escolas de 
todo o país classificados de acordo com a competência geral 
que ele desenvolve.

Você também pode acessar a plataforma FAZ SENTIDO, 
que tem como objetivo apoiar as redes de ensino, as escolas 
e os professores na construção de práticas mais conectadas 
com o contexto, as necessidades e os interesses dos 
adolescente e jovens do século 21. Por lá, além de exemplos 
práticos de atividades, você vai acessar ferramentas que 
estimulam processos de cocriação com a garotada, além de 
estudos que podem ajudá-lo a entender as características 
da nova geração.
 

https://plataformaintegrada.mec.gov.br/colecao?id=3
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/colecao?id=3
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/colecao?id=3
http://fazsentido.org.br/
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Por fim, ainda te indicamos as boas experiências relatadas 
no site do Centro de Referência em Educação Integral, 
que tem como proposta pesquisar e sistematizar caminhos 
possíveis para fortalecer a Educação Integral como agenda 
prioritária no país.

http://educacaointegral.org.br/experiencias/

