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Pedagoga – Professora alfabetizadora

 

Especializada nas áreas de:

*Educação Infantil;

*Gestão escolar integradora;

*Psicopedagogia Clinica e Institucional;

*Inspeção Escolar.

 

Experiência: 

Professora de Educação Infantil e Anos Iniciais;

Coordenadora Pedagógica (Educação Infantil e Anos Iniciais);

Orientadora e Formadora Regional do PNAIC (2013-2018);

Palestrante em campos da educação.

Andreia Araújo

"Ensinar não é transmitir
conhecimento, mas criar as
possibilidade para a produção
ou a sua construção.
Quem ensina aprender ao
ensinar e quem aprende
ensina ao aprender."

Paulo Freire
www.institutopod.com.br



•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.

O QUE É A BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR – BNCC?

IGUALDADE EQUIDADE

www.institutopod.com.br



A BNCC já estava prevista em nossa Constituição de 1988,
na LDB de 1996 e no Plano Nacional da Educação de 2014.
 
 
Ela foi construída por especialistas da educação e contou
com a participação de profissionais da área e da sociedade
civil. Houveram inúmeras contribuições enviadas no site do
MEC (consulta pública) e 5  audiências públicas em 5
estados distintos.

COMO FOI CONSTRUÍDA?

O 1º documento criado: Educação Inf. e Fund. Anos iniciais
e finais, teve três versões, sendo a última encaminhada ao
CNE em 06/04/2017 e foi  homologada no dia 20/12/2017 e 
no dia 22 /12 foi publicada a Resolução nº 2, para orientar a
implantação.
 
As discussões não pararam, porque a etapa do ensino
médio não havia sido concluída, mas em 14/12/2018 a
BNCC do Ensino Médio foi homologada.

www.institutopod.com.br



Os Seminários estaduais
foram organizados por
Consed e Undime e contaram
com 9.275 participantes,
entre professores, gestores,
especialistas e entidades de
educação
 

1a versão BNCC
12 milhões de contribuições na Consulta Pública

Out/2015 - Mar/2016

2a versão BNCC
27 Seminários Estaduais

Mais de 9 mil contribuições
Jun-Ago/2016

3a versão BNCC
Professores, especialistas

associaçoes científicas
Jan-Mar/2017

BNCCFoi reexaminada pelo MEC e
aprovada pelo CNE através do
Parecer CNE/CP no 15/2017
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É um documento obrigatório tanto
para as redes publicas, quanto para
as privadas. Seu objetivo é trazer
um padrão mínimo de
aprendizagens essenciais e comuns,
afim de reduzir as desigualdades,
proporcionando a equidade,
“unidade” na qualidade do ensino –
PATAMAR COMUM DE
APRENDIZAGENS.
 
 
 
 

OBRIGATORIEDADE

Tem em sua essência a perspectiva
da formação integral, embasando
nos princípios: éticos, políticos e
estéticos.



Na imagem se garante a igualdade com métodos ou
ações comuns a diversos sujeitos, porém, não garante
a equidade, pois não leva em consideração o respeito
às diversidades e especificidades de cada indivíduo.

PENSAR EM EQUIDADE E
IGUALDADE...
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Conhecimentos,
competências,
habilidades,
direitos de
aprendizagem...

 A BASE não inutiliza os documentos
anteriores ela agrega todos em um só
local, ou seja, contém o que deve ser dado
em cada área/disciplina da educação
básica, traz em seu esboço uma linguagem
de um processo operacional para a
realização do trabalho do docente que
fomenta a formação global do
estudante. Conhecimentos, competências,
habilidades, direitos de aprendizagem...

E OS DOCUMENTOS
ANTERIORES?

PCNS – DCNEI – RCNEI
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Não é um
currículo;

ENTÃO... A BNCC...

Não é uma matriz
de ensino

Ela é um “caminho” afim de contribuir
para o alinhamento e apoio na
superação da fragmentação das
políticas educacionais;;

Balizadora da
qualidade da
educação.

www.institutopod.com.br



CURRÍCULO

A BNCC é parte do currículo, formado
também pela parte diversificada

A  parte diversificada
deve contemplar as
particularidades dos
contextos em que as
unidades educadoras
se encontram.

Currículo da
ESCOLA

Currículo da
REDE

BASE
NACIONAL

COMUM

Parte
diversificada

A BASE NÃO É CURRÍCULO

Entenda 
mais...

www.institutopod.com.br



Traz o que o aluno tem o direito de aprender,
sendo referencia para construção dos
currículos;
Possui os conteúdos essenciais à todos alunos
com altas expectativas e aprendizagem;
Não determina como ensinar, mas o que
ensinar;
Política de estado, prevista em lei;
E. infantil tem seu como eixo: Inteirações e
brincadeiras;
Possibilidade de rever outros elementos como
formação, materiais, avaliações do sistema, etc.

VERDADEIRO

A base padroniza o ensino;
É um currículo mínimo;
Tira a autonomia dos professores e escola;
É um projeto político de cunho federal;
A alfabetização inicia na E. Infantil;
É uma solução para a educação

FALSO
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O que:Agir pessoal e
coletivamente com

autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e

determinação.

Para: Tomar decisões
com base em princípios

éticos, democráticos,
inclusivos, sustentáveis

e solidários.

10. Responsabilidade
e cidadania

O que: Exercitar a
empatia, o diálogo, a

resolução de conflitos e
a cooperação.

Para: Fazer-se respeitar e
promover o respeito ao outro e aos
direitos humanos, com acolhimento

e valorização da diversidade, sem
preconceitos de qualquer natureza.

9.Empatia e cooperação

8. Autoconhecimento e
autocuidado

O que: Conhecer-se,
compreender-se na

diversidade humana e
apreciar-se

Para: Cuidar de sua saúde física
e emocional, reconhecendo suas

emoções e as dos outros, com
autocrítica e capacidade para

lidar com elas.

7. Argumentação

O que: Argumentar com
base em fatos, dados e
informações confiáveis.

Para: Formular, negociar e defender
ideias, pontos de vista e decisões

comuns, com base em direitos
humanos, consciência

socioambiental, consumo
responsável e ética.

6. Trabalho e
projeto de vida

O que: Valorizar e
apropriar-se de

conhecimentos e
experiências

Para: Entender o mundo do
trabalho e fazer escolhas alinhadas

à cidadania e ao seu projeto de vida
com liberdade, autonomia,criticidade

e responsabilidade.

5. Cultura digital

O que: Compreender,
utilizar e criar

tecnologias digitais de
forma crítica,

significativa e ética.

Para: Comunicar-se, acessar
e produzir informações e
conhecimentos, resolver

problemas e exercer
protagonismo e autoria.

4. Comunicação

O que: Utilizar
diferentes

linguagens

Para: Expressar-se e partilhar
informações, experiências,

ideias, sentimentos e produzir
sentidos que levem ao

entendimento mútuo.

Para: Fluir e participar de
práticas diversificadas da

produção artístico-cultural

O que: Valorizar as
diversas

manifestações
artísticas e culturais

3. Repertório cultural

2. Pensamento científico,
crítico e criativo

1. Conhecimento

Para: Entender e explicar a
realidade, continuar

aprendendo e colaborar
com a sociedade

Para: Investigar causas, elaborar
e testar hipóteses, formular e

resolver problemas e criar
soluções

O que: Exercitar a
curiosidade intelectual e
utilizar as ciências com

criticidade e criatividade

O que: Valorizar e utilizar
os conhecimentos sobre

o mundo físico, social,
cultural e digital

COMPETÊNCIAS
GERAIS

BNCC

www.institutopod.com.br



COMPETÊNCIAS GERAIS
Base Nacional Comum Curricular
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Educação
Infantil...
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Ensino
Fundamental,

anos iniciais e finais
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Ensino 
        Médio
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O primeiro par de letras
indica a etapa de
Educação Infantil

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

O primeiro par de números indica o grupo
de faixa etária:
 
01 = zero a 1 ano e 6 meses
02 = 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses
03 = 4 anos a 5 anos e 11 meses

O segundo par de letras indica o campo de
experiências:
 
EO = O eu, o outro e o nós
CG = Corpo, gestos e movimentos
TS = Traços, sons, cores e formas
OE = Oralidade e escrita
ET = Espaços, tempos, quantidades, relações
e transformações

E I 0 2 T S 0 1

APRENDENDO OS CÓDIGOS
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O primeiro par de letras
indica a etapa de
Educação Fundamental

O pultimo par de números
indica a posição da habilidade
na numeração sequencial do
ano ou do bloco de anos.

O primeiro par de números indica o ano (01 a
09)a que se refere ahabilidade ou, no caso de
Arte e Educação Fpisica, o bloco de anos,como
segue:
 
Arte
15 = 1° ao 5° ano
69 = 6° ao 9° ano
 
Educação Física
12 = 1° e 2° anos
35 = 3° ao 5° anos
67 = 6° e 7° anos
89 = 8° e 9° anos

O segundo par de letras indica o componente
curricular:
 
AR = Arte
CI = Ciências
EF = Educação Física
GE= Geografia
HI = História
LI = Língua Inglesa
LP = Língua Protuguesa
MA =  Matemática

E F 6 7 E F 0 1
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O primeiro par de letras
indica a etapa de
Ensino Médio

Os números finais indicam a
competência específica à qual se
relaciona a habilidade ( 1° numero)
e a sua numeração no conjunto de
habilidades relativas a cada
competência (dois últimos
números).
 
Vale destacar que o uso de
numeração sequencial para
identificar as habilidades não
representa uma ordem ou
hierarquia esperada das
aprendizagens. Cabe aos sistemas
e escolas definir a progressão das
aprendizagens, em função de seus
contextos locais.

O primeiro par de números (13)
indica que as habilidades descritas
podem ser desenvolvidas em
qualquer série do Ensino Médio,
conforme definição dos currículos. 

E M 1 3 L G G 1 0 3

A segunda sequência de letras indica a área
(três letras) ou o componente curricular (duas
letras):
LGG = Linguagens e suas Tecnologias
LP = Língua Portuguesa
MAT =  Matemática e suas Tecnologias
CNT = Ciências da Natureza e suas Tecnologias
CHS = Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
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MATERIAL SUPLEMENTAR PARA O REDATOR DE CURRÍCULO - NÃO FAZ PARTE DA BNCC

COMENTÁRIOS POSSIBILIDADES PARA CURRÍCULO

Espera-se que o aluno recorde e organize suas
lembranças pessoais e também as de sua família, escola,
vizinhos, enfim, de sua comunidade, para identificar
aspectos do seu crescimento, isto é, recordar fatos mais
marcantes, ouvir histórias, observar fotografias e fazer
comparações. Portanto, além de identificar, a habilidade
demanda, também, organizar, selecionar, comparar e
sequenciar  informações. Dessa maneira, a consciência
de si e a percepção de um passado pessoal aproximam o
aluno da noção de temporalidade, cuja compreensão é
uma competência da História (Competência Específica 2)

A noção de tempo histórico perpassa todo o Ensino
Fundamental, tornando-se cada vez mais complexa. 
Na elaboração do currículo, pode-se considerar que o
desenvolvimento da habilidade se inicia pelo tempo mais
próximo do aluno (O que eu fiz ontem? E hoje? O que farei
amanhã?) para um tempo mais distante (O que eu fiz o ano
passado? Qual é o registro mais antigo que eu tenho?). O
trabalho com a noção de tempo passado ganha mais
significado se contar com a participação da família e
membros idosos da comunidade. A busca de informações
sobre o próprio passado suscita perguntas - o que?
quando? como? - cujas respostas dão sentido á informação
adquirida e reforçam as habilidades de identificar,
organizar, selecionar, comparar e sequenciar.

Avança-se em relação á habilidade (EF01HI01), uma vez
que o aluno deve reconhecer as conexões entre suas
lembranças pessoais e as de sua família e comunidade,
entre o Eu e o Outro. Para isso, o aluno desenvolve
outras habilidades cognitivas: buscar, relacionar,
recolher, examinar, descobrir e associar histórias.

Na elaboração do currículo, as sugestões apontadas para a
habilidade (EF01HI01) podem ser retomadas, destacando,
agora, os pontos de convergência entre as lembranças do
aluno e as histórias da família e da comunidade. Novas
perguntas são inseridas - quem ou com quem? onde?
quando? O diálogo e a convivência propiciados pela
atividade contemplam a Competência Geral 9. É possível,
ainda, na elaboração do currículo, completar essa habilidade
prevendo também para o aluno identificar a relação entre
suas histórias e as histórias de sua família e de sua
comunidade e de mitos e lendas indígenas e africanas,
contos populares locais ou regionais que permitam
estabelecer relações com a  história da população local -
universidades locais podem apontar fontes para a indicação 
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VOCÊ É MAIS IMPORTANTE QUE IMAGINA

É PEÇA FUNDAMENTAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DAS NOSSAS CRIANÇAS

VOCÊ



Te aguardo no
próximo módulo!

"Os que desprezam os pequenos 
 acontecimentos nunca farão grandes

descobertas. Pequenos momentos mudam
grandes rotas."

Augusto Cury



Referência bibliográfica

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/

http://movimentopelabase.org.br/

MATERIAL DE APOIO:

https://www.youtube.com/watch?v=dRTN_4qWGcs;

 

https://undime.org.br/noticia/19-04-2018-14-19-mec-divulga-videos-sobre-

as-areas-de-conhecimento-da-bncc;

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/materiais-de-apoio
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