Anexo 11
Sistematização de contribuições sobre
a BNCC do Ensino Médio
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Relatório Executivo
Macroatividade 13
Produção editorial de cadernos de práticas, situações de aprendizagem e
projetos para apoio à implementação de propostas curriculares

1. Introdução
Após a entrega da BNCC do Ensino Médio pelo MEC ao Conselho Nacional de
Educação (CNE), esse órgão deu início às audiências públicas, que têm o objetivo
de consultar a sociedade civil sobre o documento. A fim de subsidiar esse trabalho,
a FCAV apoiou a gestão do recebimento de contribuições mediante um formulário
eletrônico que ficou aberto até a data da última audiência pública (14 de setembro
de 2018).
Além disso, a FCAV apoiou a gestão do recebimento de contribuições do Conselho
Nacional de Secretários de Educação (Consed), também por meio de um formulário
eletrônico.
Este Relatório tem o objetivo de apresentar os materiais de coleta desenvolvidos,
bem como as análises preliminares.

2. Instrumentos de coleta
O Conselho Nacional Educação (CNE) optou por um modelo de formulário em que
todas as questões eram abertas, além de permitir que os interessados fizessem
upload de documentos com suas manifestações. Esses questionários estão
disponíveis no Anexo 11.1 deste Relatório.
Já o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) desenhou um
questionário com respostas tanto fechadas – com escala de 1 a 5 – quanto abertas.
Esse questionário está disponível no Anexo 11.2 deste Relatório.
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3. Estrutura de análise
A sistematização está organizada em dois grandes blocos: sistematização de
contribuições de Documentos e sistematização de contribuições de Formulários
(Competências e Habilidades).
A apresentação com a categorização e as primeiras análises dos documentos
encontra-se no Anexo 11.3.
A análise quantitativa das contribuições de formulários do Consed está disponível no
Anexo 11.4.
Por fim, o Relatório Parcial da análise qualitativa com os próximos passos encontrase no Anexo 11.5.
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Anexo 11.1
Formulários do Conselho Nacional de
Educação (CNE)
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BNCC etapa Ensino Médio Contribuições para a Área de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias
Orientações e Identificação

Este formulário eletrônico tem por finalidade receber as contribuições e propostas dos diversos
segmentos educacionais da sociedade brasileira sobre o documento da etapa do Ensino Médio da
BNCC em discussão no CNE.
A BNCC homologada define as competências gerais a serem desenvolvidas ao longo de toda a
Educação Básica e as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas na Educação Infantil
e no Ensino Fundamental.
O documento da etapa do Ensino Médio, ora em discussão no CNE, integra a BNCC para a
Educação Básica e explicita os fundamentos para essa etapa e para as áreas do conhecimento.
Além disso, detalha as competências específicas e as habilidades relativas às áreas do
conhecimento e aos componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemática.
Por meio deste formulário, serão recebidas as contribuições fundamentadas e circunstanciadas de
pessoas físicas, órgãos, associações, entidades representativas ou especialistas envolvidos com o
tema da Base Nacional Comum Curricular – Ensino Médio, com autoria identificada e qualificada
até às 23h59 do dia da última audiência pública, prevista para 29/08/2018.
Informações para preenchimento:
- Este formulário está dividido em 3 blocos, sendo o primeiro para identificação da instituição ou
pessoa física que fará a contribuição (obrigatório); o segundo para fazer upload de documentos
com a sistematização das contribuições específicas para a Área (facultativo) e o terceiro destinado
às contribuições feitas sobre as competências e habilidades da Área ou Componente da BNCC
(facultativo).
- O envio das contribuições só acontecerá quando clicar no botão “Concluído”.
- O tempo estimado para preenchimento do formulário é de 60 minutos.
- O formulário pode ser baixado em PDF nolink abaixo para discussão prévia ao preenchimento.

· Link para formulário em PDF
Para consultar a Base Nacional Comum Curricular, acesse:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
* 1. Dados de identificação
Nome
Instituição
Município
Estado
Endereço de e-mail
Número de telefone com
DDD

BNCC etapa Ensino Médio Contribuições para a Área de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias
Upload de arquivo

Contribuições

Caso queira fazer suas contribuições de forma sistematizada em documento de texto, como Word,
PDF, Writer ou similares, anexe-o aqui.
2. Upload de arquivo de contribuições
Consolide suas contribuições em um documento de texto, salve-o em seu computador e faça o upload
aqui.
Selecionar arquivo

Nenhum arqu vo se ec onado

BNCC etapa Ensino Médio Contribuições para a Área de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias
Questões

Avalie a pertinência e clareza das Competências e Habilidades da área e faça comentários sobre
elas.
3. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1
Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia,
para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos
socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou global.

4. Quais componentes da área de Ciências da Natureza estão contemplados nessa competência?
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas
relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos
produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local,
regional e/ou global.
B o og a
Fís ca
Quím ca

5. HABILIDADE 1
(EM13CNT101) Analisar e representar as transformações e conservações em sistemas que envolvam
quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões em situações cotidianas e
processos produtivos que priorizem o uso racional dos recursos naturais.

6. HABILIDADE 2
(EM13CNT102) Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos
que visem à sustentabilidade, com base na análise dos efeitos das variáveis termodinâmicas e da
composição dos sistemas naturais e tecnológicos

7. HABILIDADE 3
(EM13CNT103) Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades
e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, na indústria e na geração de
energia elétrica.

8. HABILIDADE 4
(EM13CNT104) Avaliar potenciais prejuízos de diferentes materiais e produtos à saúde e ao ambiente,
considerando sua composição, toxicidade e reatividade, como também o nível de exposição a eles,
posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para o uso adequado desses
materiais e produtos.

9. HABILIDADE 5
(EM13CNT105) Analisar a ciclagem de elementos químicos no solo, na água, na atmosfera e nos seres
vivos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para
promover ações individuais e/ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida.

10. HABILIDADE 6
(EM13CNT106) Avaliar tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o
transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a
eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção
de resíduos e os impactos socioambientais.

11. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa Competência 1 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

12. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2
Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar
argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e
fundamentar decisões éticas e responsáveis.

13. Quais componentes da área de Ciências da Natureza estão contemplados nessa competência?
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e
do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres
vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.
B o og a
Fís ca
Quím ca

14. HABILIDADE 1
(EM13CNT201) Analisar e utilizar modelos científicos, propostos em diferentes épocas e culturas para
avaliar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo.

15. HABILIDADE 2
(EM13CNT202) Interpretar formas de manifestação da vida, considerando seus diferentes níveis de
organização (da composição molecular à biosfera), bem como as condições ambientais favoráveis e os
fatores limitantes a elas, tanto na Terra quanto em outros planetas.

16. HABILIDADE 3
(EM13CNT203) Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, nos seres vivos e no corpo
humano, interpretando os mecanismos de manutenção da vida com base nos ciclos da matéria e nas
transformações e transferências de energia

17. HABILIDADE 4
(EM13CNT204) Elaborar explicações e previsões a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no
Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais.

18. HABILIDADE 5
(EM13CNT205) Utilizar noções de probabilidade e incerteza para interpretar previsões sobre atividades
experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, reconhecendo os limites explicativos das
ciências.

19. HABILIDADE 6
(EM13CNT206) Justificar a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando
parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais
para a garantia da sustentabilidade do planeta.

20. HABILIDADE 7
(EM13CNT207) Identificar e analisar vulnerabilidades vinculadas aos desafios contemporâneos aos quais
as juventudes estão expostas, considerando as dimensões física, psicoemocional e social, a fim de
desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.

21. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa Competência 2 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

22. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3
Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas
implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para
propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas
e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias
digitais de informação e comunicação (TDIC).

23. Quais componentes da área de Ciências da Natureza estão contemplados nesta competência?
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3 Analisar situações problema e avaliar aplicações do conhecimento
científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das
Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e
comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de
diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).
B o og a
Fís ca
Quím ca

24. HABILIDADE 1
(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos
de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para
construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva
científica.

25. HABILIDADE 2
(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises,
pesquisas e/ou experimentos – interpretando gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de
classificação e equações, elaborando textos e utilizando diferentes mídias e tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDIC) –, de modo a promover debates em torno de temas científicos e/ou
tecnológicos de relevância sociocultural.

26. HABILIDADE 3
(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da
Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, a consistência dos
argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis
de informações.

27. HABILIDADE 4
(EM13CNT304) Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de
Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, produção de
armamentos, formas de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, éticos e
responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.

28. HABILIDADE 5
(EM13CNT305) Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das Ciências da Natureza na
justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e coletivos para
promover a equidade e o respeito à diversidade.

29. HABILIDADE 6
(EM13CNT306) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das
Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e comportamentos de segurança, visando à
integridade física, individual e coletiva, e socioambiental.

30. HABILIDADE 7
(EM13CNT307) Analisar as propriedades específicas dos materiais para avaliar a adequação de seu uso
em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ou propor soluções
seguras e sustentáveis.

31. HABILIDADE 8
(EM13CNT308) Analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos, redes de informática
e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos.

32. HABILIDADE 9
(EM13CNT309) Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência do
mundo atual com relação aos recursos fósseis e discutir a necessidade de introdução de alternativas e
novas tecnologias energéticas e de materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos de
produção de novos materiais.

33. HABILIDADE 10
(EM13CNT310) Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos
(saneamento, energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento primário à
saúde e produção de alimentos, entre outros) e identificar necessidades locais e/ou regionais em relação
a esses serviços, a fim de promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida e nas
condições de saúde da população.

34. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa Competência 3 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

35. Consulte agora o conjunto de competências da área:
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas
relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos
produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local,
regional e/ou global.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2 - Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e
do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres
vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3 - Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento
científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das
Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e
comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de
diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).
Você acredita que essas competências expressam os aspectos essenciais que devem ser contemplados
nessa área?

36. Você acredita que esta ferramenta auxiliou a sistematizar as suas contribuições?

37. Qual é a sua impressão geral sobre o documento da BNCC do Ensino Médio?

BNCC etapa Ensino Médio Contribuições para a Área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas
Orientações e identificação

Este formulário eletrônico tem por finalidade receber as contribuições e propostas dos diversos
segmentos educacionais da sociedade brasileira sobre o documento da etapa do Ensino Médio da
BNCC em discussão no CNE.
A BNCC homologada define as competências gerais a serem desenvolvidas ao longo de toda a
Educação Básica e as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas na Educação Infantil
e no Ensino Fundamental.
O documento da etapa do Ensino Médio, ora em discussão no CNE, integra a BNCC para a
Educação Básica e explicita os fundamentos para essa etapa e para as áreas do conhecimento.
Além disso, detalha as competências específicas e as habilidades relativas às áreas do
conhecimento e aos componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemática.
Por meio deste formulário, serão recebidas as contribuições fundamentadas e circunstanciadas de
pessoas físicas, órgãos, associações, entidades representativas ou especialistas envolvidos com o
tema da Base Nacional Comum Curricular – Ensino Médio, com autoria identificada e qualificada
até às 23h59 do dia da última audiência pública, prevista para 29/08/2018.
Informações para preenchimento:
- Este formulário está dividido em 3 blocos, sendo o primeiro para identificação da instituição ou
pessoa física que fará a contribuição (obrigatório); o segundo para fazer upload de documentos
com a sistematização das contribuições específicas para a Área (facultativo) e o terceiro destinado
às contribuições feitas sobre as competências e habilidades da Área ou Componente da BNCC
(facultativo).
- O envio das contribuições só acontecerá quando clicar no botão "Concluído”.
- O tempo estimado para preenchimento do formulário é de 30 minutos.
- O formulário pode ser baixado em PDF nolink abaixo para discussão prévia ao preenchimento.

· Link para formulário em PDF
Para consultar a Base Nacional Comum Curricular, acesse:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
* 1. Dados de identificação
Nome
Instituição
Município
Estado
Endereço de e-mail
Número de telefone com
DDD

BNCC etapa Ensino Médio Contribuições para a Área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas
Upload de arquivo

Contribuições

Caso queira fazer suas contribuições de forma sistematizada em documento de texto, como Word,
PDF, Writer ou similares, anexe-o aqui.
2. Upload de arquivo de contribuições
Consolide suas contribuições em um documento de texto, salve-o em seu computador e faça o upload
aqui.
Selecionar arquivo

Nenhum arqu vo se ec onado

BNCC etapa Ensino Médio Contribuições para a Área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas
Questões

Avalie a pertinência e clareza das Competências e Habilidades da área e faça comentários sobre
elas.
3. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1
Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional,
nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de
modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e às possíveis relações
entre eles.

4. Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta
competência?
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1 - Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais
nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos
epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses
processos e às possíveis relações entre eles.
F osof a
Geograf a
stór a
Soc o og a

5. HABILIDADE 1
(EM13CHS101) Analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com
vistas à compreensão e à crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos,
políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.

6. HABILIDADE 2
(EM13CHS102) Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas,
econômicas, sociais, ambientais e culturais da emergência de matrizes conceituais hegemônicas
(etnocentrismo, evolução, modernidade etc.), comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes
e discursos.

7. HABILIDADE 3
(EM13CHS103) Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos
políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de
dados e informações de natureza qualitativa e quantitativa (expressões artísticas, textos filosóficos e
sociológicos, documentos históricos, gráficos, mapas, tabelas etc.).

8. HABILIDADE 4
(EM13CHS104) Analisar objetos da cultura material e imaterial como suporte de conhecimentos, valores,
crenças e práticas que singularizam diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.

9. HABILIDADE 5
(EM13CHS105) Identificar, contextualizar e criticar as tipologias evolutivas (como populações nômades e
sedentárias, entre outras) e as oposições dicotômicas (cidade/campo, cultura/natureza,
civilizados/bárbaros, razão/sensibilidade, material/virtual etc.), explicitando as ambiguidades e a
complexidade dos conceitos e dos sujeitos envolvidos em diferentes circunstâncias e processos

10. HABILIDADE 6
(EM13CHS106) Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e de diferentes gêneros textuais
e as 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, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

11. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa competência 1 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

12. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2
Analisar a conformação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a
compreensão dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais geradores de conflito e negociação,
desigualdade e igualdade, exclusão e inclusão e de situações que envolvam o exercício arbitrário do
poder

13. Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta
competência?
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2 - Analisar a conformação de territórios e fronteiras em diferentes tempos
e espaços, mediante a compreensão dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais geradores
de conflito e negociação, desigualdade e igualdade, exclusão e inclusão e de situações que envolvam o
exercício arbitrário do poder.
F osof a
Geograf a
stór a
Soc o og a

14. HABILIDADE 1
(EM13CHS201) Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos
diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos,
em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais e culturais.

15. HABILIDADE 2
(EM13CHS202) Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas das
sociedades contemporâneas (fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de
valores éticos e culturais etc ), bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais,
econômicas e culturais.

16. HABILIDADE 3
(EM13CHS203) Contrapor os diversos significados de território, fronteiras e vazio (espacial, temporal e
cultural) em diferentes sociedades, contextualizando e relativizando visões dualistas como
civilização/barbárie, nomadismo/sedentarismo e cidade/campo, entre outras

17. HABILIDADE 4
(EM13CHS204) Comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios,
territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes (como grupos sociais e culturais,
impérios, Estados Nacionais e organismos internacionais) e considerando os conflitos populacionais
(internos e externos), a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e
tecnológicas.

8 HABILIDADE 5
(EM13CHS205) Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais,
econômicas, ambientais, políticas e sociais, no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as
culturas juvenis.

9 HABILIDADE 6
(EM13CHS206) Compreender e aplicar os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão,
conexão, entre outros, relacionados com o raciocínio geográfico, na análise da ocupação humana e da
produção do espaço em diferentes tempos.

20. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa competência 2 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

21. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3
Contextualizar, analisar e avaliar criticamente as relações das sociedades com a natureza e seus impactos
econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de soluções que respeitem e promovam a
consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e
global.

22. Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta
competência?
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3 - Contextualizar, analisar e avaliar criticamente as relações das
sociedades com a natureza e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de
soluções que respeitem e promovam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável em
âmbito local, regional, nacional e global.
F osof a
Geograf a
stór a
Soc o og a

23. HABILIDADE 1
(EM13CHS301) Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivos de produção e descarte (reuso e
reciclagem) de resíduos na contemporaneidade e elaborar e/ou selecionar propostas de ação que
promovam a sustentabilidade socioambiental e o consumo responsável.

24. HABILIDADE 2
(EM13CHS302) Analisar e avaliar os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas
ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e
escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais e o compromisso com a
sustentabilidade.

25. HABILIDADE 3
(EM13CHS303) Debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de massa no estímulo ao
consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas a uma percepção crítica das
necessidades criadas pelo consumo.

26. HABILIDADE 4
(EM13CHS304) Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições
governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, e selecionar aquelas
que respeitem e promovam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável.

27. HABILIDADE 5
(EM13CHS305) Analisar e discutir o papel dos organismos nacionais de regulação, controle e fiscalização
ambiental e dos acordos internacionais para a promoção e a garantia de práticas ambientais sustentáveis.

28. HABILIDADE 6
(EM13CHS306) Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos econômicos no uso
dos recursos naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do planeta.

29. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa Competência 3 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

30. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4
Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas,
discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades.

31. Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta
competência?
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4 - Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes
territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e
transformação das sociedades.
F osof a
Geograf a
stór a
Soc o og a

32. HABILIDADE 1
(EM13CHS401) Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos e classes sociais diante das
transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do
tempo, em diferentes espaços e contextos.

33. HABILIDADE 2
(EM13CHS402) Analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda em diferentes espaços,
escalas e tempos, associando-os a processos de estratificação e desigualdade socioeconômica.

34. HABILIDADE 3
(EM13CHS403) Caracterizar e analisar processos próprios da contemporaneidade, com ênfase nas
transformações tecnológicas e das relações sociais e de trabalho, para propor ações que visem à
superação de situações de opressão e violação dos Direitos Humanos.

35. HABILIDADE 4
(EM13CHS404) Identificar e discutir os múltiplos aspectos do trabalho em diferentes circunstâncias e
contextos históricos e/ou geográficos e seus efeitos sobre as gerações, em especial, os jovens e as
gerações futuras, levando em consideração, na atualidade, as transformações técnicas, tecnológicas e
informacionais.

36. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa Competência 4 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

37. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5
Reconhecer e combater as diversas formas de desigualdade e violência, adotando princípios éticos,
democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

38. Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta
competência?
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5 - Reconhecer e combater as diversas formas de desigualdade e violência,
adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.
F osof a
Geograf a
stór a
Soc o og a

39. HABILIDADE 1
(EM13CHS501) Compreender e analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, identificando
processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a autonomia e o
poder de decisão (vontade).

40. HABILIDADE 2
(EM13CHS502) Analisar situações da vida cotidiana (estilos de vida, valores, condutas etc.),
desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade e preconceito, e propor ações que
promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às escolhas individuais.

41. HABILIDADE 3
(EM13CHS503) Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica etc.), suas causas,
significados e usos políticos, sociais e culturais, avaliando e propondo mecanismos para combatê-las, com
base em argumentos éticos.

42. HABILIDADE 4
(EM13CHS504) Analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações científicas e
tecnológicas no mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos,
grupos sociais, sociedades e culturas.

43. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa Competência 5 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

44. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 6
Participar, pessoal e coletivamente, do debate público de forma consciente e qualificada, respeitando
diferentes posições, com vistas a possibilitar escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

45. Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta
competência?
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 6 - Participar, pessoal e coletivamente, do debate público de forma
consciente e qualificada, respeitando diferentes posições, com vistas a possibilitar escolhas alinhadas ao
exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.
F osof a
Geograf a
stór a
Soc o og a

46. HABILIDADE 1
(EM13CHS601) Relacionar as demandas políticas, sociais e culturais de indígenas e afrodescendentes no
Brasil contemporâneo aos processos históricos das Américas e ao contexto de exclusão e inclusão
precária desses grupos na ordem social e econômica atual

47. HABILIDADE 2
(EM13CHS602) Identificar, caracterizar e relacionar a presença do paternalismo, do autoritarismo e do
populismo na política, na sociedade e nas culturas brasileira e latino-americana, em períodos ditatoriais e
democráticos, com as formas de organização e de articulação das sociedades em defesa da autonomia,
da liberdade, do diálogo e da promoção da cidadania.

48. HABILIDADE 3
(EM13CHS603) Compreender e aplicar conceitos políticos básicos (Estado, poder, formas, sistemas e
regimes de governo, soberania etc ) na análise da formação de diferentes países, povos e nações e de
suas experiências políticas.

49. HABILIDADE 4
(EM13CHS604) Conhecer e discutir o papel dos organismos internacionais no contexto mundial, com
vistas à elaboração de uma visão crítica sobre seus limites e suas formas de atuação

50. HABILIDADE 5
(EM13CHS605) Analisar os princípios da declaração dos Direitos Humanos, recorrendo às noções de
justiça, igualdade e fraternidade, para fundamentar a crítica à desigualdade entre indivíduos, grupos e
sociedades e propor ações concretas diante da desigualdade e das violações desses direitos em
diferentes espaços de vivência dos jovens.

51. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa competência 6 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

52. Consulte agora o conjunto de competências da área:
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1 - Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais
nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos
epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses
processos e às possíveis relações entre eles.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2 - Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e
espaços, mediante a compreensão dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais geradores de
conflito e negociação, desigualdade e igualdade, exclusão e inclusão e de situações que envolvam o
exercício arbitrário do poder.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3 - Contextualizar, analisar e avaliar criticamente as relações das
sociedades com a natureza e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de
soluções que respeitem e promovam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável em
âmbito local, regional, nacional e global.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4 - Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes
territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e
transformação das sociedades.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5 - Reconhecer e combater as diversas formas de desigualdade e
violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos
Humanos
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 6 - Participar, pessoal e coletivamente, do debate público de forma
consciente e qualificada, respeitando diferentes posições, com vistas a possibilitar escolhas alinhadas ao
exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.
Você acredita que essas competências expressam os aspectos essenciais que devem ser contemplados
nessa área?

53. Você acredita que esta ferramenta auxiliou a sistematizar as suas contribuições?

54. Qual é a sua impressão geral sobre o documento da BNCC do Ensino Médio?

BNCC etapa Ensino Médio Contribuições para a Área de Matemática e suas tecnologias
Orientações e Identificação

Este formulário eletrônico tem por finalidade receber as contribuições e propostas dos diversos
segmentos educacionais da sociedade brasileira sobre o documento da etapa do Ensino Médio da
BNCC em discussão no CNE.
A BNCC homologada define as competências gerais a serem desenvolvidas ao longo de toda a
Educação Básica e as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas na Educação Infantil
e no Ensino Fundamental.
O documento da etapa do Ensino Médio, ora em discussão no CNE, integra a BNCC para a
Educação Básica e explicita os fundamentos para essa etapa e para as áreas do conhecimento.
Além disso, detalha as competências específicas e as habilidades relativas às áreas do
conhecimento e aos componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemática.
Por meio deste formulário, serão recebidas as contribuições fundamentadas e circunstanciadas de
pessoas físicas, órgãos, associações, entidades representativas ou especialistas envolvidos com o
tema da Base Nacional Comum Curricular – Ensino Médio, com autoria identificada e qualificada
até às 23h59 do dia da última audiência pública, prevista para 29/08/2018.
Informações para preenchimento:
- Este formulário está dividido em 3 blocos, sendo o primeiro para identificação da instituição ou
pessoa física que fará a contribuição (obrigatório); o segundo para fazer upload de documentos
com a sistematização das contribuições específicas para a Área (facultativo) e o terceiro destinado
às contribuições feitas sobre as competências e habilidades da Área ou Componente da BNCC
(facultativo).
- O envio das contribuições só acontecerá quando clicar no botão “Concluído”.
- O tempo estimado para preenchimento do formulário é de 60 minutos.
- O formulário pode ser baixado em PDF nolink abaixo para discussão prévia ao preenchimento.

· Link para formulário em PDF
Para consultar a Base Nacional Comum Curricular, acesse:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
* 1. Dados de identificação
Nome
Instituição
Município
Estado
Endereço de e-mail
Número de telefone com
DDD

BNCC etapa Ensino Médio Contribuições para a Área de Matemática e suas tecnologias
Upload de arquivo

Contribuições

Caso queira fazer suas contribuições de forma sistematizada em documento de texto, como Word,
PDF, Writer ou similares, anexe-o aqui antes de prosseguir com a conclusão deste formulário.

2. Upload de arquivo de contribuições
Consolide suas contribuições em um documento de texto, salve-o em seu computador e faça o upload
aqui.
Selecionar arquivo

Nenhum arqu vo se ec onado

BNCC etapa Ensino Médio Contribuições para a Área de Matemática e suas tecnologias
Questões

Avalie a pertinência e clareza das Competências e Habilidades da área e faça comentários sobre
elas.
3. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1
Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos
contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, ou ainda
questões econômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a consolidar uma
formação científica geral.

4. HABILIDADE 1
(EM13MAT101) Interpretar situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza que envolvem a
variação de duas grandezas, pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação
com ou sem apoio de tecnologias digitais.

5. HABILIDADE 2
(EM13MAT102) Analisar gráficos e métodos de amostragem de pesquisas estatísticas apresentadas em
relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação, identificando, quando for o caso,
inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras não apropriadas.

6. HABILIDADE 3
(EM13MAT103) Interpretar e compreender o emprego de unidades de medida de diferentes grandezas,
inclusive de novas unidades, como as de armazenamento de dados e de distâncias astronômicas e
microscópicas, ligadas aos avanços tecnológicos, amplamente divulgadas na sociedade.

7. HABILIDADE 4
(EM13MAT104) Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, tais como índice de
desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros, investigando os processos de cálculo desses
números.

8. HABILIDADE 5
(EM13MAT105) Utilizar as noções de transformações isométricas (translação, reflexão, rotação e
composições destas) e transformações homotéticas para analisar diferentes produções humanas como
construções civis, obras de arte, entre outras.

9. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa competência 1 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

10. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2
Articular conhecimentos matemáticos ao propor e/ou participar de ações para investigar desafios do
mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de
problemas de urgência social, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações
da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, recorrendo a conceitos, procedimentos e linguagens
próprios da Matemática.

11. HABILIDADE 1
(EM13MAT201) Propor ações comunitárias, como as voltadas aos locais de moradia dos estudantes
dentre outras, envolvendo cálculos das medidas de área, de volume, de capacidade ou de massa,
adequados às demandas da região.

12. HABILIDADE 2
(EM13MAT202) Planejar e executar pesquisa amostral usando dados coletados ou de diferentes fontes
sobre questões relevantes atuais, incluindo ou não, apoio de recursos tecnológicos, e comunicar os
resultados por meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e das
de dispersão.

13. HABILIDADE 3
(EM13MAT203) Planejar e executar ações envolvendo a criação e a utilização de aplicativos, jogos
(digitais ou não), planilhas para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros
compostos, dentre outros, para aplicar conceitos matemáticos e tomar decisões.

14. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa Competência 2 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

15. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3
Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos, em seus campos – Aritmética, Álgebra,
Grandezas e Medidas, Geometria, Probabilidade e Estatística –, para interpretar, construir modelos e
resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das
soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.

16. HABILIDADE 1
(EM13MAT301) Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da Matemática e de outras áreas do
conhecimento, que envolvem equações lineares simultâneas, usando técnicas algébricas e gráficas,
incluindo ou não tecnologias digitais.

17. HABILIDADE 2
(EM13MAT302) Resolver e elaborar problemas cujos modelos são as funções polinomiais de 1º e 2º
graus, em contextos diversos, incluindo ou não tecnologias digitais.

18. HABILIDADE 3
(EM13MAT303) Resolver e elaborar problemas envolvendo porcentagens em diversos contextos e sobre
juros compostos, destacando o crescimento exponencial.

19. HABILIDADE 4
(EM13MAT304) Resolver e elaborar problemas com funções exponenciais nos quais é necessário
compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como o da Matemática
Financeira e o do crescimento de seres vivos microscópicos, entre outros.

20. HABILIDADE 5
(EM13MAT305) Resolver e elaborar problemas com funções logarítmicas nos quais é necessário
compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como os de abalos
sísmicos, pH, radioatividade, Matemática Financeira, entre outros.

21. HABILIDADE 6
(EM13MAT306) Resolver e elaborar problemas em contextos que envolvem fenômenos periódicos reais,
como ondas sonoras, ciclos menstruais, movimentos cíclicos, entre outros, e comparar suas
representações com as funções seno e cosseno, no plano cartesiano, com ou sem apoio de aplicativos de
álgebra e geometria.

22. HABILIDADE 7
(EM13MAT307) Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície
(reconfigurações, aproximação por cortes etc.) e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em
situações reais, como o remanejamento e a distribuição de plantações, com ou sem apoio de tecnologias
digitais.

23. HABILIDADE 8
(EM13MAT308)Resolver e elaborar problemas em variados contextos, envolvendo triângulos nos quais se
aplicam as relações métricas ou as noções de congruência e semelhança.

24. HABILIDADE 9
(EM13MAT309) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de
prismas, pirâmides e corpos redondos (cilindro e cone) em situações reais, como o cálculo do gasto de
material para forrações ou pinturas de objetos cujos formatos sejam composições dos sólidos estudados.

25. HABILIDADE 10
(EM13MAT310) Resolver e elaborar problemas de contagem envolvendo diferentes tipos de agrupamento
de elementos, por meio dos princípios multiplicativo e aditivo, recorrendo a estratégias diversas como o
diagrama de árvore.

26. HABILIDADE 11
(EM13MAT311) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo da probabilidade de eventos
aleatórios, identificando e descrevendo o espaço amostral e realizando contagem das possibilidades.

27. HABILIDADE 12
(EM13MAT312) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de probabilidade de eventos em
experimentos aleatórios sucessivos.

28. HABILIDADE 13
(EM13MAT313) Resolver e elaborar problemas que envolvem medições em que se discuta o emprego de
algarismos significativos e algarismos duvidosos, utilizando, quando necessário, a notação científica.

29. HABILIDADE 14
(EM13MAT314) Resolver e elaborar problemas que envolvem grandezas compostas, determinadas pela
razão ou pelo produto de duas outras, como velocidade, densidade demográfica, energia elétrica etc.

30. HABILIDADE 15
(EM13MAT315) Reconhecer um problema algorítmico, enunciá-lo, procurar uma solução e expressá-la por
meio de um algoritmo, com o respectivo fluxograma.

31. HABILIDADE 16
(EM13MAT316) Resolver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que envolvem cálculo e
interpretação das medidas de tendência central (média, moda, mediana) e das de dispersão (amplitude,
variância e desvio padrão).

32. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa Competência 3 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

33. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4
Compreender e utilizar, com flexibilidade e fluidez, diferentes registros de representação matemáticos
(algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados
de problemas, de modo a favorecer a construção e o desenvolvimento do raciocínio matemático.

34. HABILIDADE 1
(EM13MAT401)Converter representações algébricas de funções polinomiais de 1º grau para
representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o comportamento é
proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica.

35. HABILIDADE 2
(EM13MAT402) Converter representações algébricas de funções polinomiais de 2º grau para
representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais uma variável for
diretamente proporcional ao quadrado da outra, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e
geometria dinâmica.

36. HABILIDADE 3
(EM13MAT403) Comparar e analisar as representações, em plano cartesiano, das funções exponencial e
logarítmica para identificar as características fundamentais (domínio, imagem, crescimento) de cada uma,
com ou sem apoio de tecnologias digitais, estabelecendo relações entre elas.

37. HABILIDADE 4
(EM13MAT404) Identificar as características fundamentais das funções seno e cosseno (periodicidade,
domínio, imagem), por meio da comparação das representações em ciclos trigonométricos e em planos
cartesianos, com ou sem apoio de tecnologias digitais.

38. HABILIDADE 5
(EM13MAT405) Reconhecer funções definidas por uma ou mais sentenças (como a tabela do Imposto de
Renda, contas de luz, água, gás etc.), em suas representações algébrica e gráfica, convertendo essas
representações de uma para outra e identificando domínios de validade, imagem, crescimento e
decrescimento.

39. HABILIDADE 6
(EM13MAT406) Utilizar os conceitos básicos de uma linguagem de programação na implementação de
algoritmos escritos em linguagem corrente e/ou matemática.

40. HABILIDADE 7
(EM13MAT407) Interpretar e construir vistas ortogonais de uma figura espacial para representar formas
tridimensionais por meio de figuras planas.

41. HABILIDADE 8
(EM13MAT408) Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências, com base em dados obtidos em
pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de softwares que inter-relacionem estatística,
geometria e álgebra.

42. HABILIDADE 9
(EM13MAT409) Interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos por meio de diferentes diagramas e
gráficos, como o histograma, o de caixa (box-plot), o de ramos e folhas, reconhecendo os mais eficientes
para sua análise.

43. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa Competência 4 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

44. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5
Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas,
empregando recursos e estratégias como observação de padrões, experimentações e tecnologias digitais,
identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das
referidas conjecturas.

45. HABILIDADE 1
(EM13MAT501) Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano
cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa
generalização, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial de 1º grau.

46. HABILIDADE 2
(EM13MAT502) Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano
cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa
generalização, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial de 2º grau do tipo y =
ax2

47. HABILIDADE 3
(EM13MAT503) Investigar pontos de máximo ou de mínimo de funções quadráticas em contextos da
Matemática Financeira ou da Cinemática, entre outros.

48. HABILIDADE 4
(EM13MAT504) Investigar processos de obtenção da medida do volume de prismas, pirâmides, cilindros e
cones, incluindo o princípio de Cavalieri, para a obtenção das fórmulas de cálculo da medida do volume
dessas figuras.

49. HABILIDADE 5
(EM13MAT505) Resolver problemas sobre ladrilhamentos do plano, com ou sem apoio de aplicativos de
geometria dinâmica, para conjecturar a respeito dos tipos ou composição de polígonos que podem ser
utilizados, generalizando padrões observados.

50. HABILIDADE 6
(EM13MAT506) Representar graficamente a variação da área e do perímetro de um polígono regular
quando os comprimentos de seus lados variam, analisando e classificando as funções envolvidas.

51. HABILIDADE 7
(EM13MAT507) Identificar e associar sequências numéricas (PA) a funções afins de domínios discretos
para análise de propriedades, incluindo dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas.

52. HABILIDADE 8
(EM13MAT508) Identificar e associar sequências numéricas (PG) a funções exponenciais de domínios
discretos para análise de propriedades, incluindo dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas.

53. HABILIDADE 9
(EM13MAT509) Investigar a deformação de ângulos e áreas provocada pelas diferentes projeções usadas
em cartografia, como a cilíndrica e a cônica.

54. HABILIDADE 10
(EM13MAT510) Investigar conjuntos de dados relativos ao comportamento de duas variáveis numéricas,
usando tecnologias da informação, e, se apropriado, levar em conta a variação e utilizar uma reta para
descrever a relação observada.

55. HABILIDADE 11
(EM13MAT511) Reconhecer a existência de diferentes tipos de espaços amostrais, discretos ou não, de
eventos equiprováveis ou não, e investigar as implicações no cálculo de probabilidades.

56. HABILIDADE 12
(EM13MAT512) Investigar propriedades de figuras geométricas, questionando suas conjecturas por meio
da busca de contraexemplos, para refutá-las ou reconhecer a necessidade de sua demonstração para
validação, como os teoremas relativos aos quadriláteros e triângulos.

57. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa Competência 5 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

58. Consulte agora o conjunto de competências da área:
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1 - Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para
interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da
Natureza e Humanas, ou ainda questões econômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de
modo a consolidar uma formação científica geral.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2 - Articular conhecimentos matemáticos ao propor e/ou participar de ações
para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis,
com base na análise de problemas de urgência social, como os voltados a situações de saúde,
sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, recorrendo a
conceitos, procedimentos e linguagens próprios da Matemática.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3 - Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos, em seus
campos – Aritmética, Álgebra, Grandezas e Medidas, Geometria, Probabilidade e Estatística –, para
interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos
resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4 - Compreender e utilizar, com flexibilidade e fluidez, diferentes registros
de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de
solução e comunicação de resultados de problemas, de modo a favorecer a construção e o
desenvolvimento do raciocínio matemático.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5 - Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e
propriedades matemáticas, empregando recursos e estratégias como observação de padrões,
experimentações e tecnologias digitais, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada
vez mais formal na validação das referidas conjecturas.
Você acredita que essas competências expressam os aspectos essenciais que devem ser contemplados
nessa área?

59. Você acredita que esta ferramenta auxiliou a sistematizar as suas contribuições?

60. Qual é a sua impressão geral sobre documento da BNCC do Ensino Médio?

BNCC etapa Ensino Médio Contribuições para a Área de Linguagens e suas Tecnologias
Orientações e Identificação

Este formulário eletrônico tem por finalidade receber as contribuições e propostas dos diversos
segmentos educacionais da sociedade brasileira sobre o documento da etapa do Ensino Médio da
BNCC em discussão no CNE.
A BNCC homologada define as competências gerais a serem desenvolvidas ao longo de toda a
Educação Básica e as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas na Educação Infantil
e no Ensino Fundamental.
O documento da etapa do Ensino Médio, ora em discussão no CNE, integra a BNCC para a
Educação Básica e explicita os fundamentos para essa etapa e para as áreas do conhecimento.
Além disso, detalha as competências específicas e as habilidades relativas às áreas do
conhecimento e aos componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemática.
Por meio deste formulário, serão recebidas as contribuições fundamentadas e circunstanciadas de
pessoas físicas, órgãos, associações, entidades representativas ou especialistas envolvidos com o
tema da Base Nacional Comum Curricular – Ensino Médio, com autoria identificada e qualificada
até às 23h59 do dia da última audiência pública, prevista para 29/08/2018.
Informações para preenchimento:
- Este formulário está dividido em 3 blocos, sendo o primeiro para identificação da instituição ou
pessoa física que fará a contribuição (obrigatório); o segundo para fazer upload de documentos
com a sistematização das contribuições específicas para a Área (facultativo) e o terceiro destinado
às contribuições feitas sobre as competências e habilidades da Área ou Componente da BNCC
(facultativo).
- O envio das contribuições só acontecerá quando clicar no botão “Concluído”.
- O tempo estimado para preenchimento do formulário é de 30 minutos.
- O formulário pode ser baixado em PDF nolink abaixo para discussão prévia ao preenchimento.

· Link para formulário em PDF
Para consultar a Base Nacional Comum Curricular, acesse:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
* 1. Dados de identificação
Nome
Instituição
Município
Estado
Endereço de e-mail
Número de telefone com
DDD

BNCC etapa Ensino Médio Contribuições para a Área de Linguagens e suas Tecnologias
Upload de arquivo

Contribuições

Caso queira fazer suas contribuições de forma sistematizada em documento de texto, como Word,
PDF, Writer ou similares, anexe-o aqui.
2. Upload de arquivo de contribuições
Consolide suas contribuições em um documento de texto, salve-o em seu computador e faça o upload
aqui.
Selecionar arquivo

Nenhum arqu vo se ec onado

BNCC etapa Ensino Médio Contribuições para a Área de Linguagens e suas Tecnologias
Questões

3. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1
Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas (artísticas, corporais e verbais) e
mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação
social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as
possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo.

4. Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa
competência?
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1 - Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas
(artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos
nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação
social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para
continuar aprendendo.
Arte
Educação Fís ca
Língua Ing esa
Língua Portuguesa

5. HABILIDADE 1
(EM13LGG101) Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos, nas diferentes
linguagens, para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos.

6. HABILIDADE 2
(EM13LGG102) Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos
discursos veiculados nas diferentes mídias como forma de ampliar suas as possibilidades de explicação e
interpretação crítica da realidade.

7. HABILIDADE 3
(EM13LGG103) Analisar, de maneira cada vez mais aprofundada, o funcionamento das linguagens, para
interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses.

8. HABILIDADE 4
(EM13LGG104) Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos, para a
compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos de atuação social.

9. HABILIDADE 5
(EM13LGG105) Analisar e experimentar diversos processos de remidiação de produções multissemióticas,
multimídia e transmídia, como forma de fomentar diferentes modos de participação e intervenção social.

10. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa Competência 1 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

11. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2
Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de
linguagem, respeitar as diversidades, a pluralidade de ideias e posições e atuar socialmente com base em
princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos Direitos Humanos, exercitando a
empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer
natureza.

12. Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa
competência?
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2 - Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder
que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitar as diversidades, a pluralidade de ideias e
posições e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade
e nos Direitos Humanos, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e
combatendo preconceitos de qualquer natureza.
Arte
Educação Fís ca
Língua Ing esa
Língua Portuguesa

13. HABILIDADE 1
(EM13LGG201) Utilizar adequadamente as diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais) em
diferentes contextos, valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e
sensível aos contextos de uso.

14. HABILIDADE 2
(EM13LGG202) Analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo nos discursos das
diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e verbais), para compreender o modo como circulam,
constituem-se e (re)produzem significação e ideologias.

15. HABILIDADE 3
(EM13LGG203) Analisar os diálogos e conflitos entre diversidades e os processos de disputa por
legitimidade nas práticas de linguagem e suas produções (artísticas, corporais e verbais), presentes na
cultura local e em outras culturas.

16. HABILIDADE 4
(EM13LGG204) Negociar sentidos e produzir entendimento mútuo, nas diversas linguagens (artísticas,
corporais e verbais), com vistas ao interesse comum pautado em princípios e valores de equidade
assentados na democracia e nos Direitos Humanos

17. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa Competência 2 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

18. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3
Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, com autonomia e colaboração,
protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo
pontos de vista que respeitem o outro e promovam os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o
consumo responsável, em âmbito local, regional e global.

19. Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nesta
competência?
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3 - Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para
exercer, com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma
crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os
Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e
global.
Arte
Educação Fís ca
Língua Ing esa
Língua Portuguesa

20. HABILIDADE 1
(EM13LGG301) Participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens
(artísticas, corporais e verbais), levando em conta seus funcionamentos, para produzir sentidos em
diferentes contextos.

21. HABILIDADE 2
(EM13LGG302) Compreender e posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo presentes
nos discursos em diferentes linguagens, levando em conta seus contextos de produção e de circulação.

22. HABILIDADE 3
(EM13LGG303) Debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes argumentos e
opiniões manifestados, para negociar e sustentar posições, formular propostas, e intervir e tomar decisões
democraticamente sustentadas, que levem em conta o bem comum e os Direitos Humanos, a consciência
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global

23. HABILIDADE 4
(EM13LGG304) Mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação social,
política, artística e cultural para enfrentar desafios contemporâneos, discutindo seus princípios e objetivos
de maneira crítica, criativa, solidária e ética.

24. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa Competência 3 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

25. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4
Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível
aos contextos de uso, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressões identitárias,
pessoais e coletivas, bem como respeitando as variedades linguísticas e agindo no enfrentamento de
preconceitos de qualquer natureza.

26. Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa
competência?
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4 - Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, social,
variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas
de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como respeitando as variedades linguísticas e
agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza.
Arte
Educação Fís ca
Língua Ing esa
Língua Portuguesa

27. HABILIDADE 1
(EM13LGG401) Analisar textos de modo a caracterizar as línguas como fenômeno (geo)político, histórico,
social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso.

28. HABILIDADE 2
(EM13LGG402) Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de língua adequados à situação
comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso, respeitando os usos das línguas por esse(s)
interlocutor(es) e combatendo situações de preconceito linguístico.

29. HABILIDADE 3
(EM13LGG403) Fazer uso do inglês como língua do mundo global, levando em conta a multiplicidade e
variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo.

30. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa Competência 4 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

31. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5
Compreender os múltiplos aspectos que envolvem a produção de sentidos nas práticas sociais da cultura
corporal de movimento, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e
identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade.

32. Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nesta
competência?
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5 - Compreender os múltiplos aspectos que envolvem a produção de
sentidos nas práticas sociais da cultura corporal de movimento, reconhecendo-as e vivenciando-as como
formas de expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à
diversidade.
Arte
Educação Fís ca
Língua Ing esa
Língua Portuguesa

33. HABILIDADE 1
(EM13LGG501) Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir
socialmente em práticas da cultura corporal, de modo a estabelecer relações construtivas, éticas e de
respeito às diferenças.

34. HABILIDADE 2
(EM13LGG502) Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder subjacentes às
práticas e discursos verbais e imagéticos na apreciação e produção das práticas da cultura corporal de
movimento.

35. HABILIDADE 3
(EM13LGG503) Praticar, significar e valorizar a cultura corporal de movimento como forma de
autoconhecimento, autocuidado e construção de laços sociais em seus projetos de vida.

36. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa Competência 5 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

37. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 6
Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas
características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas
para dar significado e (re)construir produções autorais individuais e coletivas, de maneira crítica e criativa,
com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas.

38. Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa
competência?
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 6 - Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais,
considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as
linguagens artísticas para dar significado e (re)construir produções autorais individuais e coletivas, de
maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas.
Arte
Educação Fís ca
Língua Ing esa
Língua Portuguesa

39. HABILIDADE 1
(EM13LGG601) Apropriar-se do patrimônio artístico e da cultura corporal de movimento de diferentes
tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de disputa por legitimidade.

40. HABILIDADE 2
(EM13LGG602) Fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às
mundiais, assim como delas participar, de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação e
a criatividade.

41. HABILIDADE 3
(EM13LGG603) Expressar-se e atuar em processos criativos que integrem diferentes linguagens artísticas
e referências estéticas e culturais, recorrendo a conhecimentos de naturezas diversas (artísticos,
históricos, sociais e políticos) e experiências individuais e coletivas.

42. HABILIDADE 4
(EM13LGG604) Relacionar as práticas artísticas e da cultura corporal do movimento às diferentes
dimensões da vida social, cultural, política, histórica e econômica.

43. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa competência 6 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

44. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 7
Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas,
criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas
autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida
pessoal e coletiva.

45. Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa
competência?
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 7 - Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as
dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de
engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura,
trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.
Arte
Educação Fís ca
Língua Ing esa
Língua Portuguesa

46. HABILIDADE 1
(EM13LGG701) Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), compreendendo seus
princípios e funcionalidades, e mobilizá-las de modo ético, responsável e adequado a práticas de
linguagem em diferentes contextos

47. HABILIDADE 2
(EM13LGG702) Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) na
formação do sujeito e em suas práticas sociais, para fazer uso crítico dessa mídia em práticas de seleção,
compreensão e produção de discursos em ambiente digital

48. HABILIDADE 3
(EM13LGG703) Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção
coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais.

49. HABILIDADE 4
(EM13LGG704) Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação, por meio de
ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede.

50. Você acredita que o conjunto das habilidades dessa competência 7 expressa os aspectos essenciais
que ela precisa contemplar?

51. Consulte agora o conjunto de competências da área:
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1 - Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas
(artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos
nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação
social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para
continuar aprendendo.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2 - Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder
que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitar as diversidades, a pluralidade de ideias e
posições e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade
e nos Direitos Humanos, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e
combatendo preconceitos de qualquer natureza.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3 - Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para
exercer, com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma
crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os
Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e
global.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4 - Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, social,
variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas
de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como respeitando as variedades linguísticas e
agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5 - Compreender os múltiplos aspectos que envolvem a produção de
sentidos nas práticas sociais da cultura corporal de movimento, reconhecendo-as e vivenciando-as como
formas de expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à
diversidade.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 6 - Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais,
considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as
linguagens artísticas para dar significado e (re)construir produções autorais individuais e coletivas, de
maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 7 - Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as
dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de
engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura,
trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.
Você acredita que essas competências expressam os aspectos essenciais que devem ser contemplados
nessa área?

52. Você acredita que esta ferramenta auxiliou a sistematizar as suas contribuições?

53. Qual é sua impressão geral sobre o documento da BNCC do Ensino Médio?

BNCC etapa Ensino Médio Contribuições para o Componente Língua Portuguesa
Orientações e Identificação

Este formulário eletrônico tem por finalidade receber as contribuições e propostas dos diversos
segmentos educacionais da sociedade brasileira sobre o documento da etapa do Ensino Médio da
BNCC em discussão no CNE.
A BNCC homologada define as competências gerais a serem desenvolvidas ao longo de toda a
Educação Básica e as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas na Educação Infantil
e no Ensino Fundamental.
O documento da etapa do Ensino Médio, ora em discussão no CNE, integra a BNCC para a
Educação Básica e explicita os fundamentos para essa etapa e para as áreas do conhecimento.
Além disso, detalha as competências específicas e as habilidades relativas às áreas do
conhecimento e aos componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemática.
Por meio deste formulário, serão recebidas as contribuições fundamentadas e circunstanciadas de
pessoas físicas, órgãos, associações, entidades representativas ou especialistas envolvidos com o
tema da Base Nacional Comum Curricular – Ensino Médio, com autoria identificada e qualificada
até às 23h59 do dia da última audiência pública, prevista para 29/08/2018.
Informações para preenchimento:
- Este formulário está dividido em 3 blocos, sendo o primeiro para identificação da instituição ou
pessoa física que fará a contribuição (obrigatório); o segundo para fazer upload de documentos
com a sistematização das contribuições específicas para a Área (facultativo) e o terceiro destinado
às contribuições feitas sobre as competências e habilidades da Área ou Componente da BNCC
(facultativo).
- O envio das contribuições só acontecerá quando clicar no botão “Concluído”.
- O tempo estimado para preenchimento do formulário é de 60 minutos.
- O formulário pode ser baixado em PDF nolink abaixo para discussão prévia ao preenchimento.

· Link para formulário em PDF
Para consultar a Base Nacional Comum Curricular, acesse:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
* 1. Dados de identificação
Nome
Instituição
Município
Estado
Endereço de e-mail
Número de telefone com
DDD

BNCC etapa Ensino Médio Contribuições para o Componente Língua Portuguesa
Upload de arquivo

Contribuições

Caso queira fazer suas contribuições de forma sistematizada em documento de texto, como Word,
PDF, Writer ou similares, anexe-o aqui.

2. Upload de arquivo de contribuições
Consolide suas contribuições em um documento de texto, salve-o em seu computador e faça o upload
aqui.
Selecionar arquivo

Nenhum arqu vo se ec onado

BNCC etapa Ensino Médio Contribuições para o Componente Língua Portuguesa
Questões

Avalie a pertinência e clareza das Competências e Habilidades da área e faça comentários sobre
elas.

Habilidades relativas a Todos os Campos de Atuação Social
3. HABILIDADE 1
(EM13LP01) Relacionar o texto, tanto na produção como na recepção,com suas condições de produção e
seu contexto sócio-histórico de circulação (leitor previsto, objetivos, pontos de vista e perspectivas, papel
social do autor, época, gênero do discurso etc.).

4. HABILIDADE 2
(EM13LP02) Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na produção como na recepção,
considerando a construção composicional e o estilo do gênero, usando/reconhecendo adequadamente
elementos e recursos coesivos diversos que contribuam para a coerência, a continuidade do texto e sua
progressão temática, e organizando informações, tendo em vista as condições de produção e as relações
lógico-discursivas envolvidas (causa/efeito ou consequência; tese/argumentos; problema/solução;
definição/exemplos etc.).

5. HABILIDADE 3
(EM13LP03) Analisar relações de intertextualidade e interdiscursividade que permitam a explicitação de
relações dialógicas, a identificação de posicionamentos ou de perspectivas, a compreensão de paródias e
estilizações, entre outras possibilidades.

6. HABILIDADE 4
(EM13LP04) Estabelecer relações de interdiscursividade e intertextualidade para explicitar, sustentar e
qualificar posicionamentos e para construir e referendar explicações e relatos, fazendo uso de citações e
paráfrases devidamente marcadas.

7. HABILIDADE 5
(EM13LP05) Analisar, em textos argumentativos, os posicionamentos assumidos, os movimentos
argumentativos e os argumentos utilizados para sustentá-los, para avaliar sua força e eficácia, e
posicionar-se diante da questão discutida e/ou dos argumentos utilizados, recorrendo aos mecanismos
linguísticos necessários.

8. HABILIDADE 6
(EM13LP06) Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, da escolha de
determinadas palavras ou expressões e da ordenação, combinação e contraposição de palavras, dentre
outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua.

9. HABILIDADE 7
(EM13LP07) Analisar, em textos de diferentes gêneros, marcas que expressam a posição do enunciador
frente àquilo que é dito: uso de diferentes modalidades (epistêmica, deôntica e apreciativa) e de diferentes
recursos gramaticais que operam como modalizadores (verbos modais, tempos e modos verbais,
expressões modais, adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais,
entonação etc.), uso de estratégias de impessoalização (uso de terceira pessoa e de voz passiva etc.),
com vistas ao incremento da compreensão e da criticidade e ao manejo adequado desses elementos nos
textos produzidos, considerando os contextos de produção.

10. HABILIDADE 8
(EM13LP08) Analisar elementos e aspectos da sintaxe do Português, como a ordem dos constituintes da
sentença (e os efeito que causam sua inversão), a estrutura dos sintagmas, as categorias sintáticas,
osprocessos de coordenação e subordinação (e os efeitos de seus usos)e a sintaxe de concordância e de
regência, de modo a potencializar os processos de compreensão e produção de textos e a possibilitar
escolhas adequadas à situação comunicativa.

11. HABILIDADE 9
(EM13LP09) Fazer curadoria de informações, tendo em vista diferentes propósitos e projetos discursivos.

12. HABILIDADE 10
(EM13LP10) Selecionar informações, dados e argumentos em fontes confiáveis, impressas e digitais, e
utilizá-los de forma referenciada, para que o texto a ser produzido tenha um nível de aprofundamento
adequado (para além do senso comum) e contemple a sustentação das posições defendidas.

13. HABILIDADE 11
(EM13LP11) Analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas de elementos sonoros (volume, timbre,
intensidade, pausas, ritmo, efeitos sonoros, sincronização etc.) e de suas relações com o verbal, levando
em conta esses efeitos na produção de áudios, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos
e de apreciação.

14. HABILIDADE 12
(EM13LP12) Analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas e formatação das imagens
(enquadramento, ângulo/vetor, cor, brilho, contraste) e de sua sequenciação (disposição e transição,
movimentos de câmera, remix), das performances (movimentos do corpo, gestos, ocupação do espaço
cênico), dos elementos sonoros (entonação, trilha sonora, sampleamento etc.) e das relações desses
elementos com o verbal, levando em conta esses efeitos nas produções de imagens e vídeos, para
ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de apreciação.

15. HABILIDADE 13
(EM13LP13) Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar textos escritos e multissemióticos,
considerando sua adequação às condições de produção do texto, no que diz respeito ao lugar social a ser
assumido e à imagem que se pretende passar a respeito de si mesmo, ao leitor pretendido, ao veículo e
mídia em que o texto ou produção cultural vai circular, ao contexto imediato e sócio-histórico mais geral,
ao gênero textual em questão e suas regularidades, à variedade linguística apropriada a esse contexto e
ao uso do conhecimento dos aspectos notacionais (ortografia padrão, pontuação adequada, mecanismos
de concordância nominal e verbal, regência verbal etc.), sempre que o contexto o exigir.

16. HABILIDADE 14
(EM13LP14) Produzir e analisar textos orais, considerando sua adequação aos contextos de produção, à
forma composicional e ao estilo do gênero em questão, à clareza, à progressão temática e à variedade
linguística empregada, como também aos elementos relacionados à fala (modulação de voz, entonação,
ritmo, altura e intensidade, respiração etc.) e à cinestesia (postura corporal, movimentos e gestualidade
significativa, expressão facial, contato de olho com plateia etc.).

17. HABILIDADE 15
(EM13LP15) Elaborar roteiros para a produção de vídeos variados (vlog, videoclipe, videominuto,
documentário etc.), apresentações teatrais, narrativas multimídia e transmídia, podcasts, playlists
comentadas etc., para ampliar as possibilidades de produção de sentidos e engajar-se de forma reflexiva
em práticas autorais e coletivas.

18. HABILIDADE 16
(EM13LP16) Utilizar softwares de edição de textos, fotos, vídeos e áudio, além de ferramentas e
ambientes colaborativos para criar textos e produções multissemióticas com finalidades diversas,
explorando os recursos e efeitos disponíveis e apropriando-se de práticas colaborativas de escrita, de
construção coletiva do conhecimento e de desenvolvimento de projetos.

19. HABILIDADE 17
(EM13LP17) Analisar o fenômeno da variação linguística, em seus diferentes níveis (variação fonéticofonológica, lexical, sintática, semântica e estilístico-pragmática) e em suas diferentes dimensões (regional,
histórica, social, situacional, ocupacional, etária etc.), de forma a ampliar a compreensão sobre a natureza
viva e dinâmica da língua e sobre o fenômeno da constituição de variedades linguísticas de prestígio e
estigmatizadas, e a fundamentar o respeito às variedades linguísticas e o combate a preconceitos
linguísticos.

Habilidades relativas ao Campo da Vida Pessoal
20. HABILIDADE 18
(EM13LP18) Apresentar-se por meio de textos multimodais diversos (perfis variados, gifs biográficos,
biodata, currículo web, videocurrículo etc.) e de ferramentas digitais (ferramenta de gif, wiki, site etc.), para
falar de si de formas variadas, considerando diferentes situações e objetivos

21. HABILIDADE 19
(EM13LP19) Compartilhar gostos, interesses, práticas culturais, temas/problemas/questões que despertam
maior interesse ou preocupação,respeitando e valorizando diferenças, como forma de identificar afinidades
e interesses comuns, como também de organizar e/ou participar de grupos, clubes, oficinas e afins.

22. HABILIDADE 20
(EM13LP20) Produzir, de forma colaborativa, e socializar playlists comentadas de preferências culturais e
de entretenimento, revistas culturais, fanzines, e-zines ou publicações afins que divulguem, comentem e
avaliem músicas, games, séries, filmes, quadrinhos, livros, peças, exposições, espetáculos de dança etc.,
de forma a compartilhar gostos, identificar afinidades, fomentar comunidades etc.

23. HABILIDADE 21
(EM13LP21) Construir e/ou atualizar, de forma colaborativa, registrosdinâmicos (mapas, wiki etc.) de
profissões e ocupações de seu interesse (áreas de atuação, dados sobre formação, fazeres, produções,
depoimentos de profissionais etc.) que possibilitem vislumbrar trajetórias pessoais e profissionais.

Habilidades relativas ao Campo de Atuação na Vida Pública
24. HABILIDADE 22
(EM13LP22) Analisar o histórico e o discurso político de candidatos e de partidos, como também
propagandas políticas e programas e propostas de governo, de forma a participar do debate político e
tomar decisões fundamentadas.

25. HABILIDADE 23
(EM13LP23) Analisar formas não institucionalizadas de participação social, sobretudo as vinculadas a
manifestações artísticas, produções culturais, intervenções urbanas e formas de expressão típica das
culturas juvenis que pretendam expor uma problemática ou promover uma reflexão/ação, posicionando-se
em relação a essas produções e manifestações.

26. HABILIDADE 24
(EM13LP24) Participar de reuniões na escola (conselho de escola e de classe, grêmio livre etc.),
agremiações, coletivos ou movimentos, ent e outros, em debates, assembleias, fóruns de discussão etc.,
exercitando a escuta atenta, respeitando seu turno e tempo de fala, posicionando-se de forma
fundamentada, respeitosa e ética diante da apresentação de propostas e defesas de opiniões, usando
estratégias linguísticas típicas de negociação e de apoio e/ou de consideração do discurso do outro (como
solicitar esclarecimento, detalhamento, fazer referência direta ou retomar a fala do outro, parafraseando-a
para endossá-la, enfatizá-la, complementá-la ou enfraquecê-la), considerando propostas alternativas e
reformulando seu posicionamento, quando for caso, com vistas ao entendimento e ao bem comum

31. HABILIDADE 29
(EM13LP29) Realizar pesquisas de diferentes tipos (bibliográfica, de campo, experimento científico,
levantamento de dados etc.), usando fontes abertas e confiáveis, registrando o processo e comunicando
os resultados, tendo em vista os objetivos colocados e demais elementos do contexto de produção, como
forma de compreender como o conhecimento científico é produzido e apropriar-se dos procedimentos e
dos gêneros textuais envolvidos na realização de pesquisas.

32. HABILIDADE 30
(EM13LP30) Compreender criticamente textos de divulgação científica orais, escritos e multissemióticos
de diferentes áreas do conhecimento, identificando sua organização tópica e a hierarquização das
informações, questionando fontes não confiáveis e problematizando enfoques tendenciosos ou
superficiais.

33. HABILIDADE 31
(EM13LP31) Selecionar informações e dados necessários para uma dada pesquisa (sem excedê-los) em
diferentes fontes (orais, impressas, digitais etc.) e comparar autonomamente esses conteúdos, levando em
conta seus contextos de produção, referências e índices de confiabilidade, e percebendo coincidências,
complementaridades, contradições, erros ou imprecisões conceituais e de dados, de forma a compreender
e posicionar-se criticamente sobre esses conteúdos e estabelecer recortes precisos.

34. HABILIDADE 32
(EM13LP32) Selecionar, elaborar e utilizar instrumentos simples de coleta de dados e informações
(questionários, enquetes, mapeamentos, opinários) e de tratamento e análise dos conteúdos obtidos, que
atendam adequadamente a diferentes objetivos de pesquisa.

35. HABILIDADE 33
(EM13LP33) Produzir textos para a divulgação do conhecimento e de resultados de levantamentos e
pesquisas – texto monográfico, ensaio, artigo de divulgação científica, verbete de enciclopédia
(colaborativa ou não), infográfico (estático ou animado), relato de experimento, relatório, relatório
multimidiático de campo, reportagem científica, podcast ou vlog científico, apresentações orais,
seminários, comunicações em mesas redondas, mapas dinâmicos etc. –, considerando o contexto de
produção e utilizando os conhecimentos sobre os gêneros de divulgação científica, de forma a engajar-se
em processos significativos de socialização e divulgação do conhecimento.

36. HABILIDADE 34
(EM13LP34) Utilizar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e usando
tipos e tamanhos de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e/ou organizando o conteúdo em
itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos,
dimensionando a quantidade de texto e imagem por slide e usando, de forma harmônica, recursos (efeitos
de transição, slides mestres, layouts personalizados, gravação de áudios em slides etc.).

Habilidades relativas ao Campo Jornalístico-Midiático
37. HABILIDADE 35
(EM13LP35) Analisar os interesses que movem o campo jornalístico, os impactos das novas tecnologias
no campo e as condições que fazem da informação uma mercadoria e da checagem de informação uma
prática (e um serviço) essencial, adotando atitude analítica e crítica diante dos textos jornalísticos.

38. HABILIDADE 36
(EM13LP36) Conhecer e analisar diferentes projetos editorias – institucionais, privados, públicos,
financiados, independentes etc. –, de forma a ampliar o repertório de escolhas possíveis de fontes de
informação e opinião, reconhecendo o papel da mídia plural para a consolidação da democracia.

39. HABILIDADE 37
(EM13LP37) Analisar os diferentes graus de parcialidade/imparcialidade (no limite, a não neutralidade) em
textos noticiosos, comparando relatos de diferentes fontes e analisando o recorte feito de fatos/dados e os
efeitos de sentido provocados pelas escolhas realizadas pelo autor do texto, de forma a manter uma
atitude crítica diante dos textos jornalísticos e tornar-se consciente das escolhas feitas como produtor.

40. HABILIDADE 38
(EM13LP38) Usar procedimentos de checagem de fatos noticiados e fotos publicadas (verificar/avaliar
veículo, fonte, data e local da publicação, autoria, URL, formatação; comparar diferentes fontes; consultar
ferramentas e sites checadores etc.), de forma a combater a proliferação de notícias falsas (fake news).

41. HABILIDADE 39
(EM13LP39) Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as condições e os mecanismos de
disseminação de fake news e também exemplos, causas e consequências desse fenômeno e da
prevalência de crenças e opiniões sobre fatos –, de forma a adotar atitude crítica em relação ao fenômeno
e desenvolver uma postura flexível que permita rever crenças e opiniões quando fatos apurados as
contradisserem.

42. HABILIDADE 40
(EM13LP40) Analisar os processos humanos e automáticos de curadoria que operam nas redes sociais e
outros domínios da internet, comparando os feeds de diferentes páginas de redes sociais e discutindo os
efeitos desses modelos de curadoria, de forma a ampliar as possibilidades de trato com o diferente e
minimizar o efeito bolha e a manipulação de terceiros.

43. HABILIDADE 41
(EM13LP41) Acompanhar, analisar e discutir a cobertura da mídia diante de acontecimentos e questões
de relevância social, local e global, comparando diferentes enfoques e perspectivas, por meio do uso de
ferramentas de curadoria de informação (como agregadores de conteúdo) e da consulta a serviços e
fontes de checagem e curadoria de informação, de forma a aprofundar o entendimento sobre um
determinado fato ou questão, identificar o enfoque preponderante da mídia e manter-se implicado, de
forma crítica, com os fatos e as questões que afetam a coletividade.

44. HABILIDADE 42
(EM13LP42) Atuar de forma fundamentada, ética e crítica na produção e no compartilhamento de
comentários, textos noticiosos e de opinião, memes, gifs, remixes variados etc. em redes sociais ou outros
ambientes digitais.

45. HABILIDADE 43
(EM13LP43) Analisar formas contemporâneas de publicidade em contexto digital e peças de campanhas
publicitárias e políticas (cartazes, folhetos, anúncios, propagandas em diferentes mídias, spots, jingles
etc.), explicando os mecanismos de persuasão utilizados e os efeitos de sentido provocados pelas
escolhas feitas em termos de elementos e recursos linguístico-discursivos, imagéticos, sonoros, gestuais e
espaciais, entre outros, e destacando valores e representações de situações, grupos e configurações
sociais veiculadas, a fim de desconstruir eventuais estereótipos e proceder a uma avaliação crítica da
publicidade e das práticas de consumo.

46. HABILIDADE 44
(EM13LP44) Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista temas e acontecimentos de interesse
local ou global, notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens multimidiáticas, documentários,
infográficos, podcasts noticiosos, artigos de opinião, críticas da mídia, vlogs de opinião, textos de
apresentação e apreciação de produções culturais (resenhas, ensaios etc.) e outros gêneros próprios das
formas de expressão das culturas juvenis (vlogs e podcasts culturais, gameplay etc.), em várias mídias,
vivenciando de forma significativa o papel de repórter, analista, crítico, editorialista ou articulista, leitor,
vlogueiro e booktuber, entre outros.

Habilidades relativas ao Campo Artístico-Literário

47. HABILIDADE 45
(EM13LP45) Compartilhar sentidos construídos na leitura/escuta de textos literários, percebendo
diferenças e eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas de apreensão desses textos, para
exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva crítica.

48. HABILIDADE 46
(EM13LP46) Participar de eventos (saraus, competições orais, audições, mostras, festivais, feiras culturais
e literárias, rodas e clubes de leitura, cooperativas culturais, jograis, repentes, slams etc.), inclusive para
socializar obras da própria autoria (poemas, contos e suas variedades, roteiros e microrroteiros,
videominutos, playlists comentadas de música etc.) e/ou interpretar obras de outros, inserindo-se nas
diferentes práticas culturais de seu tempo.

49. HABILIDADE 47
(EM13LP47) Analisar assimilações e rupturas no processo de constituição da literatura brasileira e ao
longo de sua trajetória, por meio da leitura e análise de obras fundamentais do cânone ocidental, em
especial da literatura portuguesa, para perceber a historicidade de matrizes e procedimentos estéticos.

50. HABILIDADE 48
(EM13LP48) Perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas de diferentes gêneros literários (a
apreensão pessoal do cotidiano nas crônicas, a manifestação livre e subjetiva do eu lírico diante do
mundo nos poemas, a múltipla perspectiva da vida humana e social dos romances, a dimensão política e
social de textos da literatura marginal e da periferia etc.) para experimentar os diferentes ângulos de
apreensão do indivíduo e do mundo pela literatura.

51. HABILIDADE 49
(EM13LP49) Analisar relações intertextuais e interdiscursivas entre obras de diferentes autores e gêneros
literários de um mesmo momento histórico e de momentos históricos diversos, explorando os modos como
a literatura e as artes em geral se constituem, dialogam e se retroalimentam.

52. HABILIDADE 50
(EM13LP50) Selecionar obras do repertório artístico-literário contemporâneo à disposição segundo suas
predileções, de modo a constituir um acervo pessoal e dele se apropriar para se inserir e intervir com
autonomia e criticidade no meio cultural.

53. HABILIDADE 51
(EM13LP51) Analisar obras significativas da literatura brasileira e da literatura de outros países e povos,
em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latino-americana, com base em ferramentas da
crítica literária (estrutura da composição, estilo, aspectos discursivos), considerando o contexto de
produção (visões de mundo, diálogos com outros textos, inserções em movimentos estéticos e culturais
etc.) e o modo como elas dialogam com o presente.

54. HABILIDADE 52
(EM13LP52) Produzir apresentações e comentários apreciativos e críticos sobre livros, filmes, discos,
canções, espetáculos de teatro e dança, exposições etc. (resenhas, vlogs e podcasts literários e artísticos,
playlists comentadas, fanzines, e-zines etc.).

55. HABILIDADE 53
(EM13LP53) Criar obras autorais, em diferentes gêneros e mídias – mediante seleção e apropriação de
recursos textuais e expressivos do repertório artístico –, e/ou produções derivadas (paródias, estilizações,
fanfics, fanclipes etc.), como forma de dialogar crítica e/ou subjetivamente com o texto literário.

56. Analise agora o conjunto de competências específicas da área de Linguagens e suas Tecnologias.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1 - Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas
(artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na
recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação
social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as
possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2 - Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder
que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitar as diversidades, a pluralidade de ideias e
posições e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade
e nos Direitos Humanos, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e
combatendo preconceitos de qualquer natureza.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3 - Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para
exercer, com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma
crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os
Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e
global.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4 - Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, social,
variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas
de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como respeitando as variedades linguísticas e
agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5 - Compreender os múltiplos aspectos que envolvem a produção de
sentidos nas práticas sociais da cultura corporal de movimento, reconhecendo-as e vivenciando-as como
formas de expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à
diversidade.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 6 - Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais,
considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as
linguagens artísticas para dar significado e (re)construir produções autorais individuais e coletivas, de
maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 7 - Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as
dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de
engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura,
trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.
As habilidades de Língua Portuguesa estão expressas neste conjunto de competências específicas da
área de Linguagens e suas Tecnologias?

57. Você acredita que esta ferramenta auxiliou a sistematizar as suas contribuições?

58. Qual é a sua impressão geral sobre o documento da BNCC do Ensino Médio?

BNCC etapa Ensino Médio Contribuições para o Documento Introdutório
Orientações e identificação

Este formulário eletrônico tem por finalidade receber as contribuições e propostas dos diversos
segmentos educacionais da sociedade brasileira sobre o documento da etapa do Ensino Médio da
BNCC em discussão no CNE.
A BNCC homologada define as competências gerais a serem desenvolvidas ao longo de toda a
Educação Básica e as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas na Educação Infantil
e no Ensino Fundamental.
O documento da etapa do Ensino Médio, ora em discussão no CNE, integra a BNCC para a
Educação Básica e explicita os fundamentos para essa etapa e para as áreas do conhecimento.
Além disso, detalha as competências específicas e as habilidades relativas às áreas do
conhecimento e aos componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemática.
Por meio deste formulário, serão recebidas as contribuições fundamentadas e circunstanciadas de
pessoas físicas, órgãos, associações, entidades representativas ou especialistas envolvidos com o
tema da Base Nacional Comum Curricular – Ensino Médio, com autoria identificada e qualificada
até às 23h59 do dia da última audiência pública, prevista para 29/08/2018.
Informações para preenchimento:
- Este formulário está dividido em quatro blocos, sendo o primeiro para identificação da instituição
ou pessoa física que fará a contribuição (obrigatório); o segundo para fazer upload de documentos
com a sistematização das contribuições para o Documento Introdutório (facultativo); o terceiro
para fazer upload de documentos com a sistematização das contribuições gerais (facultativo) e o
quarto destinado às contribuições feitas sobre o Documento Introdutório (facultativo).
- O envio das contribuições só acontecerá quando clicar no botão “Concluído”.
- O tempo estimado para preenchimento do formulário é de 30 minutos.
- O formulário pode ser baixado em PDF nolink abaixo para discussão prévia ao preenchimento.

· Link para formulário em PDF
Para consultar a Base Nacional Comum Curricular, acesse:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
* 1. Dados de identificação
Nome
Instituição
Município
Estado
Endereço de e-mail
Número de telefone com
DDD

BNCC etapa Ensino Médio Contribuições para o Documento Introdutório
Upload de arquivo

Contribuições para o Documento Introdutório

Caso queira fazer suas contribuições para o Documento Introdutório da Base Nacional Comum
Curricular do Ensino Médio de forma sistematizada em documento de texto, como Word, PDF,
Writer ou similares, anexe-o aqui.

2. Upload de arquivo de contribuições
Consolide suas contribuições em um documento de texto, salve-o em seu computador e faça o upload
aqui.
Selecionar arquivo

Nenhum arqu vo se ec onado

BNCC etapa Ensino Médio Contribuições para o Documento Introdutório
Upload de arquivo

Contribuições Gerais

Caso queira fazer suas contribuições gerais para a Base Nacional Comum Curricular do Ensino
Médio de forma sistematizada em documento de texto, como Word, PDF, Writer ou similares,
anexe-o aqui.

3. Upload de arquivo de contribuições
Consolide suas contribuições em um documento de texto, salve-o em seu computador e faça o upload
aqui.
Selecionar arquivo

Nenhum arqu vo se ec onado

BNCC etapa Ensino Médio Contribuições para o Documento Introdutório
Questões

A Base Nacional Comum Curricular já foi homologada e as alterações que serão feitas no Capítulo
2 serão referentes apenas à etapa do Ensino Médio. Nas perguntas abaixo, dê suas contribuições
para essas alterações.
4. A estrutura da BNCC do Ensino Médio está devidamente explicitada.

5. O documento explicita claramente que a organização de competências e habilidades do Ensino Médio
pelas áreas do conhecimento definidas na LDB não exclui os componentes curriculares, suas
especificidades e saberes.

6. Os principais desafios da etapa estão claramente explicitados.

7. O documento da etapa contempla a noção de "juventudes" definida nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM).

8. As finalidades definidas para a etapa do Ensino Médio contemplam o que está previsto na Lei de
Diretrizes e Bases.

9. As determinações da Lei do Ensino Médio são observadas no que diz respeito à organização curricular
desta etapa.

10. O documento da etapa explicita claramente que as Competências Gerais da Educação Básica
também orientam as aprendizagens essenciais do Ensino Médio.

11. O documento explicita que o currículo do Ensino Médio é integrado pelas aprendizagens essenciais
definidas na BNCC para essa etapa e pelos itinerários formativos a serem ofertados pelos diferentes
sistemas, redes e escolas.

Anexo 11.2
Formulários do Conselho Nacional de
Secretários da Educação (Consed)

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Análise da proposta da BNCC para o Ensino Médio - Área de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias
Introdução e orientações

Professores e professoras,
Nesta atividade, vamos examinar a proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a
etapa do Ensino Médio, em discussão no Conselho Nacional de Educação (CNE). Este documento
explicita os fundamentos para essa etapa e para cada uma das áreas do conhecimento. Além disso,
detalha as competências específicas e as habilidades relativas às áreas e aos componentes
curriculares de Língua Portuguesa e Matemática.
O objetivo é que todos conheçam a fundo o documento e façam suas sugestões. Todas essas
contribuições serão consolidadas pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e
enviadas ao CNE.
Vamos analisar o nível de clareza e pertinência de cada competência e habilidade de nossa área do
conhecimento e verificar se cada um dos componentes está contemplado na proposta atual.
Nessa etapa, a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias define 3 competências e 25
habilidades correlatas que devem ser garantidas a todos os estudantes do Ensino Médio. Vocês
poderão analisar se essas competências e habilidades são claras e pertinentes por meio de uma
escala, sendo 1 equivalente a "nada clara/pertinente" e 5 "muito clara/pertinente", conforme indica
a legenda:
Legenda para a escala de respostas sobe clareza e
pertinência:
1 - Nada clara/pertinente
2 - Pouco clara/pertinente
3 - Parcialmente clara/pertinente
4 - Bem clara/pertinente
5 - Muito clara/pertinente
Uma competência ou habilidade "muito clara" é aquela cuja finalidade é muito facilmente
compreendida a partir de sua leitura. Já uma competência ou habilidade "nada clara" é aquela cuja
finalidade não conseguimos compreender após a sua leitura.
Uma competência ou habilidade "muito pertinente" é aquela que consideramos essencial que
esteja presente na Base e que, portanto, seja desenvolvida por todos os estudantes brasileiros. Já
uma competência ou habilidade "nada pertinente" é aquela que julgamos prescindível, com base
no que consideramos direitos de aprendizagens mínimos, que todo estudante deve ter.
Cada grupo receberá um formulário e deve assinalar os campos com as avaliações de cada
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Análise da proposta da BNCC do Ensino Médio - Área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas
Introdução e orientações

Professores e professoras,
Nesta atividade, vamos examinar a proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a
etapa do Ensino Médio, em discussão no Conselho Nacional de Educação (CNE). Este documento
explicita os fundamentos para essa etapa e para cada uma das áreas do conhecimento. Além disso,
detalha as competências específicas e as habilidades relativas às áreas e aos componentes
curriculares de Língua Portuguesa e Matemática.
O objetivo é que todos conheçam a fundo o documento e façam suas sugestões. Todas essas
contribuições serão consolidadas pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e
enviadas ao CNE.
Vamos analisar o nível de clareza e pertinência de cada competência e habilidade de nossa área do
conhecimento e verificar se cada um dos componentes está contemplado na proposta atual.
Nessa etapa, a área de Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias define 6 competências e 31
habilidades correlatas que devem ser garantidas a todos os estudantes do Ensino Médio. Vocês
poderão analisar se essas competências e habilidades são claras e pertinentes por meio de uma
escala, sendo 1 equivalente a "nada clara/pertinente" e 5 "muito clara/pertinente", conforme indica
a legenda:

Legenda para a escala de respostas sobre clareza e pertinência:
1- Nada clara/pertinente
2- Pouco clara/pertinente
3- Parcialmente clara/pertinente
4- Bem clara/pertinente
5- Muito clara/pertinente

Uma competência ou habilidade "muito clara" é aquela cuja finalidade é muito facilmente
compreendida a partir de sua leitura. Já uma competência ou habilidade "nada clara" é aquela cuja
finalidade não conseguimos compreender após a sua leitura.
Uma competência ou habilidade "muito pertinente" é aquela que consideramos essencial que
esteja presente na Base e que, portanto, seja desenvolvida por todos os estudantes brasileiros. Já
uma competência ou habilidade "nada pertinente" é aquela que julgamos prescindível, com base
no que consideramos direitos de aprendizagens mínimos, que todo estudante deve ter.
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76. Deixe aqui outras sugestões e comentários para melhoria da Base Nacional Comum Curricular.
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Análise da proposta da BNCC para o Ensino Médio - Área de Matemática e suas tecnologias
Introdução e orientações

Professores e professoras,
Nesta atividade, vamos examinar a proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a
etapa do Ensino Médio, em discussão no Conselho Nacional de Educação (CNE). Este documento
explicita os fundamentos para essa etapa e para cada uma das áreas do conhecimento. Além disso,
detalha as competências específicas e as habilidades relativas às áreas e aos componentes
curriculares de Língua Portuguesa e Matemática.
O objetivo é que todos conheçam a fundo o documento e façam suas sugestões. Todas essas
contribuições serão consolidadas pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e
enviadas ao CNE.
Vamos analisar o nível de clareza e pertinência de cada competência e habilidade de nossa área do
conhecimento e verificar se cada um dos componentes está contemplado na proposta atual.
Nessa etapa, a área de Matemática e suas Tecnologias define 5 competências e 45 habilidades
correlatas que devem ser garantidas a todos os estudantes do Ensino Médio. Vocês poderão
analisar se essas competências e habilidades são claras e se são pertinentes por meio de uma
escala, sendo 1 equivalente a "nada clara/pertinente" e 5 "muito clara/pertinente", conforme indica
a legenda:
Legenda para a escala de respostas sobre clareza e
pertinência:
1 - Nada clara/pertinente
2 - Pouco clara/pertinente
3 - Parcialmente clara/pertinente
4 - Bem clara/pertinente
5 - Muito clara/pertinente
Uma competência ou habilidade "muito clara" é aquela cuja finalidade é muito facilmente
compreendida a partir de sua leitura. Já uma competência ou habilidade "nada clara" é aquela cuja
finalidade não conseguimos compreender após a sua leitura.
Uma competência ou habilidade "muito pertinente" é aquela que consideramos essencial que
esteja presente na Base e que, portanto, seja desenvolvida por todos os estudantes brasileiros. Já
uma competência ou habilidade "nada pertinente" é aquela que julgamos prescindível, com base
no que consideramos direitos de aprendizagens mínimos, que todo estudante deve ter.
Cada grupo receberá um formulário e deve assinalar os campos com as avaliações de cada
competência e habilidade. Ao fim da atividade, este documento deve ser entregue ao responsável
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Análise da proposta da BNCC para o Ensino Médio - Área de Linguagens e suas Tecnologias
Introdução e orientações

Professores e professoras,
Nesta atividade, vamos examinar a proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a
etapa do Ensino Médio, em discussão no Conselho Nacional de Educação (CNE). Este documento
explicita os fundamentos para essa etapa e para cada uma das áreas do conhecimento. Além disso,
detalha as competências específicas e as habilidades relativas às áreas e aos componentes
curriculares de Língua Portuguesa e Matemática.
O objetivo é que todos conheçam a fundo o documento e façam suas sugestões. Todas essas
contribuições serão consolidadas pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e
enviadas ao CNE.
Vamos analisar o nível de clareza e pertinência de cada competência e habilidade de nossa área do
conhecimento e verificar se cada um dos componentes está contemplado na proposta atual.
Nessa etapa, a área de Linguagens e suas Tecnologias define sete competências e 27 habilidades
correlatas que devem ser garantidas a todos os estudantes do Ensino Médio. Vocês poderão
analisar se essas competências e habilidades são claras e se são pertinentes por meio de uma
escala, sendo 1 equivalente a "nada clara/pertinente" e 5 "muito clara/pertinente", conforme indica
a legenda:

Legenda para a escala de respostas sobre clareza e
pertinência:
1- Nada clara/pertinente
2- Pouco clara/pertinente
3- Parcialmente clara/pertinente
4- Bem clara/pertinente
5- Muito clara/pertinente

Uma competência ou habilidade "muito clara" é aquela cuja finalidade é muito facilmente
compreendida a partir de sua leitura. Já uma competência ou habilidade "nada clara" é aquela cuja
finalidade não conseguimos compreender após a sua leitura.
Uma competência ou habilidade "muito pertinente" é aquela que consideramos essencial que
esteja presente na Base e que, portanto, seja desenvolvida por todos os estudantes brasileiros. Já
uma competência ou habilidade "nada pertinente" é aquela que julgamos prescindível, com base
no que consideramos direitos de aprendizagens mínimos, que todo estudante deve ter.
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Análise da proposta da BNCC para o Ensino Médio - Componente Língua Portuguesa
Introdução e orientações

Professores e professoras,
Nesta atividade, vamos examinar a proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a
etapa do Ensino Médio, em discussão no Conselho Nacional de Educação (CNE). Este documento
explicita os fundamentos para essa etapa e para cada uma das áreas do conhecimento. Além disso,
detalha as competências específicas e as habilidades relativas às áreas e aos componentes
curriculares de Língua Portuguesa e Matemática.
O objetivo é que todos conheçam a fundo o documento e façam suas sugestões. Todas essas
contribuições serão consolidadas pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e
enviadas ao CNE.
Vamos analisar o nível de clareza e pertinência de cada competência e habilidade de nossa área do
conhecimento e verificar se cada um dos componentes está contemplado na proposta atual.
Nessa etapa, o componente de Língua Portuguesa e suas Tecnologias define 53 habilidades que
devem ser garantidas a todos os estudantes do Ensino Médio. Vocês poderão analisar se essas
habilidades são claras e pertinentes por meio de uma escala, sendo 1 equivalente a "nada
clara/pertinente" e 5 "muito clara/pertinente", conforme indica a legenda:

Legenda para a escala de respostas sobre clareza e
pertinência:
1- Nada clara/pertinente
2- Pouco clara/pertinente
3- Parcialmente clara/pertinente
4- Bem clara/pertinente
5- Muito clara/pertinente
Uma competência ou habilidade "muito clara" é aquela cuja finalidade é muito facilmente
compreendida a partir de sua leitura. Já uma competência ou habilidade "nada clara" é aquela cuja
finalidade não conseguimos compreender após a sua leitura.
Uma competência ou habilidade "muito pertinente" é aquela que consideramos essencial que
esteja presente na Base e que, portanto, seja desenvolvida por todos os estudantes brasileiros. Já
uma competência ou habilidade "nada pertinente" é aquela que julgamos prescindível, com base
no que consideramos direitos de aprendizagens mínimos, que todo estudante deve ter.
Cada grupo receberá um formulário e deve assinalar os campos com as avaliações de cada
competência e habilidade. Ao fim da atividade, este documento deve ser entregue ao responsável
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Anexo 11.3
Apresentação das categorizações e
análises de contribuições de documentos

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

BNCC do Ensino Médio
Contribuições
Consulta Pública

1ª sistematização: natureza da contribuições

ENVIO DE DOCUMENTO
RESPOSTAS AOS
QUESTIONÁRIOS

Mapeamento: DOCUMENTOS
60
documentos
recebidos e
inseridos na
planilha
(Até 31/08)

27 documentos válidos

Anexo 11.4
Análise quantitativa das contribuições
de formulários do Consed

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta competência?COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1
Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional,
nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de
modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e às possíveis relações
entre eles.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

77,30%

5.538

Filosofia

75,51%

Geografia

92,60%

6.634

Geografia

83,09%

História

91,32%

6.542

História

79,53%

Sociologia

86,89%

6.225

Sociologia

87,99%

Habilidades
Disciplina
Média

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS101)
Analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à
compreensão e à crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos,
econômicos, sociais, ambientais e culturais.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

67,53%

Filosofia

91,85%

6.570

Geografia

84,32%

Geografia

87,64%

6.269

História

78,50%

Sociologia

82,25%

História

91,68%

6.558

Sociologia

85,67%

6.128

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS102)
OPÇÕES DE RESPOSTA

Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais,
ambientais e culturais da emergência de matrizes conceituais hegemônicas (etnocentrismo, evolução,
modernidade etc.), comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos.

RESPOSTAS

Filosofia

77,70%

5.548

Geografia

88,49%

6.318

História

93,03%

6.642

Sociologia

88,71%

6.334

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos,
econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e
informações de natureza qualitativa e quantitativa (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos,
documentos históricos, gráficos, mapas, tabelas etc.).

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

87,27%

Geografia

91,53%

6.537

História

89,43%

6.387

Sociologia

89,65%

6.403

6.233

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS104)

Analisar objetos da cultura material e imaterial como suporte de conhecimentos, valores, crenças e
práticas que singularizam diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço..

Competência
Disciplina
Média

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

70,94%

5.061

Geografia

73,40%

5.236

História

92,95%

6.631

Sociologia

83,49%

5.956

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS105)
Identificar, contextualizar e criticar as tipologias evolutivas (como populações nômades e sedentárias,
entre outras) e as oposições dicotômicas (cidade/campo, cultura/natureza, civilizados/bárbaros,
razão/sensibilidade, material/virtual etc.), explicitando as ambiguidades e a complexidade dos conceitos
e dos sujeitos envolvidos em diferentes circunstâncias e processos

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

69,27%

4942

Geografia

87,85%

6.267

História

92,95%

6.631

Sociologia

79,02%

5.637

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS106)
Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e de diferentes gêneros textuais e as 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, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

68,46%

4884

Geografia

97,08%

6.926

História

73,17%

5.220

Sociologia

76,39%

5.450

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta competência?COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2
Analisar a conformação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a
compreensão dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais geradores de conflito e negociação,
desigualdade e igualdade, exclusão e inclusão e de situações que envolvam o exercício arbitrário do
poder.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

64,31%

4590

Geografia

95,40%

6.809

História

84,69%

6.044

Sociologia

82,53%

5.890

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS201)
Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos
continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em
função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais e culturais.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

56,25%

4012

Geografia

95,67%

6.824

História

82,20%

5.863

Sociologia

78,54%

5.602

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS202)
Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas das sociedades
contemporâneas (fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e
culturais etc ) bem como suas interferências nas decisões políticas sociais ambientais econômicas e

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

70,57%

5.035

Geografia

93,40%

6.664

culturais etc.), bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e
culturais.

História

79,99%

5.707

Sociologia

86,22%

6.152

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS203)
Contrapor os diversos significados de território, fronteiras e vazio (espacial, temporal e cultural) em
diferentes sociedades, contextualizando e relativizando visões dualistas como civilização/barbárie,
nomadismo/sedentarismo e cidade/campo, entre outras

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

56,89%

4052

Geografia

94,15%

6.706

História

89,05%

6.343

Sociologia

72,17%

5.141

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS204)
Comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialidades e
fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes (como grupos sociais e culturais, impérios, Estados
Nacionais e organismos internacionais) e considerando os conflitos populacionais (internos e externos), a
diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

60,41%

Geografia

95,33%

6795

História

88,79%

6.329

Sociologia

80,86%

5.764

4306

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS205)

Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais,
políticas e sociais, no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

62,06%

Geografia

88,66%

6307

História

78,24%

5566

Sociologia

87,15%

6200

4415

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS206)
Compreender e aplicar os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, entre outros,
relacionados com o raciocínio geográfico, na análise da ocupação humana e da produção do espaço em
diferentes tempos.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

40,32%

2872

Geografia

98,48%

7015

História

67,30%

4794

Sociologia

51,16%

3644

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta competência?COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3
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OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Contextualizar, analisar e avaliar criticamente as relações das sociedades com a natureza e seus impactos
econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de soluções que respeitem e promovam a
consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e
global.

Filosofia

69,08%

Geografia

92,73%

4924
6610

História

68,03%

4849

Sociologia

83,11%

5924

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS301)
Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivos de produção e descarte (reuso e reciclagem) de
resíduos na contemporaneidade e elaborar e/ou selecionar propostas de ação que promovam a
sustentabilidade socioambiental e o consumo responsável.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

51,25%

3649

Geografia

95,31%

6.786

História

53,12%

3782

Sociologia

74,56%

5.309

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS302)
OPÇÕES DE RESPOSTA

Analisar e avaliar os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à exploração
de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise,
considerando o modo de vida das populações locais e o compromisso com a sustentabilidade.

RESPOSTAS

Filosofia

42,80%

Geografia

97,99%

3047
6976

História

56,85%

4047

Sociologia

66,41%

4728

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS303)
Debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de massa no estímulo ao consumismo, seus
impactos econômicos e socioambientais, com vistas a uma percepção crítica das necessidades criadas
pelo consumo.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

71,60%

Geografia

82,06%

5.844

História

69,76%

4.968

Sociologia

90,75%

6.463

5.099

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS304)
Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de
empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, e selecionar aquelas que respeitem e
promovam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

68,30%

4.858

Geografia

89,47%

6.364

História

67,29%

4.786

Sociologia

84,80%

6.032

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS305)

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS305)
OPÇÕES DE RESPOSTA

Analisar e discutir o papel dos organismos nacionais de regulação, controle e fiscalização ambiental e dos
acordos internacionais para a promoção e a garantia de práticas ambientais sustentáveis.

RESPOSTAS

Filosofia

43,82%

3.118

Geografia

96,16%

6.843

História

52,85%

3.761

Sociologia

64,54%

4.593

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS306)

Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos econômicos no uso dos recursos
naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do planeta.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

47,71%

Geografia

96,83%

6.884

História

62,16%

4.419

Sociologia

69,87%

4.967

3.392

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta competência?COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4
OPÇÕES DE RESPOSTA

Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas,
discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades.

RESPOSTAS

Filosofia

66,73%

4.748

Geografia

84,65%

6.023

História

86,49%

6.154

Sociologia

89,66%

6.379

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS401)
Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos e classes sociais diante das transformações
técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes
espaços e contextos.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

66,93%

Geografia

80,97%

5.754

História

86,32%

6.134

Sociologia

90,90%

6.459

4.756

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS402)

Analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda em diferentes espaços, escalas e tempos,
associando-os a processos de estratificação e desigualdade socioeconômica.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

55,34%

3.933

Geografia

89,17%

6.337

História

75,09%

5.337

Sociologia

90,29%

6.417

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS403)
Caracterizar e analisar processos próprios da contemporaneidade, com ênfase nas transformações
tecnológicas e das relações sociais e de trabalho, para propor ações que visem à superação de situações
de opressão e violação dos Direitos Humanos.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

76,14%

5.406

Geografia

74,38%

5.281

História

81,52%

5.788

Sociologia

93,54%

6.641

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS404)
Identificar e discutir os múltiplos aspectos do trabalho em diferentes circunstâncias e contextos históricos
e/ou geográficos e seus efeitos sobre as gerações, em especial, os jovens e as gerações futuras, levando
em consideração, na atualidade, as transformações técnicas, tecnológicas e informacionais.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

64,84%

4.605

Geografia

90,28%

6.412

História

88,40%

6.278

Sociologia

85,07%

6.042

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta competência? COMPETÊNCIA
ESPECÍFICA 5 Reconhecer e combater as diversas formas de
desigualdade e violência, adotando princípios éticos, democráticos,
inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

86,71%

6.159

Geografia

68,79%

4.886

História

74,41%

5.285

Sociologia

93,68%

6.654

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS501)
Compreender e analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, identificando processos que
contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a autonomia e o poder de
decisão (vontade).

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

93,44%

6.640

Geografia

54,00%

3.837

História

65,78%

4.674

Sociologia

81,82%

5.814

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS502)
Analisar situações da vida cotidiana (estilos de vida, valores, condutas etc.), desnaturalizando e
problematizando formas de desigualdade e preconceito, e propor ações que promovam os Direitos

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

85,79%

6.096

Geografia

61,47%

4.368

Humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às escolhas individuais.

História

68,84%

4.892

Sociologia

94,13%

6.689

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS503)
OPÇÕES DE RESPOSTA

Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica etc.), suas causas, significados e usos
políticos, sociais e culturais, avaliando e propondo mecanismos para combatê-las, com base em
argumentos éticos.

RESPOSTAS

Filosofia

86,78%

Geografia

57,98%

6.159
4.115

História

67,45%

4.787

Sociologia

93,86%

6.661

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS504)
Analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações científicas e tecnológicas no
mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais,
sociedades e culturas.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

83,72%

5.951

Geografia

70,43%

5.006

História

78,01%

5.545

Sociologia

91,25%

6.486

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta competência?COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 6
Participar, pessoal e coletivamente, do debate público de forma consciente e qualificada, respeitando
diferentes posições, com vistas a possibilitar escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto
de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

88,93%

Geografia

64,38%

4.573

História

72,25%

5.132

Sociologia

92,06%

6.539

6.317

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS601)
OPÇÕES DE RESPOSTA

Relacionar as demandas políticas, sociais e culturais de indígenas e afrodescendentes no Brasil
contemporâneo aos processos históricos das Américas e ao contexto de exclusão e inclusão precária
desses grupos na ordem social e econômica atual.

RESPOSTAS

Filosofia

62,12%

4.411

Geografia

77,30%

5.489

História

96,07%

6.822

Sociologia

84,95%

6.032

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS602)
Identificar caracterizar e relacionar a presença do paternalismo do autoritarismo e do populismo na

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Identificar, caracterizar e relacionar a presença do paternalismo, do autoritarismo e do populismo na
política, na sociedade e nas culturas brasileira e latino-americana, em períodos ditatoriais e
democráticos, com as formas de organização e de articulação das sociedades em defesa da autonomia, da
liberdade, do diálogo e da promoção da cidadania.

Filosofia

69,76%

4.953

Geografia

66,20%

4.700

História

95,86%

6.806

Sociologia

84,25%

5.982

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS603)
OPÇÕES DE RESPOSTA

Compreender e aplicar conceitos políticos básicos (Estado, poder, formas, sistemas e regimes de governo,
soberania etc.) na análise da formação de diferentes países, povos e nações e de suas experiências
políticas.

RESPOSTAS

Filosofia

70,98%

Geografia

80,41%

5.039
5.708

História

92,38%

6.558

Sociologia

82,98%

5.891

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS604)
OPÇÕES DE RESPOSTA

Conhecer e discutir o papel dos organismos internacionais no contexto mundial, com vistas à elaboração
de uma visão crítica sobre seus limites e suas formas de atuação.

RESPOSTAS

Filosofia

59,26%

4.206

Geografia

90,29%

6.408

História

75,36%

5.348

Sociologia

73,31%

5.203

Quais componentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas estão contemplados nesta habilidade?(EM13CHS605)
Analisar os princípios da declaração dos Direitos Humanos, recorrendo às noções de justiça, igualdade e
fraternidade, para fundamentar a crítica à desigualdade entre indivíduos, grupos e sociedades e propor
ações concretas diante da desigualdade e das violações desses direitos em diferentes espaços de vivência
dos jovens.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Filosofia

81,01%

Geografia

71,45%

5.076

História

81,56%

5.794

Sociologia

93,50%

6.642

5.755

Q2 COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1
Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local,
regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos
epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com
relação a esses processos e às possíveis relações entre eles.

Clara
Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

7,45%

2,68%

5,78%

41,27%

42,82%

7.127

531

191

412

2.941

3.052

6,77%

2,02%

4,41%

37,31%

49,50%

460

137

300

2.536

3.365

6.798

Q4 HABILIDADE 1(EM13CHS101)
Analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com
vistas à compreensão e à crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos,
geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

7,19%

3,10%

5,82%

43,12%

40,77%

7.118

512

221

414

3.069

2.902

6,63%

1,91%

4,77%

39,90%

46,79%

452

130

325

2.719

3.189

6.815

Q6 HABILIDADE 2(EM13CHS102)
Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas,
econômicas, sociais, ambientais e culturais da emergência de matrizes conceituais
hegemônicas (etnocentrismo, evolução, modernidade etc.), comparando- as a narrativas
que contemplem outros agentes e discursos.

Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos
políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na
sistematização de dados e informações de natureza qualitativa e quantitativa (expressões
artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos, gráficos, mapas, tabelas
etc.).

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

8,04%

3,92%

7,90%

45,54%

34,60%

7.115

572

279

562

3240

2462

6,99%

2,78%

5,52%

42,28%

42,44%

478

190

378

2893

2904

6.843

Q8 HABILIDADE 3(EM13CHS103)
Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

7,14%

2,50%

4,89%

40,41%

45,05%

7.110

508

178

348

2.873

3.203

6,56%

2,22%

4,12%

36,83%

50,27%

449

152

282

2.521

3.441

6.845

Q10 HABILIDADE 4(EM13CHS104)
Analisar objetos da cultura material e imaterial como suporte de conhecimentos, valores,
crenças e práticas que singularizam diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.

clara

Pertinente

Identificar, contextualizar e criticar as tipologias evolutivas (como populações nômades e
sedentárias, entre outras) e as oposições dicotômicas (cidade/campo, cultura/natureza,
civilizados/bárbaros, razão/sensibilidade, material/virtual etc.), explicitando as
ambiguidades e a complexidade dos conceitos e dos sujeitos envolvidos em diferentes
circunstâncias e processos

Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e de diferentes gêneros textuais e
as 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, resolver problemas e exercer
protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

1

2

3

4

5

TOTAL

6,55%

1,77%

3,66%

36,66%

51,35%

7.100

465

126

260

2.603

3.646

6,08%

1,45%

3,23%

34,66%

54,59%

416

99

221

2.373

3.738

6.847

Q12 HABILIDADE 5(EM13CHS105)
Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

7,10%

2,44%

4,75%

42,18%

43,54%

7.100

504

173

337

2.995

3.091

6,28%

1,77%

4,11%

39,19%

48,65%

429

121

281

2.678

3.325

6.834

Q14 HABILIDADE 6(EM13CHS106)
Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,65%

2,25%

3,97%

37,80%

49,34%

7.112

473

160

282

2.688

3.509

5,97%

1,98%

3,79%

34,85%

53,41%

409

136

260

2.388

3.660

6.853

Q16 COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2
Analisar a conformação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços,
mediante a compreensão dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais
geradores de conflito e negociação, desigualdade e igualdade, exclusão e inclusão e de
situações que envolvam o exercício arbitrário do poder.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,31%

1,64%

3,77%

37,75%

50,53%

7.113

449

117

268

2.685

3.594

5,80%

1,46%

2,94%

34,60%

55,20%

397

100

201

2.368

3.777

6.843

Q18 HABILIDADE 1(EM13CHS201)
Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos
diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos
humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais e culturais.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,11%

1,66%

3,66%

37,91%

50,67%

7.107

434

118

260

2.694

3.601

5,81%

1,33%

3,28%

35,55%

54,03%

397

91

224

2.429

3.692

6.833

Q20 HABILIDADE 2(EM13CHS202)
Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas das
sociedades contemporâneas (fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de
informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como suas interferências nas decisões
políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,25%

1,63%

3,56%

38,47%

50,08%

7.099

444

116

253

2.731

3.555

5,77%

1,35%

3,12%

35,84%

53,92%

396

93

214

2.460

3.701

6.864

Q22 HABILIDADE 3(EM13CHS203)
Contrapor os diversos significados de território, fronteiras e vazio (espacial, temporal e
cultural) em diferentes sociedades, contextualizando e relativizando visões dualistas como
civilização/barbárie, nomadismo/sedentarismo e cidade/campo, entre outras

Clara

Pertinente

Comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios,
territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes (como grupos
sociais e culturais, impérios, Estados Nacionais e organismos internacionais) e
considerando os conflitos populacionais (internos e externos), a diversidade étnico-cultural
e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas.

1

2

3

4

5

TOTAL

6,83%

2,00%

4,35%

42,38%

44,43%

7.097

485

142

309

3.008

3.153

6,41%

1,77%

3,78%

40,02%

48,02%

439

121

259

2.740

3.288

6.847

Q24 HABILIDADE 4(EM13CHS204)
Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,29%

1,58%

3,44%

39,52%

49,18%

7.101

447

112

244

2.806

3.492

5,85%

1,34%

3,00%

36,10%

53,71%

401

92

206

2.476

3.684

6.859

Q26 HABILIDADE 5(EM13CHS205)
Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais,
econômicas, ambientais, políticas e sociais, no Brasil e no mundo contemporâneo, com
destaque para as culturas juvenis.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,92%

2,75%

5,75%

42,11%

42,47%

7.094

491

195

408

2.987

3.013

6,37%

2,24%

5,14%

39,94%

46,30%

436

153

352

2.733

3.168

6.842

Q28 HABILIDADE 6(EM13CHS206)
Compreender e aplicar os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão,
conexão, entre outros, relacionados com o raciocínio geográfico, na análise da ocupação
humana e da produção do espaço em diferentes tempos.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,27%

1,68%

3,13%

38,82%

50,10%

7.086

444

119

222

2.751

3.550

5,92%

1,34%

3,01%

36,51%

53,22%

405

92

206

2.499

3.643

6.845

Q30 COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3
Contextualizar, analisar e avaliar criticamente as relações das sociedades com a natureza e
seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de soluções que
respeitem e promovam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável
em âmbito local, regional, nacional e global.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,23%

1,45%

3,07%

36,65%

52,60%

7.099

442

103

218

2.602

3.734

5,76%

1,05%

2,67%

33,82%

56,70%

394

72

183

2.315

3.882

6.846

Q32 HABILIDADE 1(EM13CHS301)
Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivos de produção e descarte (reuso e
reciclagem) de resíduos na contemporaneidade e elaborar e/ou selecionar propostas de
ação que promovam a sustentabilidade socioambiental e o consumo responsável.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,09%

1,69%

3,31%

35,71%

53,20%

7.094

432

120

235

2.533

3.774

5,87%

1,36%

2,99%

33,25%

56,53%

403

93

205

2.281

3.878

6.860

Q34 HABILIDADE 2(EM13CHS302)
Analisar e avaliar os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas
à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e
escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais e o compromisso
com a sustentabilidade.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,11%

1,25%

3,30%

37,32%

52,02%

7.092

433

89

234

2.647

3.689

5,67%

1,30%

2,81%

34,75%

55,48%

388

89

192

2.378

3.797

6.844

Q36 HABILIDADE 3(EM13CHS303)
Debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de massa no estímulo ao
consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas a uma percepção
crítica das necessidades criadas pelo consumo.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,16%

1,27%

2,70%

34,29%

55,58%

7.078

436

90

191

2.427

3.934

5,64%

1,18%

2,58%

31,79%

58,80%

387

81

177

2.180

4.032

6.857

Q38 HABILIDADE 4(EM13CHS304)
Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições
governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, e
selecionar aquelas que respeitem e promovam a consciência e a ética socioambiental e o
consumo responsável.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,28%

1,65%

3,99%

39,22%

48,86%

7.084

445

117

283

2.778

3.461

5,95%

1,44%

3,56%

36,44%

52,61%

408

99

244

2.498

3.607

6.856

Q40 HABILIDADE 5(EM13CHS305)
Analisar e discutir o papel dos organismos nacionais de regulação, controle e fiscalização
ambiental e dos acordos internacionais para a promoção e a garantia de práticas
ambientais sustentáveis.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,13%

1,71%

3,28%

39,52%

49,36%

7.078

434

121

232

2.797

3.494

5,82%

1,63%

3,49%

37,48%

51,58%

399

112

239

2.569

3.536

6.855

Q42 HABILIDADE 6(EM13CHS306)
Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos econômicos no uso
dos recursos naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do
planeta.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,19%

1,48%

3,27%

36,88%

52,17%

7.071

438

105

231

2.608

3.689

5,80%

1,37%

3,13%

34,28%

55,42%

397

94

214

2.345

3.791

6.841

Q44 COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4
Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e
culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação
das sociedades.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,03%

1,44%

2,84%

36,74%

52,94%

7.068

426

102

201

2.597

3.742

5,60%

1,23%

2,57%

34,11%

56,49%

383

84

176

2.335

3.867

6.845

Q46 HABILIDADE 1(EM13CHS401)
Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos e classes sociais diante das
transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao
longo do tempo, em diferentes espaços e contextos.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,07%

1,44%

2,98%

37,12%

52,38%

7.079

430

102

211

2.628

3.708

5,65%

1,17%

2,76%

34,64%

55,78%

387

80

189

2.372

3.819

6.847

Q48 HABILIDADE 2(EM13CHS402)
Analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda em diferentes espaços,
escalas e tempos, associando-os a processos de estratificação e desigualdade
socioeconômica.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,08%

1,46%

3,17%

36,37%

52,92%

7.069

430

103

224

2.571

3.741

5,65%

1,16%

2,93%

34,15%

56,12%

386

79

200

2.334

3.836

6.835

Q50 HABILIDADE 3(EM13CHS403)
Caracterizar e analisar processos próprios da contemporaneidade, com ênfase nas
transformações tecnológicas e das relações sociais e de trabalho, para propor ações que
visem à superação de situações de opressão e violação dos Direitos Humanos.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,10%

1,64%

3,17%

37,36%

51,73%

7.069

431

116

224

2.641

3.657

5,78%

1,23%

2,91%

34,06%

56,02%

396

84

199

2.332

3.835

6.846

Q52 HABILIDADE 4(EM13CHS404)
Identificar e discutir os múltiplos aspectos do trabalho em diferentes circunstâncias e
contextos históricos e/ou geográficos e seus efeitos sobre as gerações, em especial, os
jovens e as gerações futuras, levando em consideração, na atualidade, as transformações
técnicas, tecnológicas e informacionais.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,27%

1,57%

3,60%

38,49%

50,07%

7.078

444

111

255

2.724

3.544

5,91%

1,40%

2,92%

35,65%

54,12%

405

96

200

2.442

3.707

6.850

Q54 COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5
Reconhecer e combater as diversas formas de desigualdade e violência, adotando
princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,25%

1,22%

2,84%

32,01%

57,68%

7.053

441

86

200

2.258

4.068

5,93%

1,08%

2,39%

29,56%

61,04%

406

74

164

2.025

4.181

6.850

Q56 HABILIDADE 1(EM13CHS501)
Reconhecer e combater as diversas formas de desigualdade e violência, adotando
princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,23%

1,32%

2,97%

35,70%

53,79%

7.067

440

93

210

2.523

3.801

5,71%

1,14%

2,83%

32,76%

57,57%

391

78

194

2.245

3.945

6.853

Q58 HABILIDADE 2(EM13CHS502)
Analisar situações da vida cotidiana (estilos de vida, valores, condutas etc.),
desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade e preconceito, e propor
ações que promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às
escolhas individuais.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,15%

1,41%

2,80%

34,39%

55,25%

7.072

435

100

198

2.432

3.907

5,81%

1,31%

2,39%

31,72%

58,77%

398

90

164

2.173

4.026

6.851

Q60 HABILIDADE 3(EM13CHS503)
Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica etc.), suas causas,
significados e usos políticos, sociais e culturais, avaliando e propondo mecanismos para
combatê-las, com base em argumentos éticos.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,26%

1,16%

3,10%

35,14%

54,35%

7.064

442

82

219

2.482

3.839

5,80%

1,21%

2,53%

32,08%

58,37%

397

83

173

2.195

3.994

6.842

Q62 HABILIDADE 4(EM13CHS504)
Analisar e avaliar os impasses ético- políticos decorrentes das transformações científicas e
tecnológicas no mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores
de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,26%

1,47%

3,17%

38,83%

50,26%

7.059

442

104

224

2.741

3.548

5,86%

1,26%

2,66%

36,15%

54,07%

401

86

182

2.473

3.699

6.841

Q64 COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 6
Participar, pessoal e coletivamente, do debate público de forma consciente e qualificada,
respeitando diferentes posições, com vistas a possibilitar escolhas alinhadas ao exercício
da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,31%

1,53%

2,94%

35,17%

54,04%

7.065

446

108

208

2.485

3.818

5,83%

1,55%

2,57%

32,15%

57,90%

399

106

176

2.201

3.964

6.846

Q66 HABILIDADE 1(EM13CHS601)
Relacionar as demandas políticas, sociais e culturais de indígenas e afrodescendentes no
Brasil contemporâneo aos processos históricos das Américas e ao contexto de exclusão e
inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,22%

1,33%

3,13%

33,09%

56,22%

7.054

439

94

221

2.334

3.966

5,91%

1,04%

2,59%

30,57%

59,89%

404

71

177

2.091

4.096

6.839

Q68 HABILIDADE 2(EM13CHS602)
Identificar, caracterizar e relacionar a presença do paternalismo, do autoritarismo e do
populismo na política, na sociedade e nas culturas brasileira e latino-americana, em
períodos ditatoriais e democráticos, com as formas de organização e de articulação das
sociedades em defesa da autonomia, da liberdade, do diálogo e da promoção da cidadania.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,18%

1,60%

3,15%

35,15%

53,92%

7.070

437

113

223

2.485

3.812

5,88%

1,48%

2,40%

32,26%

57,98%

402

101

164

2.205

3.963

6.835

Q70 HABILIDADE 3(EM13CHS603)
Compreender e aplicar conceitos políticos básicos (Estado, poder, formas, sistemas e
regimes de governo, soberania etc.) na análise da formação de diferentes países, povos e
nações e de suas experiências políticas.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,12%

1,22%

2,48%

33,60%

56,59%

7.063

432

86

175

2.373

3.997

5,73%

1,11%

2,30%

31,17%

59,69%

392

76

157

2.132

4.082

6.839

Q72 HABILIDADE 4(EM13CHS604)
Conhecer e discutir o papel dos organismos internacionais no contexto mundial, com vistas
à elaboração de uma visão crítica sobre seus limites e suas formas de atuação.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,32%

1,73%

3,50%

39,80%

48,65%

7.057

446

122

247

2.809

3.433

5,79%

1,72%

3,08%

37,66%

51,75%

396

118

211

2.577

3.541

6.843

Q74 HABILIDADE 5(EM13CHS605)
Analisar os princípios da declaração dos Direitos Humanos, recorrendo às noções de
justiça, igualdade e fraternidade, para fundamentar a crítica à desigualdade entre
indivíduos, grupos e sociedades e propor ações concretas diante da desigualdade e das
violações desses direitos em diferentes espaços de vivência dos jovens.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,12%

1,33%

2,97%

34,92%

54,66%

7.060

432

94

210

2.465

3.859

5,74%

1,34%

2,43%

32,08%

58,41%

393

92

166

2.195

3.997

6.843

Q2 COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1
Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas relações entre
matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos
produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em
âmbito local, regional e/ou global.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,78%

2,48%

5,24%

46,31%

40,20%

7.182

415

178

376

3.326

2 887

5,51%

1,72%

3,99%

41,64%

47,14%

382

119

277

2.888

3 269

6 935

Q4 HABILIDADE 1(EM13CNT101)
Analisar e representar as transformações e conservações em sistemas que envolvam
quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões em situações
cotidianas e processos produtivos que priorizem o uso racional dos recursos naturais.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,55%

2,90%

5,67%

49,48%

36,40%

7.148

397

207

405

3.537

2 602

5,15%

1,86%

4,42%

44,95%

43,61%

358

129

307

3.122

3 029

6 945

Q6 HABILIDADE 2(EM13CNT102)
Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que
visem à sustentabilidade, com base na análise dos efeitos das variáveis termodinâmicas e
da composição dos sistemas naturais e tecnológicos

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,56%

4,54%

7,22%

49,89%

31,79%

7.135

468

324

515

3.560

2 268

7,24%

4,34%

7,41%

45,59%

35,42%

502

301

514

3.161

2.456

6 934

Q8 HABILIDADE 3(EM13CNT103)
Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e
os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, na indústria e na
geração de energia elétrica.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,20%

1,54%

3,05%

40,64%

49,57%

7.149

372

110

218

2.905

3 544

5,11%

1,38%

3,15%

38,51%

51,84%

355

96

219

2.675

3 601

6 946

Q10 HABILIDADE 4(EM13CNT104)
Avaliar potenciais prejuízos de diferentes materiais e produtos à saúde e ao ambiente,
considerando sua composição, toxicidade e reatividade, como também o nível de
exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou
coletivas para o uso adequado desses materiais e produtos.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,39%

1,78%

3,89%

43,12%

45,83%

7.146

385

127

278

3.081

3 275

5,15%

1,41%

3,26%

39,60%

50,57%

357

98

226

2.743

3 503

6 927

Q12 HABILIDADE 5(EM13CNT105)
Analisar a ciclagem de elementos químicos no solo, na água, na atmosfera e nos seres
vivos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre
esses ciclos, para promover ações individuais e/ou coletivas que minimizem consequências
nocivas à vida.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,97%

1,41%

2,94%

37,30%

53,38%

7.145

355

101

210

2.665

3 814

4,91%

1,02%

2,72%

34,01%

57,33%

341

71

189

2.361

3 980

6 942

Q14 HABILIDADE 6(EM13CNT106)
Avaliar tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o
transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade
de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características
geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,36%

2,08%

3,83%

41,88%

46,86%

7.132

382

148

273

2.987

3 342

5,33%

1,76%

3,38%

38,41%

51,13%

369

122

234

2.661

3 542

6 928

Q16 COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2
Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para
elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres
vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,39%

3,30%

5,40%

44,10%

40,82%

7.132

456

235

385

3.145

2 911

6,01%

2,76%

5,05%

42,37%

43,81%

416

191

350

2.935

3 035

6 927

Q18 HABILIDADE 1(EM13CNT201)
Analisar e utilizar modelos científicos, propostos em diferentes épocas e culturas para
avaliar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do
Universo.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,05%

1,65%

3,20%

41,31%

48,78%

7.150

361

118

229

2.954

3.488

4,99%

1,63%

3,06%

40,46%

49,86%

345

113

212

2.800

3.450

6 920

Q20 HABILIDADE 2(EM13CNT202)
Interpretar formas de manifestação da vida, considerando seus diferentes níveis de
organização (da composição molecular à biosfera), bem como as condições ambientais
favoráveis e os fatores limitantes a elas, tanto na Terra quanto em outros planetas.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,13%

1,54%

3,76%

43,27%

46,30%

7.134

366

110

268

3.087

3 303

4,87%

1,57%

3,72%

41,36%

48,47%

338

109

258

2.868

3 361

6 934

Q22 HABILIDADE 3(EM13CNT203)
Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, nos seres vivos e no corpo
humano, interpretando os mecanismos de manutenção da vida com base nos ciclos da
matéria e nas transformações e transferências de energia.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,02%

1,37%

2,96%

39,39%

51,26%

7.131

358

98

211

2.809

3 655

4,64%

1,03%

2,47%

36,68%

55,19%

321

71

171

2.538

3 819

6 920

Q24 HABILIDADE 4(EM13CNT204)
Elaborar explicações e previsões a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no
Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,38%

1,57%

3,50%

43,11%

46,44%

7.121

383

112

249

3.070

3 307

5,47%

1,83%

3,77%

42,36%

46,57%

380

127

262

2.942

3 235

6 946

Q26 HABILIDADE 5(EM13CNT205)
Utilizar noções de probabilidade e incerteza para interpretar previsões sobre atividades
experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, reconhecendo os limites
explicativos das ciências.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,82%

3,94%

6,23%

47,21%

35,79%

7.123

486

281

444

3.363

2 549

6,69%

3,30%

6,15%

44,79%

39,08%

465

229

427

3.112

2.715

6 948

Q28 HABILIDADE 6(EM13CNT206)
Justificar a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando
parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas
ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,05%

1,05%

2,17%

34,75%

56,98%

7.134

360

75

155

2.479

4 065

4,70%

0,86%

2,09%

31,28%

61,07%

326

60

145

2.171

4 239

6 941

Q30 HABILIDADE 7(EM13CNT207)
Clara
Identificar e analisar vulnerabilidades vinculadas aos desafios contemporâneos aos quais
as juventudes estão expostas, considerando as dimensões física, psicoemocional e social, a
fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar. Pertinente

Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico
e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências
da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou
globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos
contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e
comunicação (TDIC).

1

2

3

4

5

TOTAL

6,92%

3,33%

5,22%

44,16%

40,37%

7.122

493

237

372

3.145

2 875

7,17%

2,68%

4,31%

39,09%

46,75%

497

186

299

2.711

3 242

6 935

Q32 COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3
Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

7,34%

3,63%

5,99%

46,78%

36,27%

7.116

522

258

426

3.329

2 581

7,19%

3,36%

5,24%

43,44%

40,77%

498

233

363

3.010

2 825

6 929

Q34 HABILIDADE 1(EM13CNT301)
Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de
medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados
experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de
situações-problema sob uma perspectiva científica.

Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises,
pesquisas e/ou experimentos – interpretando gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas
de classificação e equações, elaborando textos e utilizando diferentes mídias e tecnologias
digitais de informação e comunicação (TDIC) –, de modo a promover debates em torno de
temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,17%

2,59%

4,58%

44,32%

42,34%

7.114

439

184

326

3.153

3 012

5,98%

2,60%

5,01%

40,80%

45,61%

414

180

347

2.826

3.159

6 926

Q36 HABILIDADE 2(EM13CNT302)
Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,18%

2,14%

4,53%

42,63%

44,53%

7.115

440

152

322

3.033

3.168

6,55%

2,59%

4,54%

39,05%

47,26%

455

180

315

2.711

3 281

6 942

Q38 HABILIDADE 3(EM13CNT303)
Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da
Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, a
consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias
de seleção de fontes confiáveis de informações.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,79%

1,77%

3,60%

41,73%

47,11%

7.119

412

126

256

2.971

3 354

5,72%

1,77%

3,61%

39,68%

49,22%

397

123

251

2.756

3.418

6 945

Q40 HABILIDADE 4(EM13CNT304)
Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de
Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células- tronco,
produção de armamentos, formas de controle de pragas, entre outros), com base em
argumentos consistentes, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,22%

1,19%

2,63%

36,45%

54,51%

7.122

372

85

187

2.596

3 882

4,82%

1,01%

2,39%

33,68%

58,10%

335

70

166

2.339

4 035

Q42 HABILIDADE 5(EM13CNT305)

6 945

Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das Ciências da Natureza na
justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e
coletivos para promover a equidade e o respeito à diversidade.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

7,68%

3,43%

4,94%

43,75%

40,20%

7.107

546

244

351

3.109

2 857

8,02%

3,14%

4,28%

40,85%

43,72%

555

217

296

2.827

3 026

6 921

Q44 HABILIDADE 6(EM13CNT306)
Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das
Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e comportamentos de
segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,78%

1,53%

3,05%

42,18%

47,46%

7.122

412

109

217

3.004

3 380

5,68%

1,46%

2,76%

40,00%

50,10%

394

101

191

2.773

3.473

6 932

Q46 HABILIDADE 7(EM13CNT307)
Analisar as propriedades específicas dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em
diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/ou propor
soluções seguras e sustentáveis.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,49%

1,61%

3,02%

44,13%

45,75%

7.124

391

115

215

3.144

3 259

5,52%

1,70%

2,85%

41,76%

48,16%

383

118

198

2.898

3 342

6 939

Q48 HABILIDADE 8(EM13CNT308)
Analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou eletrônicos, redes de
informática e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas e
avaliar seus impactos.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,96%

1,66%

3,99%

41,59%

46,80%

7.113

424

118

284

2.958

3 329

6,48%

2,61%

4,36%

38,89%

47,66%

449

181

302

2.695

3 303

6 930

Q50 HABILIDADE 9(EM13CNT309)
Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência do
mundo atual com relação aos recursos fósseis e discutir a necessidade de introdução de
alternativas e novas tecnologias energéticas e de materiais, comparando diferentes tipos
de motores e processos de produção de novos materiais.

Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos
(saneamento, energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura vacinal,
atendimento primário à saúde e produção de alimentos, entre outros) e identificar
necessidades locais e/ou regionais em relação a esses serviços, a fim de promover ações
que contribuam para a melhoria na qualidade de vida e nas condições de saúde da
população.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,13%

1,46%

3,02%

41,64%

48,76%

7.131

366

104

215

2.969

3.477

5,06%

1,34%

2,74%

38,62%

52,24%

351

93

190

2.680

3 625

6 939

Q52 HABILIDADE 10(EM13CNT310)

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,52%

1,45%

2,92%

38,03%

52,08%

7.120

393

103

208

2.708

3.708

5,67%

1,53%

3,03%

34,88%

54,89%

393

106

210

2.417

3 803

6 929

Q3 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa competência?COMPETÊNCIA
ESPECÍFICA 1
Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas (artísticas,
corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de
discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar
as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e
interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

93,93%

6.571

Educação Física

87,85%

6.146

Língua Inglesa

79,75%

5.579

Língua Portuguesa

82,05%

5.740

Competência
Disciplinas
Arte
Educação Física
Língua Inglesa
Língua Portuguesa

Média
90,03%
81,98%
75,02%
77,57%

Habilidades
Q5 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG101)

Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos, nas
diferentes linguagens, para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses
pessoais e coletivos.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

76,97%

5.369

Educação Física

66,51%

4.639

Língua Inglesa

82,12%

5.728

Língua Portuguesa

89,18%

6.220

Q7 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG102)

Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes
nos discursos veiculados nas diferentes mídias como forma de ampliar suas as
possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

89,26%

6.233

Educação Física

75,13%

5.246

Língua Inglesa

80,25%

5.604

Língua Portuguesa

87,17%

6.087

Q9 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG103)

Analisar, de maneira cada vez mais aprofundada, o funcionamento das linguagens,
para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

76,09%

5.315

Educação Física

62,51%

4.366

Língua Inglesa

81,29%

5.678

Língua Portuguesa

90,88%

6.348

Disciplinas
Arte
Educação Física
Língua Inglesa
Língua Portuguesa

Média
85,45%
76,91%
75,94%
77,07%

Q11 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG104)

Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos, para a
compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos de atuação social.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

81,32%

5.685

Educação Física

70,48%

4.927

Língua Inglesa

85,05%

5.946

Língua Portuguesa

90,46%

6.324

Q13 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG105)

Analisar e experimentar diversos processos de remidiação de produções
multissemióticas, multimídia e transmídia, como forma de fomentar diferentes modos
de participação e intervenção social.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

91,54%

6.342

Educação Física

75,06%

5.200

Língua Inglesa

81,25%

5.629

Língua Portuguesa

83,98%

5.818

Q15 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa competência?COMPETÊNCIA
ESPECÍFICA 2
Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam OPÇÕES DE RESPOSTA
RESPOSTAS
as práticas sociais de linguagem, respeitar as diversidades, a pluralidade de ideias e
Arte
91,69%
6.392
posições e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na
Educação Física
88,60%
6.176
democracia, na igualdade e nos Direitos Humanos, exercitando a empatia, o diálogo, a
Língua Inglesa
83,85%
5.845
resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer
Língua Portuguesa
86,53%
6.032
natureza.
Q17 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG201)

Utilizar adequadamente as diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais) em
diferentes contextos, valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico,
variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

95,96%

6.697

Educação Física

91,43%

6.381

Língua Inglesa

84,47%

5.895

Língua Portuguesa

83,78%

5.847

Q19 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG202)

Analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo nos discursos das
diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e verbais), para compreender o
modo como circulam, constituem-se e (re)produzem significação e ideologias.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

94,52%

6.584

Educação Física

88,46%

6.162

Língua Inglesa

83,58%

5.822

Língua Portuguesa

85,06%

5.925

Q21 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG203)

Analisar os diálogos e conflitos entre diversidades e os processos de disputa por
legitimidade nas práticas de linguagem e suas produções (artísticas, corporais e
verbais), presentes na cultura local e em outras culturas.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

95,16%

6.623

Educação Física

87,43%

6.085

Língua Inglesa

84,55%

5.885

Língua Portuguesa

84,37%

5.872

Q23 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG204)

Negociar sentidos e produzir entendimento mútuo, nas diversas linguagens (artísticas,
corporais e verbais), com vistas ao interesse comum pautado em princípios e valores
de equidade assentados na democracia e nos Direitos Humanos.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

92,91%

6.450

Educação Física

89,50%

6.213

Língua Inglesa

82,40%

5.720

Língua Portuguesa

85,88%

5.962

Q25 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nesta competência? COMPETÊNCIA
ESPECÍFICA 3
OPÇÕES DE RESPOSTA
Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, com
Arte
autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma
crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e
Educação Física
promovam os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo
Língua Inglesa
responsável, em âmbito local, regional e global.
Língua Portuguesa

RESPOSTAS
93,85%

6.536

91,47%

6.370

85,04%

5.922

86,03%

5.991

Q27 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG301)

Participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes
linguagens (artísticas, corporais e verbais), levando em conta seus funcionamentos,
para produzir sentidos em diferentes contextos.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

93,25%

6.497

Educação Física

88,60%

6.173

Língua Inglesa

85,57%

5.962

Língua Portuguesa

86,08%

5.997

Q29 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG302)

Compreender e posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo
presentes nos discursos em diferentes linguagens, levando em conta seus contextos
de produção e de circulação.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

86,56%

6.028

Educação Física

76,08%

5.298

Língua Inglesa

87,11%

6.066

Língua Portuguesa

88,63%

6.172

Q31 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG303)
Debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes argumentos e OPÇÕES DE RESPOSTA
Arte
opiniões manifestados, para negociar e sustentar posições, formular propostas, e
intervir e tomar decisões democraticamente sustentadas, que levem em conta o bem
Educação Física
comum e os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável
Língua Inglesa
em âmbito local, regional e global.
Língua Portuguesa

RESPOSTAS
86,50%

6.004

78,00%

5.414

81,20%

5.636

89,19%

6.191

Q33 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG304)

Mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação social,
política, artística e cultural para enfrentar desafios contemporâneos, discutindo seus
princípios e objetivos de maneira crítica, criativa, solidária e ética.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

93,95%

6.536

Educação Física

81,85%

5.694

Língua Inglesa

81,87%

5.696

Língua Portuguesa

85,76%

5.966

Q35 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa competência?COMPETÊNCIA
ESPECÍFICA 4
OPÇÕES DE RESPOSTA
Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, social, variável,
Arte
heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-as e vivenciando-as como
formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como respeitando as
Educação Física
variedades linguísticas e agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer
Língua Inglesa
natureza.
Língua Portuguesa

RESPOSTAS
79,15%

5.511

70,33%

4.897

88,37%

6.153

88,65%

6.173

Q37 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG401)

Analisar textos de modo a caracterizar as línguas como fenômeno (geo)político,
histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

71,29%

4.958

Educação Física

58,32%

4.056

Língua Inglesa

87,65%

6.096

Língua Portuguesa

89,92%

6.254

Q39 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG402)

Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de língua adequados à situação
comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso, respeitando os usos das
línguas por esse(s) interlocutor(es) e combatendo situações de preconceito linguístico.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

64,17%

4.467

Educação Física

55,84%

3.887

Língua Inglesa

86,64%

6.031

Língua Portuguesa

90,56%

6.304

Q41 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG403)

Fazer uso do inglês como língua do mundo global, levando em conta a multiplicidade e
variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

41,57%

2.893

Educação Física

38,35%

2.669

Língua Inglesa

97,07%

6.755

Língua Portuguesa

42,35%

2.947

Q43 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nesta competência? COMPETÊNCIA
ESPECÍFICA 5
Compreender os múltiplos aspectos que envolvem a produção de sentidos nas
práticas sociais da cultura corporal de movimento, reconhecendo-as e vivenciando-as
como formas de expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática
e de respeito à diversidade.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

85,06%

5.928

Educação Física

93,47%

6.514

Língua Inglesa

46,94%

3.271

Língua Portuguesa

49,39%

3.442

Q45 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG501)

Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para
interagir socialmente em práticas da cultura corporal, de modo a estabelecer relações
construtivas, éticas e de respeito às diferenças.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

82,78%

5.764

Educação Física

95,45%

6.646

Língua Inglesa

39,03%

2.718

Língua Portuguesa

39,95%

2.782

Q47 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG502)

Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder subjacentes às
práticas e discursos verbais e imagéticos na apreciação e produção das práticas da
cultura corporal de movimento.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

85,49%

5.946

Educação Física

91,46%

6.361

Língua Inglesa

53,54%

3.724

Língua Portuguesa

62,01%

4.313

Q49 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG503)

Praticar, significar e valorizar a cultura corporal de movimento como forma de
autoconhecimento, autocuidado e construção de laços sociais em seus projetos de
vida.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

79,18%

5.516

Educação Física

95,77%

6.671

Língua Inglesa

39,43%

2.747

Língua Portuguesa

41,01%

2.857

Q51 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa competência?COMPETÊNCIA
ESPECÍFICA 6
Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando OPÇÕES DE RESPOSTA
Arte
suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre
as linguagens artísticas para dar significado e (re)construir produções autorais
Educação Física
individuais e coletivas, de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de
Língua Inglesa
saberes, identidades e culturas.
Língua Portuguesa

RESPOSTAS
97,50%

6.790

64,83%

4.515

57,65%

4.015

63,91%

4.451

Q53 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG601)

Apropriar-se do patrimônio artístico e da cultura corporal de movimento de diferentes
tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de
disputa por legitimidade.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

95,57%

6.649

Educação Física

82,72%

5.755

Língua Inglesa

45,75%

3.183

Língua Portuguesa

48,76%

3.392

Q55 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG602)

Fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais, das locais
às mundiais, assim como delas participar, de modo a aguçar continuamente a
sensibilidade, a imaginação e a criatividade.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

97,82%

6.809

Educação Física

67,99%

4.733

Língua Inglesa

58,68%

4.085

Língua Portuguesa

59,01%

4.108

Q57 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG603)

Expressar-se e atuar em processos criativos que integrem diferentes linguagens
artísticas e referências estéticas e culturais, recorrendo a conhecimentos de naturezas
diversas (artísticos, históricos, sociais e políticos) e experiências individuais e coletivas.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

97,34%

6.773

Educação Física

69,59%

4.842

Língua Inglesa

61,17%

4.256

Língua Portuguesa

67,17%

4.674

Q59 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG604)

Relacionar as práticas artísticas e da cultura corporal do movimento às diferentes
dimensões da vida social, cultural, política, histórica e econômica.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

94,57%

6.588

Educação Física

89,46%

6.232

Língua Inglesa

49,84%

3.472

Língua Portuguesa

53,55%

3.730

Q61 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa competência?COMPETÊNCIA
ESPECÍFICA 7
Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões
técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir
sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos
campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

89,06%

6.189

Educação Física

77,32%

5.373

Língua Inglesa

83,54%

5.805

Língua Portuguesa

86,43%

6.006

Q63 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG701)

Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), compreendendo
seus princípios e funcionalidades, e mobilizá-las de modo ético, responsável e
adequado a práticas de linguagem em diferentes contextos.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

83,74%

5.811

Educação Física

73,25%

5.083

Língua Inglesa

87,98%

6.105

Língua Portuguesa

89,02%

6.177

Q65 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG702)

Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) na
formação do sujeito e em suas práticas sociais, para fazer uso crítico dessa mídia em
práticas de seleção, compreensão e produção de discursos em ambiente digital.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

82,99%

5.758

Educação Física

72,30%

5.016

Língua Inglesa

86,19%

5.980

Língua Portuguesa

89,45%

6.206

Q67 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG703)

Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção
coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

88,35%

6.137

Educação Física

76,36%

5.304

Língua Inglesa

88,76%

6.165

Língua Portuguesa

89,07%

6.187

Q69 Quais componentes da área de Linguagens e suas Tecnologias estão contemplados nessa habilidade?(EM13LGG704)

Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação, por meio
de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na
cultura de rede.

OPÇÕES DE RESPOSTA

RESPOSTAS

Arte

88,18%

6.122

Educação Física

78,54%

5.453

Língua Inglesa

87,82%

6.097

Língua Portuguesa

88,64%

6.154

HABILIDADE 1(EM13LP01)
Relacionar o texto, tanto na produção como na recepção,com suas condições de
produção e seu contexto sócio-histórico de circulação (leitor previsto, objetivos, pontos
de vista e perspectivas, papel social do autor, época, gênero do discurso etc.).

Pertinente

Clara

Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na produção como na recepção,
considerando a construção composicional e o estilo do gênero, usando/reconhecendo
adequadamente elementos e recursos coesivos diversos que contribuam para a
coerência, a continuidade do texto e sua progressão temática, e organizando
informações, tendo em vista as condições de produção e as relações lógico-discursivas
envolvidas (causa/efeito ou consequência; tese/argumentos; problema/solução;
definição/exemplos etc.).

1

2

3

4

5

TOTAL

4,45%

1,55%

3,26%

39,79%

50,95%

6.655

296

103

217

2.648

3 391

5,03%

1,88%

4,30%

44,25%

44,53%

342

128

292

3.007

3 026

1

2

3

4

5

TOTAL

4,53%

1,77%

4,12%

38,30%

51,27%

6.793

308

120

280

2.602

3.483

4,31%

1,26%

2,81%

34,60%

57,02%

287

84

187

2.303

3.796

1

2

3

4

5

TOTAL

4,33%

1,98%

4,86%

43,38%

45,45%

6.810

295

135

331

2.954

3 095

4,20%

1,44%

3,48%

40,21%

50,67%

280

96

232

2.681

3 378

1

2

3

4

5

TOTAL

4,73%

1,97%

4,27%

43,21%

45,82%

6.788

321

134

290

2.933

3.110

4,57%

1,64%

3,40%

39,78%

50,62%

304

109

226

2.648

3 369

1

2

3

4

5

TOTAL

4,42%

1,37%

3,17%

32,45%

58,59%

6.810

301

93

216

2.210

3 990

4,11%

1,11%

2,39%

29,94%

62,45%

274

74

159

1.994

4.159

1

2

3

4

5

TOTAL

4,34%

1,42%

3,42%

38,04%

52,77%

6.816

296

97

233

2.593

3 597

4,13%

1,05%

2,90%

34,87%

57,05%

275

70

193

2.321

3.797

1

2

3

4

5

TOTAL

5,56%

3,27%

7,74%

42,24%

41,18%

6.782

377

222

525

2.865

2.793

4,93%

2,14%

5,36%

38,02%

49,55%

329

143

358

2.538

3 308

1

2

3

4

5

TOTAL

4,70%

2,13%

4,68%

38,79%

49,70%

6.793

319

145

318

2.635

3 376

4,57%

1,88%

3,92%

36,32%

53,32%

304

125

261

2.418

3 550

1

2

3

4

5

TOTAL

8,27%

6,85%

9,96%

45,36%

29,55%

6.785

561

465

676

3.078

2 005

7,44%

4,67%

8,02%

44,11%

35,76%

493

309

531

2.921

2 368

1

2

3

4

5

TOTAL

4,21%

1,05%

2,33%

30,10%

62,31%

6.790

286

71

158

2.044

4 231

4,25%

1,01%

2,13%

27,65%

64,96%

283

67

142

1.841

4 326

6.795

HABILIDADE 2(EM13LP02)
Clara

Pertinente

6.657

HABILIDADE 3(EM13LP03)
Analisar relações de intertextualidade e interdiscursividade que permitam a explicitação
de relações dialógicas, a identificação de posicionamentos ou de perspectivas, a
compreensão de paródias e estilizações, entre outras possibilidades.

Clara

Pertinente

6.667

HABILIDADE 4(EM13LP04)
Estabelecer relações de interdiscursividade e intertextualidade para explicitar, sustentar
e qualificar posicionamentos e para construir e referendar explicações e relatos, fazendo
uso de citações e paráfrases devidamente marcadas.

Clara

Pertinente

6.656

HABILIDADE 5(EM13LP05)
Analisar, em textos argumentativos, os posicionamentos assumidos, os movimentos
argumentativos e os argumentos utilizados para sustentá-los, para avaliar sua força e
eficácia, e posicionar-se diante da questão discutida e/ou dos argumentos utilizados,
recorrendo aos mecanismos linguísticos necessários.

Clara

Pertinente

6.660

HABILIDADE 6(EM13LP06)
Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, da escolha de
determinadas palavras ou expressões e da ordenação, combinação e contraposição de
palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de
uso crítico da língua.

Analisar, em textos de diferentes gêneros, marcas que expressam a posição do
enunciador frente àquilo que é dito: uso de diferentes modalidades (epistêmica, deôntica
e apreciativa) e de diferentes recursos gramaticais que operam como modalizadores
(verbos modais, tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções ou
orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais, entonação etc.), uso de
estratégias de impessoalização (uso de terceira pessoa e de voz passiva etc.), com vistas
ao incremento da compreensão e da criticidade e ao manejo adequado desses elementos
Analisar elementos e aspectos da sintaxe do Português, como a ordem dos constituintes
da sentença (e os efeito que causam sua inversão), a estrutura dos sintagmas, as
categorias sintáticas, osprocessos de coordenação e subordinação (e os efeitos de seus
usos)e a sintaxe de concordância e de regência, de modo a potencializar os processos de
compreensão e produção de textos e a possibilitar escolhas adequadas à situação
comunicativa.

Clara

Pertinente

6.656

HABILIDADE 7(EM13LP07)
Clara

Pertinente

6.676

HABILIDADE 8(EM13LP08)
Clara

Pertinente

6.658

HABILIDADE 9(EM13LP09)
Fazer curadoria de informações, tendo em vista diferentes propósitos e projetos
discursivos.

Clara

Pertinente

6.622

HABILIDADE 10(EM13LP10)
Selecionar informações, dados e argumentos em fontes confiáveis, impressas e digitais, e
utilizá-los de forma referenciada, para que o texto a ser produzido tenha um nível de
aprofundamento adequado (para além do senso comum) e contemple a sustentação das
posições defendidas.

Clara

Pertinente

6.659

HABILIDADE 11(EM13LP11)
Analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas de elementos sonoros (volume,
timbre, intensidade, pausas, ritmo, efeitos sonoros, sincronização etc.) e de suas relações
com o verbal, levando em conta esses efeitos na produção de áudios, para ampliar as
possibilidades de construção de sentidos e de apreciação.

Analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas e formatação das imagens
(enquadramento, ângulo/vetor, cor, brilho, contraste) e de sua sequenciação (disposição
e transição, movimentos de câmera, remix), das performances (movimentos do corpo,
gestos, ocupação do espaço cênico), dos elementos sonoros (entonação, trilha sonora,
sampleamento etc.) e das relações desses elementos com o verbal, levando em conta
esses efeitos nas produções de imagens e vídeos, para ampliar as possibilidades de
construção de sentidos e de apreciação.
Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar textos escritos e multissemióticos,
considerando sua adequação às condições de produção do texto, no que diz respeito ao
lugar social a ser assumido e à imagem que se pretende passar a respeito de si mesmo,
ao leitor pretendido, ao veículo e mídia em que o texto ou produção cultural vai circular,
ao contexto imediato e sócio- histórico mais geral, ao gênero textual em questão e suas
regularidades, à variedade linguística apropriada a esse contexto e ao uso do
conhecimento dos aspectos notacionais (ortografia padrão, pontuação adequada,

Produzir e analisar textos orais, considerando sua adequação aos contextos de produção,
à forma composicional e ao estilo do gênero em questão, à clareza, à progressão
temática e à variedade linguística empregada, como também aos elementos relacionados
à fala (modulação de voz, entonação, ritmo, altura e intensidade, respiração etc.) e à
cinestesia (postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão facial,
contato de olho com plateia etc.).

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,28%

2,66%

4,59%

43,17%

44,29%

6.794

359

181

312

2.933

3 009

5,72%

3,12%

5,59%

42,07%

43,50%

381

208

372

2.801

2 896

1

2

3

4

5

TOTAL

6,65%

3,37%

7,09%

46,46%

36,44%

6.787

451

229

481

3.153

2.473

7,91%

4,81%

8,32%

43,86%

35,09%

526

320

553

2.916

2 333

1

2

3

4

5

TOTAL

4,61%

2,10%

3,92%

34,06%

55,30%

6.808

314

143

267

2.319

3.765

4,39%

1,55%

3,23%

30,92%

59,91%

292

103

215

2.057

3 985

1

2

3

4

5

TOTAL

4,43%

1,32%

3,30%

33,71%

57,24%

6.660

295

88

220

2.245

3 812

4,39%

1,13%

2,90%

35,18%

56,40%

298

77

197

2.387

3 827

1

2

3

4

5

TOTAL

5,18%

1,93%

5,27%

39,35%

48,26%

6.772

351

131

357

2.665

3 268

5,70%

2,89%

6,66%

38,87%

45,88%

379

192

443

2.585

3 051

1

2

3

4

5

TOTAL

5,73%

2,67%

5,54%

40,00%

46,07%

6.788

389

181

376

2.715

3.127

6,25%

3,63%

7,29%

38,71%

44,12%

415

241

484

2.571

2 930

1

2

3

4

5

TOTAL

4,23%

1,30%

2,24%

31,58%

60,66%

6.790

287

88

152

2.144

4.119

4,07%

1,13%

1,98%

28,70%

64,12%

271

75

132

1.911

4 270

1

2

3

4

5

TOTAL

5,42%

2,70%

6,06%

44,55%

41,26%

6.767

367

183

410

3.015

2.792

6,26%

3,73%

7,90%

42,64%

39,47%

416

248

525

2.835

2 624

1

2

3

4

5

TOTAL

4,44%

1,58%

2,54%

34,10%

57,35%

6.778

301

107

172

2.311

3 887

4,62%

1,76%

3,20%

33,55%

56,88%

308

117

213

2.236

3.791

1

2

3

4

5

TOTAL

5,13%

1,80%

4,72%

43,19%

45,16%

6.781

348

122

320

2.929

3 062

6,08%

2,45%

6,14%

42,59%

42,75%

405

163

409

2.839

2 850

6.658

HABILIDADE 12(EM13LP12)
Clara

Pertinente

6.648

HABILIDADE 13(EM13LP13)
Clara

Pertinente

6.652

HABILIDADE 14(EM13LP14)
Pertinente

Clara

6.786

HABILIDADE 15(EM13LP15)
Elaborar roteiros para a produção de vídeos variados (vlog, videoclipe, videominuto,
documentário etc.), apresentações teatrais, narrativas multimídia e transmídia, podcasts,
playlists comentadas etc., para ampliar as possibilidades de produção de sentidos e
engajar-se de forma reflexiva em práticas autorais e coletivas.

Utilizar softwares de edição de textos, fotos, vídeos e áudio, além de ferramentas e
ambientes colaborativos para criar textos e produções multissemióticas com finalidades
diversas, explorando os recursos e efeitos disponíveis e apropriando-se de práticas
colaborativas de escrita, de construção coletiva do conhecimento e de desenvolvimento
de projetos.

Analisar o fenômeno da variação linguística, em seus diferentes níveis (variação fonéticofonológica, lexical, sintática, semântica e estilístico-pragmática) e em suas diferentes
dimensões (regional, histórica, social, situacional, ocupacional, etária etc.), de forma a
ampliar a compreensão sobre a natureza viva e dinâmica da língua e sobre o fenômeno
da constituição de variedades linguísticas de prestígio e estigmatizadas, e a fundamentar
o respeito às variedades linguísticas e o combate a preconceitos linguísticos.

Clara

Pertinente

6.650

HABILIDADE 16(EM13LP16)
Clara

Pertinente

6.641

HABILIDADE 17(EM13LP17)
Clara

Pertinente

6.659

HABILIDADE 18(EM13LP18)
Apresentar-se por meio de textos multimodais diversos (perfis variados, gifs biográficos,
biodata, currículo web, videocurrículo etc.) e de ferramentas digitais (ferramenta de gif,
wiki, site etc.), para falar de si de formas variadas, considerando diferentes situações e
objetivos

Clara

Pertinente

6.648

HABILIDADE 19(EM13LP19)
Compartilhar gostos, interesses, práticas culturais, temas/problemas/questões que
despertam maior interesse ou preocupação,respeitando e valorizando diferenças, como
forma de identificar afinidades e interesses comuns, como também de organizar e/ou
participar de grupos, clubes, oficinas e afins.

Produzir, de forma colaborativa, e socializar playlists comentadas de preferências
culturais e de entretenimento, revistas culturais, fanzines, e-zines ou publicações afins
que divulguem, comentem e avaliem músicas, games, séries, filmes, quadrinhos, livros,
peças, exposições, espetáculos de dança etc., de forma a compartilhar gostos, identificar
afinidades, fomentar comunidades etc.

Clara

Pertinente

6.665

HABILIDADE 20(EM13LP20)
Clara

Pertinente

6.666

HABILIDADE 21(EM13LP21)
Construir e/ou atualizar, de forma colaborativa, registrosdinâmicos (mapas, wiki etc.) de
profissões e ocupações de seu interesse (áreas de atuação, dados sobre formação,
fazeres, produções, depoimentos de profissionais etc.) que possibilitem vislumbrar
trajetórias pessoais e profissionais.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,04%

1,40%

3,92%

42,88%

46,76%

6.766

341

95

265

2.901

3.164

5,56%

2,03%

4,19%

41,36%

46,85%

370

135

279

2.752

3.117

1

2

3

4

5

TOTAL

6,04%

1,93%

4,95%

32,85%

54,22%

6.785

410

131

336

2.229

3 679

7,25%

2,65%

5,57%

31,99%

52,54%

482

176

370

2.126

3.491

1

2

3

4

5

TOTAL

4,71%

1,57%

3,85%

39,86%

50,00%

6.798

320

107

262

2.710

3 399

5,02%

1,91%

3,98%

38,31%

50,78%

334

127

265

2.549

3 379

1

2

3

4

5

TOTAL

4,53%

1,23%

2,65%

32,11%

59,48%

6.802

308

84

180

2.184

4 046

4,62%

1,39%

3,06%

30,37%

60,57%

308

93

204

2.026

4 041

1

2

3

4

5

TOTAL

4,31%

1,02%

2,65%

34,10%

57,91%

6.791

293

69

180

2.316

3 933

4,32%

1,31%

3,20%

32,30%

58,87%

288

87

213

2.153

3 924

1

2

3

4

5

TOTAL

4,26%

1,17%

2,60%

31,05%

60,93%

6.780

289

79

176

2.105

4.131

4,32%

1,49%

3,39%

29,30%

61,51%

288

99

226

1.953

4.100

1

2

3

4

5

TOTAL

4,27%

1,09%

1,94%

29,46%

63,24%

6.796

290

74

132

2.002

4 298

4,07%

0,90%

1,85%

27,10%

66,08%

271

60

123

1.803

4 397

1

2

3

4

5

TOTAL

4,05%

0,87%

1,69%

31,91%

61,48%

6.792

275

59

115

2.167

4.176

3,92%

0,78%

1,91%

30,33%

63,06%

261

52

127

2.018

4.196

1

2

3

4

5

TOTAL

4,27%

1,19%

2,31%

31,64%

60,59%

6.796

290

81

157

2.150

4.118

4,26%

1,32%

2,85%

29,65%

61,91%

284

88

190

1.975

4.123

1

2

3

4

5

TOTAL

4,41%

1,34%

3,29%

38,17%

52,79%

6.799

300

91

224

2.595

3 589

4,39%

1,44%

3,40%

36,02%

54,75%

292

96

226

2.397

3 643

6.653

HABILIDADE 22(EM13LP22)
Analisar o histórico e o discurso político de candidatos e de partidos, como também
propagandas políticas e programas e propostas de governo, de forma a participar do
debate político e tomar decisões fundamentadas.

Clara

Pertinente

Analisar formas não institucionalizadas de participação social, sobretudo as vinculadas a
manifestações artísticas, produções culturais, intervenções urbanas e formas de
expressão típica das culturas juvenis que pretendam expor uma problemática ou
promover uma reflexão/ação, posicionando-se em relação a essas produções e
manifestações.
Participar de reuniões na escola (conselho de escola e de classe, grêmio livre etc.),
agremiações, coletivos ou movimentos, entre outros, em debates, assembleias, fóruns de
discussão etc., exercitando a escuta atenta, respeitando seu turno e tempo de fala,
posicionando-se de forma fundamentada, respeitosa e ética diante da apresentação de
propostas e defesas de opiniões, usando estratégias linguísticas típicas de negociação e
de apoio e/ou de consideração do discurso do outro (como solicitar esclarecimento,
detalhamento, fazer referência direta ou retomar a fala do outro, parafraseando-a para
Relacionar textos e documentos legais e normativos de âmbito universal, nacional, local
ou escolar que envolvam a definição de direitos e deveres – em especial, os voltados a
adolescentes e jovens – aos seus contextos de produção, identificando ou inferindo
possíveis motivações e finalidades, como forma de ampliar a compreensão desses
direitos e deveres.

Engajar-se na busca de solução de problemas que envolvam a coletividade, denunciando
o desrespeito a direitos, organizando e/ou participando de discussões, campanhas e
debates, produzindo textos reivindicatórios, normativos, dentre outras possibilidades,
como forma de fomentar os princípios democráticos e uma atuação pautada pela ética
da responsabilidade.

6.645

HABILIDADE 23(EM13LP23)
Clara

Pertinente

6.654

HABILIDADE 24(EM13LP24)
Clara

Pertinente

6.672

HABILIDADE 25(EM13LP25)
Clara

Pertinente

6.665

HABILIDADE 26(EM13LP26)
Clara

Pertinene

6.666

HABILIDADE 27(EM13LP27)
Organizar situações de estudo e utilizar procedimentos e estratégias de leitura
adequados aos objetivos e à natureza do conhecimento em questão.

Clara

Pertinente

6.654

HABILIDADE 28(EM13LP28)
Resumir e resenhar textos, com o manejo adequado das vozes envolvidas (do autor da
obra e do resenhador), por meio do uso de paráfrases, marcas do discurso reportado e
citações, para uso em textos de divulgação de estudos e pesquisas.

Clara

Pertinente

Realizar pesquisas de diferentes tipos (bibliográfica, de campo, experimento científico,
levantamento de dados etc.), usando fontes abertas e confiáveis, registrando o processo
e comunicando os resultados, tendo em vista os objetivos colocados e demais elementos
do contexto de produção, como forma de compreender como o conhecimento científico
é produzido e apropriar-se dos procedimentos e dos gêneros textuais envolvidos na
realização de pesquisas.

6.654

HABILIDADE 29(EM13LP29)
Clara

Pertinente

6.660

HABILIDADE 30(EM13LP30)
Compreender criticamente textos de divulgação científica orais, escritos e
multissemióticos de diferentes áreas do conhecimento, identificando sua organização
tópica e a hierarquização das informações, questionando fontes não confiáveis e
problematizando enfoques tendenciosos ou superficiais.

Clara

Pertinente

6.654

Selecionar informações e dados necessários para uma dada pesquisa (sem excedê-los)
em diferentes fontes (orais, impressas, digitais etc.) e comparar autonomamente esses
conteúdos, levando em conta seus contextos de produção, referências e índices de
confiabilidade, e percebendo coincidências, complementaridades, contradições, erros ou
imprecisões conceituais e de dados, de forma a compreender e posicionar-se
criticamente sobre esses conteúdos e estabelecer recortes precisos.

HABILIDADE 31(EM13LP31)
Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,43%

1,38%

3,30%

40,03%

50,86%

6.795

301

94

224

2.720

3.456

4,25%

1,59%

3,20%

38,33%

52,64%

283

106

213

2.554

3 508

1

2

3

4

5

TOTAL

4,24%

1,02%

2,63%

35,52%

56,59%

6.796

288

69

179

2.414

3 846

4,21%

1,29%

2,90%

34,95%

56,64%

280

86

193

2.324

3.766

1

2

3

4

5

TOTAL

4,83%

1,86%

4,98%

38,92%

49,41%

6.786

328

126

338

2.641

3 353

5,22%

2,56%

5,66%

37,95%

48,61%

347

170

376

2.522

3 230

1

2

3

4

5

TOTAL

4,57%

1,72%

3,44%

36,41%

53,86%

6.783

310

117

233

2.470

3 653

5,00%

1,87%

4,56%

36,55%

52,03%

332

124

303

2.427

3.455

1

2

3

4

5

TOTAL

4,42%

1,30%

3,14%

38,04%

53,11%

6.790

300

88

213

2.583

3 606

4,48%

1,38%

2,84%

36,71%

54,59%

298

92

189

2.441

3 630

1

2

3

4

5

TOTAL

4,70%

2,06%

4,05%

43,71%

45,48%

6.790

319

140

275

2.968

3 088

4,76%

2,08%

4,84%

42,11%

46,21%

316

138

321

2.796

3 068

1

2

3

4

5

TOTAL

4,55%

1,18%

2,44%

40,12%

51,70%

6.764

308

80

165

2.714

3.497

4,48%

1,22%

2,52%

37,83%

53,95%

298

81

168

2.517

3 590

1

2

3

4

5

TOTAL

4,52%

1,71%

2,77%

33,68%

57,33%

6.791

307

116

188

2.287

3 893

4,87%

1,68%

3,81%

32,15%

57,48%

324

112

253

2.137

3 821

1

2

3

4

5

TOTAL

4,98%

1,40%

3,04%

37,98%

52,60%

6.783

338

95

206

2.576

3 568

4,80%

1,61%

3,62%

36,07%

53,90%

319

107

241

2.398

3 584

1

2

3

4

5

TOTAL

5,75%

2,89%

6,53%

46,65%

38,19%

6.785

390

196

443

3.165

2 591

6,12%

3,43%

6,89%

44,42%

39,14%

407

228

458

2.953

2 602

6.664

HABILIDADE 32(EM13LP32)
Selecionar, elaborar e utilizar instrumentos simples de coleta de dados e informações
(questionários, enquetes, mapeamentos, opinários) e de tratamento e análise dos
conteúdos obtidos, que atendam adequadamente a diferentes objetivos de pesquisa.

Clara

Pertinente

Produzir textos para a divulgação do conhecimento e de resultados de levantamentos e
pesquisas – texto monográfico, ensaio, artigo de divulgação científica, verbete de
enciclopédia (colaborativa ou não), infográfico (estático ou animado), relato de
experimento, relatório, relatório multimidiático de campo, reportagem científica,
podcast ou vlog científico, apresentações orais, seminários, comunicações em mesas
redondas, mapas dinâmicos etc. –, considerando o contexto de produção e utilizando os
conhecimentos sobre os gêneros de divulgação científica, de forma a engajar-se em
Utilizar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e
usando tipos e tamanhos de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e/ou
organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos,
tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto e imagem
por slide e usando, de forma harmônica, recursos (efeitos de transição, slides mestres,
layouts personalizados, gravação de áudios em slides etc.).

6.649

HABILIDADE 33(EM13LP33)
Clara

Pertinente

6.645

HABILIDADE 34(EM13LP34)
Clara

Pertinente

6.641

HABILIDADE 35(EM13LP35)
Analisar os interesses que movem o campo jornalístico, os impactos das novas
tecnologias no campo e as condições que fazem da informação uma mercadoria e da
checagem de informação uma prática (e um serviço) essencial, adotando atitude analítica
e crítica diante dos textos jornalísticos.

Clara

Pertinente

6.650

HABILIDADE 36(EM13LP36)
Conhecer e analisar diferentes projetos editorias – institucionais, privados, públicos,
financiados, independentes etc. –, de forma a ampliar o repertório de escolhas possíveis
de fontes de informação e opinião, reconhecendo o papel da mídia plural para a
consolidação da democracia.

Analisar os diferentes graus de parcialidade/imparcialidade (no limite, a não
neutralidade) em textos noticiosos, comparando relatos de diferentes fontes e
analisando o recorte feito de fatos/dados e os efeitos de sentido provocados pelas
escolhas realizadas pelo autor do texto, de forma a manter uma atitude crítica diante dos
textos jornalísticos e tornar-se consciente das escolhas feitas como produtor.

Clara

Pertinente

6.639

HABILIDADE 37(EM13LP37)
Clara

Pertinente

6.654

HABILIDADE 38(EM13LP38)
Usar procedimentos de checagem de fatos noticiados e fotos publicadas (verificar/avaliar
veículo, fonte, data e local da publicação, autoria, URL, formatação; comparar diferentes
fontes; consultar ferramentas e sites checadores etc.), de forma a combater a
proliferação de notícias falsas (fake news).

Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as condições e os mecanismos de
disseminação de fake
news e também exemplos, causas e consequências desse fenômeno e da prevalência de
crenças e opiniões sobre fatos –, de forma a adotar atitude crítica em relação ao
fenômeno e desenvolver uma postura flexível que permita rever crenças e opiniões
quando fatos apurados as contradisserem.

Analisar os processos humanos e automáticos de curadoria que operam nas redes sociais
e outros domínios da internet, comparando os feeds de diferentes páginas de redes
sociais e discutindo os efeitos desses modelos de curadoria, de forma a ampliar as
possibilidades de trato com o diferente e minimizar o efeito bolha e a manipulação de
terceiros.

Clara

Pertinente

6.647

HABILIDADE 39(EM13LP39)
Clara

Pertinente

6.649

HABILIDADE 40(EM13LP40)
Clara

Pertinente

6.648

Acompanhar, analisar e discutir a cobertura da mídia diante de acontecimentos e
questões de relevância social, local e global, comparando diferentes enfoques e
perspectivas, por meio do uso de ferramentas de curadoria de informação (como
agregadores de conteúdo) e da consulta a serviços e fontes de checagem e curadoria de
informação, de forma a aprofundar o entendimento sobre um determinado fato ou
questão, identificar o enfoque preponderante da mídia e manter-se implicado, de forma
crítica, com os fatos e as questões que afetam a coletividade.

HABILIDADE 41(EM13LP41)
Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,08%

1,80%

4,21%

42,94%

45,98%

6.773

344

122

285

2.908

3.114

5,52%

2,09%

4,35%

39,99%

48,04%

367

139

289

2.657

3.192

1

2

3

4

5

TOTAL

4,49%

1,18%

3,17%

33,48%

57,68%

6.786

305

80

215

2.272

3 914

4,77%

1,53%

4,06%

32,44%

57,19%

317

102

270

2.156

3 801

1

2

3

4

5

TOTAL

4,23%

0,94%

2,80%

37,55%

54,49%

6.789

287

64

190

2.549

3 699

4,11%

1,14%

2,91%

35,59%

56,24%

274

76

194

2.370

3.745

1

2

3

4

5

TOTAL

4,60%

1,47%

3,52%

41,11%

49,30%

6.789

312

100

239

2.791

3 347

4,77%

1,78%

4,31%

39,17%

49,97%

317

118

286

2.601

3 318

1

2

3

4

5

TOTAL

4,02%

0,81%

2,19%

32,46%

60,53%

6.797

273

55

149

2.206

4.114

3,88%

0,80%

1,82%

30,09%

63,41%

258

53

121

2.001

4 217

1

2

3

4

5

TOTAL

4,08%

0,83%

1,69%

26,45%

66,95%

6.787

277

56

115

1.795

4 544

4,07%

0,83%

2,16%

25,91%

67,03%

271

55

144

1.724

4.461

1

2

3

4

5

TOTAL

4,27%

1,22%

2,72%

35,34%

56,44%

6.789

290

83

185

2.399

3 832

4,10%

1,19%

3,32%

33,39%

57,99%

273

79

221

2.221

3 857

1

2

3

4

5

TOTAL

4,13%

0,77%

1,96%

31,90%

61,24%

6.781

280

52

133

2.163

4.153

3,92%

0,77%

1,82%

29,75%

63,73%

261

51

121

1.979

4 239

1

2

3

4

5

TOTAL

4,14%

0,90%

1,99%

29,14%

63,82%

6.780

281

61

135

1.976

4 327

3,95%

0,89%

1,98%

27,35%

65,83%

263

59

132

1.820

4 381

1

2

3

4

5

TOTAL

4,34%

1,08%

2,76%

35,52%

56,31%

6.782

294

73

187

2.409

3 819

4,41%

1,26%

3,31%

34,95%

56,06%

293

84

220

2.321

3.723

6.644

HABILIDADE 42(EM13LP42)
Atuar de forma fundamentada, ética e crítica na produção e no compartilhamento de
comentários, textos noticiosos e de opinião, memes, gifs, remixes variados etc. em redes
sociais ou outros ambientes digitais.

Clara

Pertinente

Analisar formas contemporâneas de publicidade em contexto digital e peças de
campanhas publicitárias e políticas (cartazes, folhetos, anúncios, propagandas em
diferentes mídias, spots, jingles etc.), explicando os mecanismos de persuasão utilizados e
os efeitos de sentido provocados pelas escolhas feitas em termos de elementos e
recursos linguístico-discursivos, imagéticos, sonoros, gestuais e espaciais, entre outros, e
destacando valores e representações de situações, grupos e configurações sociais
veiculadas, a fim de desconstruir eventuais estereótipos e proceder a uma avaliação
Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista temas e acontecimentos de
interesse local ou global, notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens
multimidiáticas, documentários, infográficos, podcasts noticiosos, artigos de opinião,
críticas da mídia, vlogs de opinião, textos de apresentação e apreciação de produções
culturais (resenhas, ensaios etc.) e outros gêneros próprios das formas de expressão das
culturas juvenis (vlogs e podcasts culturais, gameplay etc.), em várias mídias, vivenciando
de forma significativa o papel de repórter, analista, crítico, editorialista ou articulista,

6.646

HABILIDADE 43(EM13LP43)
Clara

Pertinente

6.659

HABILIDADE 44(EM13LP44)
Clara

Pertinente

6.640

HABILIDADE 45(EM13LP45)
Compartilhar sentidos construídos na leitura/escuta de textos literários, percebendo
diferenças e eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas de apreensão
desses textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva crítica.

Clara

Pertinente

Participar de eventos (saraus, competições orais, audições, mostras, festivais, feiras
culturais e literárias, rodas e clubes de leitura, cooperativas culturais, jograis, repentes,
slams etc.), inclusive para socializar obras da própria autoria (poemas, contos e suas
variedades, roteiros e microrroteiros, videominutos, playlists comentadas de música etc.)
e/ou interpretar obras de outros, inserindo-se nas diferentes práticas culturais de seu
tempo.

6.650

HABILIDADE 46(EM13LP46)
Clara

Pertinente

6.655

HABILIDADE 47(EM13LP47)
Analisar assimilações e rupturas no processo de constituição da literatura brasileira e ao
longo de sua trajetória, por meio da leitura e análise de obras fundamentais do cânone
ocidental, em especial da literatura portuguesa, para perceber a historicidade de
matrizes e procedimentos estéticos.

Perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas de diferentes gêneros literários (a
apreensão pessoal do cotidiano nas crônicas, a manifestação livre e subjetiva do eu lírico
diante do mundo nos poemas, a múltipla perspectiva da vida humana e social dos
romances, a dimensão política e social de textos da literatura marginal e da periferia etc.)
para experimentar os diferentes ângulos de apreensão do indivíduo e do mundo pela
literatura.

Clara

Pertinente

6.651

HABILIDADE 48(EM13LP48)
Clara

Pertinente

6.651

HABILIDADE 49(EM13LP49)
Analisar relações intertextuais e interdiscursivas entre obras de diferentes autores e
gêneros literários de um mesmo momento histórico e de momentos históricos diversos,
explorando os modos como a literatura e as artes em geral se constituem, dialogam e se
retroalimentam.

Clara

Pertinente

6.655

HABILIDADE 50(EM13LP50)
Selecionar obras do repertório artístico-literário contemporâneo à disposição segundo
suas predileções, de modo a constituir um acervo pessoal e dele se apropriar para se
inserir e intervir com autonomia e criticidade no meio cultural.

Clara

Pertinente

6.641

Analisar obras significativas da literatura brasileira e da literatura de outros países e
povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latino-americana, com base
em ferramentas da crítica literária (estrutura da composição, estilo, aspectos
discursivos), considerando o contexto de produção (visões de mundo, diálogos com
outros textos, inserções em movimentos estéticos e culturais etc.) e o modo como elas
dialogam com o presente.

HABILIDADE 51(EM13LP51)
Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,18%

0,84%

2,47%

31,40%

61,10%

6.792

284

57

168

2.133

4.150

4,01%

1,07%

2,72%

30,38%

61,82%

267

71

181

2.022

4.114

1

2

3

4

5

TOTAL

4,04%

0,99%

2,11%

31,51%

61,35%

6.776

274

67

143

2.135

4.157

3,98%

1,05%

2,89%

30,53%

61,54%

264

70

192

2.026

4 084

1

2

3

4

5

TOTAL

4,15%

1,05%

2,14%

36,28%

56,38%

6.772

281

71

145

2.457

3 818

4,15%

1,20%

2,89%

35,31%

56,44%

276

80

192

2.348

3.753

6.655

HABILIDADE 52(EM13LP52)
Produzir apresentações e comentários apreciativos e críticos sobre livros, filmes, discos,
canções, espetáculos de teatro e dança, exposições etc. (resenhas, vlogs e podcasts
literários e artísticos, playlists comentadas, fanzines, e-zines etc.).

Clara

Pertinente

6.636

HABILIDADE 53(EM13LP53)
Criar obras autorais, em diferentes gêneros e mídias – mediante seleção e apropriação de
recursos textuais e expressivos do repertório artístico –, e/ou produções derivadas
(paródias, estilizações, fanfics, fanclipes etc.), como forma de dialogar crítica e/ou
subjetivamente com o texto literário.

Clara

Pertinente

6.649

Q2 COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1
Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em
diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e
Humanas, ou ainda questões econômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes
meios, de modo a consolidar uma formação científica geral.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,15%

1,88%

4,40%

48,76%

39,82%

7 030

362

132

309

3.428

2.799

4,66%

1,17%

3,22%

44,07%

46,88%

319

80

220

3.015

3 207

6 841

Q3 HABILIDADE 1(EM13MAT101)
Interpretar situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza que envolvem a
variação de duas grandezas, pela análise dos gráficos das funções representadas e das
taxas de variação com ou sem apoio de tecnologias digitais.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,64%

1,55%

3,77%

43,37%

46,67%

7 011

325

109

264

3.041

3 272

4,20%

1,32%

3,46%

40,19%

50,83%

286

90

236

2.739

3.464

6 815

Q4 HABILIDADE 2(EM13MAT102)
Analisar gráficos e métodos de amostragem de pesquisas estatísticas apresentadas em
relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação, identificando, quando for o
caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras
não apropriadas.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,67%

1,69%

4,34%

47,20%

42,10%

7 000

327

118

304

3.304

2 947

4,32%

1,48%

4,04%

43,36%

46,80%

295

101

276

2.959

3.194

6 825

Q5 HABILIDADE 3(EM13MAT103)
Interpretar e compreender o emprego de unidades de medida de diferentes grandezas,
inclusive de novas unidades, como as de armazenamento de dados e de distâncias
astronômicas e microscópicas, ligadas aos avanços tecnológicos, amplamente divulgadas
na sociedade.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,93%

2,21%

5,12%

42,89%

44,85%

7 014

346

155

359

3.008

3.146

4,89%

2,74%

6,29%

40,51%

45,58%

334

187

430

2.770

3.116

6 837

Q6 HABILIDADE 4(EM13MAT104)
Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, tais como índice de
desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros, investigando os processos de
cálculo desses números.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,79%

1,41%

3,82%

38,47%

51,50%

7 010

336

99

268

2.697

3 610

4,58%

1,54%

3,53%

37,97%

52,39%

313

105

241

2.595

3 581

6 835

Q7 HABILIDADE 5(EM13MAT105)
Utilizar as noções de transformações isométricas (translação, reflexão, rotação e
composições destas) e transformações homotéticas para analisar diferentes produções
humanas como construções civis, obras de arte, entre outras.

Clara

Pertinente

Articular conhecimentos matemáticos ao propor e/ou participar de ações para investigar
desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis,
com base na análise de problemas de urgência social, como os voltados a situações de
saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre
outros, recorrendo a conceitos, procedimentos e linguagens próprios da Matemática.

1

2

3

4

5

TOTAL

6,88%

4,80%

8,51%

52,29%

27,52%

7 002

482

336

596

3.661

1 927

7,55%

5,88%

8,81%

51,27%

26,50%

516

402

602

3.504

1 811

6 835

Q8 COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2
Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,50%

2,54%

5,31%

45,69%

40,95%

7 003

385

178

372

3.200

2 868

5,40%

2,27%

4,70%

42,22%

45,41%

369

155

321

2.884

3.102

6 831

Q9 HABILIDADE 1(EM13MAT201)
Propor ações comunitárias, como as voltadas aos locais de moradia dos estudantes dentre
outras, envolvendo cálculos das medidas de área, de volume, de capacidade ou de massa,
adequados às demandas da região.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,26%

1,81%

4,06%

33,50%

55,36%

7 014

369

127

285

2.350

3 883

5,35%

2,16%

4,62%

32,40%

55,46%

365

147

315

2.209

3.781

6 817

Q10 HABILIDADE 2(EM13MAT202)
Planejar e executar pesquisa amostral usando dados coletados ou de diferentes fontes
sobre questões relevantes atuais, incluindo ou não, apoio de recursos tecnológicos, e
comunicar os resultados por meio de relatório contendo gráficos e interpretação das
medidas de tendência central e das de dispersão.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,64%

1,03%

3,43%

37,77%

53,13%

7 022

326

72

241

2.652

3.731

4,42%

1,14%

3,51%

36,72%

54,21%

301

78

239

2.503

3 695

6 816

Q11 HABILIDADE 3(EM13MAT203)
Planejar e executar ações envolvendo a criação e a utilização de aplicativos, jogos (digitais
ou não), planilhas para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros
compostos, dentre outros, para aplicar conceitos matemáticos e tomar decisões.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,34%

2,40%

5,44%

37,10%

49,72%

7 003

374

168

381

2.598

3.482

6,13%

3,47%

7,02%

34,93%

48,46%

419

237

480

2.388

3 313

6 837

Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos, em seus campos –
Aritmética, Álgebra, Grandezas e Medidas, Geometria, Probabilidade e Estatística –, para
interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a
plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir
argumentação consistente.

Q12 COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3
Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,74%

1,44%

3,23%

38,12%

52,46%

7 020

333

101

227

2.676

3 683

4,37%

1,01%

2,79%

35,68%

56,15%

299

69

191

2.444

3 846

6 849

Q13 HABILIDADE 1(EM13MAT301)
Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da Matemática e de outras áreas do
conhecimento, que envolvem equações lineares simultâneas, usando técnicas algébricas e
gráficas, incluindo ou não tecnologias digitais.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,50%

1,30%

3,08%

39,68%

51,45%

7 024

316

91

216

2.787

3 614

4,33%

1,29%

3,21%

38,94%

52,23%

296

88

219

2.660

3 568

6 831

Q14 HABILIDADE 2(EM13MAT302)
Resolver e elaborar problemas cujos modelos são as funções polinomiais de 1º e 2º graus,
em contextos diversos, incluindo ou não tecnologias digitais.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,44%

0,95%

2,82%

34,77%

57,02%

7 027

312

67

198

2.443

4 007

4,24%

1,01%

2,90%

34,75%

57,10%

290

69

198

2.376

3 904

6 837

Q15 HABILIDADE 3(EM13MAT303)
Resolver e elaborar problemas envolvendo porcentagens em diversos contextos e sobre
juros compostos, destacando o crescimento exponencial.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,33%

0,80%

2,40%

29,01%

63,46%

7 014

304

56

168

2.035

4.451

3,93%

0,60%

2,32%

28,18%

64,97%

269

41

159

1.928

4.445

6 842

Q16 HABILIDADE 4(EM13MAT304)
Resolver e elaborar problemas com funções exponenciais nos quais é necessário
compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como o da
Matemática Financeira e o do crescimento de seres vivos microscópicos, entre outros.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,68%

1,41%

3,52%

40,66%

49,73%

7 016

328

99

247

2.853

3.489

4,48%

1,59%

4,21%

40,51%

49,20%

307

109

288

2.774

3 369

6 847

Q17 HABILIDADE 5(EM13MAT305)
Resolver e elaborar problemas com funções logarítmicas nos quais é necessário
compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como os de
abalos sísmicos, pH, radioatividade, Matemática Financeira, entre outros.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,06%

1,90%

4,79%

46,14%

42,11%

7 015

355

133

336

3.237

2 954

4,93%

2,94%

6,85%

46,34%

38,93%

337

201

468

3.166

2 660

6 832

Q18 HABILIDADE 6(EM13MAT306)
Resolver e elaborar problemas em contextos que envolvem fenômenos periódicos reais,
como ondas sonoras, ciclos menstruais, movimentos cíclicos, entre outros, e comparar
suas representações com as funções seno e cosseno, no plano cartesiano, com ou sem
apoio de aplicativos de álgebra e geometria.

Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície
(reconfigurações, aproximação por cortes etc.) e deduzir expressões de cálculo para
aplicá-las em situações reais, como o remanejamento e a distribuição de plantações, com
ou sem apoio de tecnologias digitais.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,82%

1,97%

5,58%

47,15%

39,48%

7 006

408

138

391

3.303

2.766

5,91%

2,91%

6,51%

47,65%

37,02%

405

199

446

3.264

2 536

6 850

Q19 HABILIDADE 7(EM13MAT307)
Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,14%

2,05%

4,34%

45,89%

42,57%

7 023

361

144

305

3.223

2 990

5,06%

2,08%

4,61%

44,99%

43,26%

346

142

315

3.074

2 956

6 833

Q20 HABILIDADE 8(EM13MAT308)
Resolver e elaborar problemas em variados contextos, envolvendo triângulos nos quais se
aplicam as relações métricas ou as noções de congruência e semelhança.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,16%

0,67%

1,99%

30,72%

62,46%

7 021

292

47

140

2.157

4 385

3,99%

0,69%

2,13%

30,85%

62,34%

273

47

146

2.110

4 264

6 840

Q21 HABILIDADE 9(EM13MAT309)
Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de
prismas, pirâmides e corpos redondos (cilindro e cone) em situações reais, como o cálculo
do gasto de material para forrações ou pinturas de objetos cujos formatos sejam
composições dos sólidos estudados.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,27%

0,88%

2,49%

30,59%

61,77%

7 025

300

62

175

2.149

4 339

3,95%

0,89%

2,58%

30,41%

62,17%

270

61

176

2.078

4 248

6 833

Q22 HABILIDADE 10(EM13MAT310)
Resolver e elaborar problemas de contagem envolvendo diferentes tipos de agrupamento
de elementos, por meio dos princípios multiplicativo e aditivo, recorrendo a estratégias
diversas como o diagrama de árvore.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,36%

0,77%

2,17%

35,64%

57,06%

7 017

306

54

152

2.501

4 004

3,98%

0,82%

2,09%

34,87%

58,24%

272

56

143

2.384

3 982

6 837

Q23 HABILIDADE 11(EM13MAT311)
Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo da probabilidade de eventos
aleatórios, identificando e descrevendo o espaço amostral e realizando contagem das
possibilidades.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,21%

0,64%

1,86%

32,54%

60,75%

7 026

296

45

131

2.286

4 268

3,88%

0,69%

2,04%

32,46%

60,93%

265

47

139

2.217

4.161

6 829

Q24 HABILIDADE 12(EM13MAT312)
Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de probabilidade de eventos em
experimentos aleatórios sucessivos.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,41%

0,91%

2,20%

35,20%

57,28%

7 009

309

64

154

2.467

4 015

4,15%

1,04%

2,52%

36,42%

55,87%

283

71

172

2.486

3 814

6 826

Q25 HABILIDADE 13(EM13MAT313)
Resolver e elaborar problemas que envolvem medições em que se discuta o emprego de
algarismos significativos e algarismos duvidosos, utilizando, quando necessário, a notação
científica.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,45%

2,35%

5,08%

46,07%

41,06%

7 014

382

165

356

3.231

2 880

5,33%

2,11%

5,02%

46,48%

41,06%

364

144

343

3.174

2 804

6 829

Q26 HABILIDADE 14(EM13MAT314)
Resolver e elaborar problemas que envolvem grandezas compostas, determinadas pela
razão ou pelo produto de duas outras, como velocidade, densidade demográfica, energia
elétrica etc.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,48%

1,64%

3,28%

39,32%

51,28%

7 009

314

115

230

2.756

3 594

4,59%

1,64%

3,45%

38,42%

51,89%

314

112

236

2.627

3 548

6 837

Q27 HABILIDADE 15(EM13MAT315)
Reconhecer um problema algorítmico, enunciá-lo, procurar uma solução e expressá-la por
meio de um algoritmo, com o respectivo fluxograma.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,62%

3,84%

6,29%

53,81%

29,43%

7 006

464

269

441

3.770

2 062

7,03%

4,35%

6,64%

53,13%

28,86%

480

297

453

3.627

1 970

6 827

Q28 HABILIDADE 16(EM13MAT316)
Resolver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que envolvem cálculo e
interpretação das medidas de tendência central (média, moda, mediana) e das de
dispersão (amplitude, variância e desvio padrão).

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,24%

0,73%

1,73%

30,53%

62,78%

7 012

297

51

121

2.141

4.402

4,12%

0,61%

2,37%

30,88%

62,02%

282

42

162

2.111

4 240

6 837

Q29 COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4
Compreender e utilizar, com flexibilidade e fluidez, diferentes registros de representação
matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução
e comunicação de resultados de problemas, de modo a favorecer a construção e o
desenvolvimento do raciocínio matemático.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,87%

1,64%

4,30%

43,09%

46,10%

7 004

341

115

301

3.018

3 229

4,65%

1,45%

3,36%

40,54%

50,01%

318

99

230

2.775

3.423

6 845

Q30 HABILIDADE 1(EM13MAT401)
Converter representações algébricas de funções polinomiais de 1º grau para
representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o
comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e
geometria dinâmica.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,59%

1,23%

3,68%

42,19%

48,31%

7 011

322

86

258

2.958

3 387

4,33%

1,52%

3,99%

41,21%

48,95%

296

104

273

2.819

3 348

6 840

Q31 HABILIDADE 2(EM13MAT402)
Converter representações algébricas de funções polinomiais de 2º grau para
representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais uma
variável for diretamente proporcional ao quadrado da outra, recorrendo ou não a
softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,76%

1,44%

3,88%

44,14%

45,78%

7 014

334

101

272

3.096

3 211

4,56%

1,58%

4,18%

43,09%

46,59%

311

108

285

2.941

3.180

6 825

Q32 HABILIDADE 3(EM13MAT403)
Comparar e analisar as representações, em plano cartesiano, das funções exponencial e
logarítmica para identificar as características fundamentais (domínio, imagem,
crescimento) de cada uma, com ou sem apoio de tecnologias digitais, estabelecendo
relações entre elas.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,47%

0,97%

2,86%

37,90%

53,80%

7 019

314

68

201

2.660

3.776

4,31%

1,35%

3,31%

38,66%

52,38%

295

92

226

2.643

3 581

6 837

Q33 HABILIDADE 4(EM13MAT404)
Identificar as características fundamentais das funções seno e cosseno (periodicidade,
domínio, imagem), por meio da comparação das representações em ciclos trigonométricos
e em planos cartesianos, com ou sem apoio de tecnologias digitais.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,40%

1,11%

2,67%

41,32%

50,50%

7 006

308

78

187

2.895

3 538

4,29%

1,51%

3,53%

42,42%

48,26%

293

103

241

2.897

3 296

6 830

Q34 HABILIDADE 5(EM13MAT405)
Reconhecer funções definidas por uma ou mais sentenças (como a tabela do Imposto de
Renda, contas de luz, água, gás etc.), em suas representações algébrica e gráfica,
convertendo essas representações de uma para outra e identificando domínios de
validade, imagem, crescimento e decrescimento.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,57%

0,96%

2,63%

38,31%

53,54%

7 006

320

67

184

2.684

3.751

4,20%

0,96%

2,39%

36,78%

55,66%

288

66

164

2.520

3 814

6 852

Q35 HABILIDADE 6(EM13MAT406)
Utilizar os conceitos básicos de uma linguagem de programação na implementação de
algoritmos escritos em linguagem corrente e/ou matemática.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

8,23%

4,71%

7,98%

49,94%

29,15%

6 989

575

329

558

3.490

2 037

9,91%

7,00%

9,52%

47,78%

25,78%

678

479

651

3.268

1.763

6 839

Q36 HABILIDADE 7(EM13MAT407)
Interpretar e construir vistas ortogonais de uma figura espacial para representar formas
tridimensionais por meio de figuras planas.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,08%

1,74%

3,42%

42,84%

46,92%

7 012

356

122

240

3.004

3 290

5,16%

2,22%

4,03%

42,82%

45,77%

353

152

276

2.929

3.131

6 841

Q37 HABILIDADE 8(EM13MAT408)
Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências, com base em dados obtidos em
pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de softwares que interrelacionem estatística, geometria e álgebra.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,68%

0,89%

2,34%

37,96%

54,13%

7 005

328

62

164

2.659

3.792

4,40%

1,07%

2,78%

37,36%

54,40%

301

73

190

2.556

3.722

6 842

Q38 HABILIDADE 9(EM13MAT409)
Interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos por meio de diferentes diagramas e
gráficos, como o histograma, o de caixa (box-plot), o de ramos e folhas, reconhecendo os
mais eficientes para sua análise.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,42%

2,07%

4,53%

48,64%

39,34%

6 998

379

145

317

3.404

2.753

5,26%

2,28%

5,17%

48,05%

39,24%

359

156

353

3.281

2 679

6 828

Q39 COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5
Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades
matemáticas, empregando recursos e estratégias como observação de padrões,
experimentações e tecnologias digitais, identificando a necessidade, ou não, de uma
demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,98%

4,19%

6,89%

55,50%

26,44%

6 993

488

293

482

3.881

1 849

6,78%

4,11%

6,62%

54,69%

27,79%

463

281

452

3.735

1 898

6 829

Q40 HABILIDADE 1(EM13MAT501)
Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano
cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar
algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função
polinomial de 1º grau.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,60%

1,21%

2,28%

42,69%

49,22%

7 007

322

85

160

2.991

3.449

4,37%

0,97%

2,42%

42,08%

50,17%

298

66

165

2.872

3.424

6 825

Q41 HABILIDADE 2(EM13MAT502)
Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano
cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar
algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função
polinomial de 2º grau do tipo y = ax2

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,63%

1,34%

2,70%

43,26%

48,07%

6 998

324

94

189

3.027

3 364

4,41%

1,01%

2,75%

42,79%

49,04%

301

69

188

2.921

3 348

6 827

Q42 HABILIDADE 3(EM13MAT503)
Investigar pontos de máximo ou de mínimo de funções quadráticas em contextos da
Matemática Financeira ou da Cinemática, entre outros.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,46%

0,79%

2,38%

34,65%

57,73%

6 988

312

55

166

2.421

4 034

4,24%

0,91%

2,78%

34,87%

57,21%

290

62

190

2.385

3 913

6 840

Q43 HABILIDADE 4(EM13MAT504)
Investigar processos de obtenção da medida do volume de prismas, pirâmides, cilindros e
cones, incluindo o princípio de Cavalieri, para a obtenção das fórmulas de cálculo da
medida do volume dessas figuras.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,51%

0,99%

2,07%

36,09%

56,34%

6 991

315

69

145

2.523

3 939

4,47%

1,16%

2,64%

36,34%

55,40%

305

79

180

2.481

3.783

6 828

Q44 HABILIDADE 5(EM13MAT505)
Resolver problemas sobre ladrilhamentos do plano, com ou sem apoio de aplicativos de
geometria dinâmica, para conjecturar a respeito dos tipos ou composição de polígonos que
podem ser utilizados, generalizando padrões observados.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,03%

1,46%

4,42%

48,11%

40,98%

6 993

352

102

309

3.364

2 866

4,99%

1,63%

4,05%

47,90%

41,44%

340

111

276

3.266

2 826

6 819

Q45 HABILIDADE 6(EM13MAT506)
Representar graficamente a variação da área e do perímetro de um polígono regular
quando os comprimentos de seus lados variam, analisando e classificando as funções
envolvidas.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,24%

0,73%

2,06%

38,32%

54,66%

7 005

297

51

144

2.684

3 829

4,24%

0,92%

2,30%

38,40%

54,14%

290

63

157

2.624

3.700

6 834

Q46 HABILIDADE 7(EM13MAT507)
Identificar e associar sequências numéricas (PA) a funções afins de domínios discretos para
análise de propriedades, incluindo dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,28%

0,74%

1,93%

35,74%

57,31%

7 007

300

52

135

2.504

4 016

3,97%

0,85%

1,98%

35,23%

57,98%

271

58

135

2.405

3 958

6 827

Q47 HABILIDADE 8(EM13MAT508)
Identificar e associar sequências numéricas (PG) a funções exponenciais de domínios
discretos para análise de propriedades, incluindo dedução de algumas fórmulas e
resolução de problemas.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,31%

0,90%

2,04%

35,96%

56,79%

7 008

302

63

143

2.520

3 980

4,07%

1,00%

2,14%

36,15%

56,65%

278

68

146

2.469

3 869

6 830

Q48 HABILIDADE 9(EM13MAT509)
Investigar a deformação de ângulos e áreas provocada pelas diferentes projeções usadas
em cartografia, como a cilíndrica e a cônica.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

6,03%

2,63%

5,18%

51,75%

34,40%

6 983

421

184

362

3.614

2.402

7,00%

3,54%

6,37%

52,23%

30,86%

478

242

435

3.567

2.108

6 830

Q49 HABILIDADE 10(EM13MAT510)
Investigar conjuntos de dados relativos ao comportamento de duas variáveis numéricas,
usando tecnologias da informação, e, se apropriado, levar em conta a variação e utilizar
uma reta para descrever a relação observada.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,54%

2,58%

5,17%

52,52%

34,19%

6 982

387

180

361

3.667

2 387

5,52%

2,62%

5,84%

51,16%

34,85%

377

179

399

3.493

2 379

6 827

Q50 HABILIDADE 11(EM13MAT511)
Reconhecer a existência de diferentes tipos de espaços amostrais, discretos ou não, de
eventos equiprováveis ou não, e investigar as implicações no cálculo de probabilidades.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

4,77%

1,32%

2,62%

45,26%

46,02%

6 979

333

92

183

3.159

3 212

4,74%

1,23%

3,04%

44,72%

46,27%

324

84

208

3.059

3.165

6 840

Q51 HABILIDADE 12(EM13MAT512)
Investigar propriedades de figuras geométricas, questionando suas conjecturas por meio
da busca de contraexemplos, para refutá-las ou reconhecer a necessidade de sua
demonstração para validação, como os teoremas relativos aos quadriláteros e triângulos.

Clara

Pertinente

1

2

3

4

5

TOTAL

5,31%

2,08%

3,99%

49,99%

38,66%

6 974

370

145

278

3.486

2 696

5,34%

2,53%

4,24%

49,00%

38,91%

363

172

288

3.331

2 645

6.798

Anexo 11.5
Relatório Parcial da análise qualitativa

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

BNCC do Ensino Médio
Contribuições Públicas
CONSED

Critérios de validação das contribuições
• Foram validados:
• Comentários atrelados às notas 1, 2 e 3 da escala de clareza;
• Comentários atrelados a respostas sem notas na escala
clareza.

• Não foram validados:
• Espaços vazios (não utilizados pelo respondente);
• Comentários que se restringem a palavras
contextualização (Sim, Não, Idem, vide anexo...);
• Comentários que se restringem a caracteres (*, -);
• Comentários que se restringem a números.

sem

Contribuições recebidas: categorias de análise
• Internas:
– Com sugestões

Contribuições que sugerem alterações na redação da
competência/habilidade.
– Sem sugestões
Contribuições com críticas ou aspectos positivos, mas sem
sugestões efetivas que possam ser utilizadas pelos especialistas
para alteração da competência/habilidade.

Contribuições recebidas: categorias de análise
• Externas:
– Lei nº 13.415 (Reforma do Ensino Médio)

Comentários relativos à Lei nº 13.415 e à homologação da BNCC.
– Implementação da Reforma do Ensino Médio
Comentários com dúvidas ou manifestações em relação à carga
horária do Ensino Médio, formação de professores,
infraestrutura escolar, investimento em pesquisa, modalidades
de ensino etc.

Contribuições recebidas: categorias de análise
• Externas:
– Processo de elaboração/Discussão da BNCC

Ressalvas com relação ao processo de elaboração e discussão da
BNCC (tais como: ausência de participação democrática e escuta
dos atores envolvidos), além de manifestações sobre o tempo
destinado à análise do documento e contribuições públicas.
– Contexto Político
Manifestações em relação ao governo e não diretamente à
BNCC.

Anexo 12
Relatório de Status da Formação de Gestores e Educadores

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

EIXO 4 ‒ FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES

Macroatividade 15 ‒ Proposta de design instrucional/modelagem das ações de formação
I.

Introdução

Este Relatório de Status apresenta um detalhamento de parte das atividades previstas para o
Eixo 4 – Formação de Gestores e Educadores do Contrato nº 17/2017 (Processo
23000.050898/2016‐38), celebrado entre a Secretaria Executiva do Ministério da Educação e a
Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV), em complemento aos relatórios de 7 de agosto de
2018 (Adendo I) e de 3 de setembro de 2018 (Adendo II), explicitando os conteúdos que estão
sendo elaborados e o cronograma de entregas atualizado de acordo com entendimentos com
a equipe da Difor/MEC. Este relatório apresenta ainda os seguintes anexos:


Anexo I – Mapa de conteúdos do Módulo 1 com ajustes após considerações do MEC;



Anexo II – Mapa das Atividades do Módulo 1 – perfil professores;



Anexo III – Mapa das Atividades do Módulo 1 – perfil gestores;



Anexo IV – Mapa das Atividades do Módulo 1 – perfil conselheiros;



Anexo V – Plano de Curso e Unidades do Módulo 2 – componente Arte;



Anexo VI – Modelo de Design Instrucional do Módulo 2 – componente Arte;



Anexo VII – Versão Preliminar do Módulo 2 do Componente Curricular de Geografia do
Ensino Fundamental Anos Finais;



Anexo VIII – Versão Preliminar do Módulo 2 do Componente Curricular de Língua
Inglesa do Ensino Fundamental Anos Finais;



Anexo IX – Versão Preliminar do Módulo 2 do Componente Curricular de Ensino
Religioso do Ensino Fundamental Anos Finais;



Anexo X – Versão Preliminar do Módulo 2 do Componente Curricular de Língua
Portuguesa do Ensino Fundamental Anos Finais;



Anexo XI – Versão Preliminar do Módulo 2 do Componente Curricular de Matemática
do Ensino Fundamental Anos Finais.
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II.

Carga horária de produção e de execução dos cursos

Os cursos em modalidade EAD são modelados para permitirem que os profissionais sigam uma
trilha de aprendizagem de acordo com sua atuação. Todos os perfis iniciam a formação por um
módulo comum (Módulo 1), que apresenta a BNCC da Educação Básica, com seus princípios
pedagógicos e sua organização, e seguem para módulos específicos de formação. Assim, é
possível afirmar que haverá nove trilhas distintas no curso de Anos Finais do Ensino
Fundamental, conforme poderá ser observado nas tabelas a seguir.
De forma geral, espera-se garantir as especificidades por etapa, área do conhecimento e
componente curricular e a ênfase nos componentes de Língua Portuguesa e Matemática de
acordo com solicitação feita pelo MEC. Ao mesmo tempo, espera-se garantir a integração
entre perfis, etapas, áreas e componentes. As premissas que orientam a modelagem são:


Garantir aos cursistas a visão geral e integrada da BNCC e de sua implementação.



Oferecer formação específica por etapa, área e componente.



Ofertar cursos de, no mínimo, 30 horas, de forma que as redes possam, se
conveniente, considerar a certificação no curso para fins de evolução funcional por
vias não acadêmicas.
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Tabela 2. Distribuição da carga horária de produção dos cursos de EAD considerando todos os públicos
Gestor

Conselheiro

Professor
Ed. Inf.

Professor EF - Anos Iniciais

Professor EF - Anos Finais

Ciências Ciências Ensino
Matemática Linguagens
Natureza Humanas Religioso

Detalhamento

Matemática
Módulo 1

Ciências
Ensino
da
Religioso
Natureza

Linguagens

Matemática

LP

Inglês

Arte

Professor E.M.*

Ed.
Fis.

Ciências

Ciências Humanas

Ensino
História Geografia
Religioso

10

Módulo 2

5

5

15

Módulo 3

5

5

5

3
3

3

2

2

2

5

5
5
20

5
20

5

5

5
10

5
5

TOTAL DE PRODUÇÃO

5
5

5
5

5

20
5

210

Para contemplar as especificidades de cada perfil e, dentro desses cursos, contemplar também a atuação específica dos professores de determinados
componentes do Ensino Fundamental – Anos Finais e do Ensino Médio, dividiram-se os cursos em Trilhas de Aprendizagem. Nessas Trilhas, há unidades comuns
a todos os perfis e unidades específicas para adequação do conteúdo ao perfil e à atuação dos participantes dos cursos nos diferentes componentes
curriculares. Assim, readaptaram-se as cargas horárias e foram elaboradas duas tabelas de cálculos dessas horas, uma considerando a produção (Tabela 2) e
outra considerando a carga horária de conteúdos para o participante (Tabela 3):

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Tabela 3. Distribuição da carga horária da execução dos cursos de EAD por público
Gestor

Conselheiro

Professor
Ed. Inf.

Detalhamento

Professor EF - Anos Iniciais

Matemática Linguagens

Ciências Ciências Ensino
Natureza Humanas Religioso

Módulo 1

10

10

10

Módulo 2

15**

5

15

Módulo 3
TOTAL
CERTIFICAÇÃO
POR PERFIL

5

5

5

10
3
12
5

20

20

30

30

Professor EF - Anos Finais
Linguagens

Matemática
Matemática

LP

Inglês

Arte

10
5
20
10

10
5
20
10

10
5
5
10

10
5
5
10

Ed.
Fis.
10
5
5
10

45

45

30

30

30

Professor E.M.*

Ciências
Ensino
Ciências Humanas
da
Religioso
Natureza
Ensino
Ciências
História Geografia
Religioso
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10

30

30

30

30

15
20
5

40

Considerando a possibilidade de as redes utilizarem os cursos para promover a progressão na carreira dos cursistas, estabeleceu-se a carga horária mínima de
30 horas para todos os públicos, exceto para o curso para conselheiros. Além disso, visou-se privilegiar os componentes de Matemática e de Língua Portuguesa
no Ensino Fundamental – Anos Finais.
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Formação BNCC - Plano de curso
Anexo V – Plano de curso e unidades do Módulo 2 – componente Arte
Formação BNCC:
O componente Arte para os Anos Finais do Ensino Fundamental
Perfil:

Professor Ensino Fundamental II – Componente Arte

Carga horária:

30 horas

Modalidade:

Autoinstrucional com propostas de discussão em Fóruns autorregulados

Recursos previstos:

Videoaulas, animações, infográficos, textos, indicações de materiais de
apoio, atividades.

Estrutura e conteúdos previstos
Módulo 1: A BNCC da Educação Básica
Especialistas responsáveis: Ghisleine Trigo Silveira e Guiomar Namo de Melo
Objetivos do Módulo:

conhecer em profundidade a BNCC e suas premissas pedagógicas;
reconhecer que a BNCC pode apoiar auxiliar no desenvolvimento do
currículo em sala de aula.

Unidades:

Unidade 1: O que é a BNCC *
Unidade 2: Por que falar em competências e habilidades? *
Unidade 3: Como a Base está organizada? *
Unidade 4: Qual é o desafio posto aos educadores? *
Unidade 5: Atividades

Módulo 2: O componente ARTE nos anos finais do ensino fundamental
Especialistas responsáveis: Priscilla Villas Boas
Objetivos do Módulo:

Possibilitar que professores e demais educadores das redes possam:
(a) compreender a natureza da BNCC e princípios de organização do
componente Arte; (b) apropriar-se das referências teóricometodológicas que sustentam a organização do componente Arte;
(c) vislumbrar decorrências e possibilidades concretas para a prática
pedagógica e possibilidades de trabalho que possam promover as
aprendizagens propostas.

Unidades:

Unidade 1: A etapa dos anos finais**
Unidade 2: O componente Arte nos anos finais
Unidade 3: Promovendo interdisciplinaridade**
Unidade 4: Considerações sobre as transições para esta etapa**
Unidade 5: Atividades

* Conteúdo comum para todos os perfis
** Conteúdo comum para todos os componentes da mesma etapa.
*** Conteúdo comum para gestores e professores de todas as etapas

Formação BNCC - Plano de curso
Módulo 3: BNCC, currículo e proposta pedagógica ***
Especialistas responsáveis: Ghisleine Trigo Silveira e Guiomar Namo de Melo
Objetivos do Módulo:

conhecer estratégias de implementação da BNCC; refletir sobre as
ações práticas necessárias para implementar a BNCC.

Unidades:

Unidade 1: BNCC, currículos e propostas pedagógicas
Unidade 2: A implementação da Base nas propostas pedagógicas
para os anos finais do Ensino Fundamental
Unidade 3: Implicações da implementação do currículo à luz da
BNCC: a necessidade de formação em serviço
Unidade 4: Atividades

* Conteúdo comum para todos os perfis
** Conteúdo comum para todos os componentes da mesma etapa.
*** Conteúdo comum para gestores e professores de todas as etapas

Adendo I – Relatório de Status de Formação de Gestores e Professores
de 7 de agosto de 2018
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Módulo – 2: Específico por público-alvo
Aprofundamento da BNCC por público-alvo, em que os conteúdos são detalhados
por perfil, etapa de ensino, área e componente, mas sem perder de vista a
integração entre esses aspectos.
Módulo – 3: A implementação da BNCC: compromisso com a excelência e a equidade nas
aprendizagens
Módulo específico para cada público-alvo, abordando o currículo em ação: a
implementação dos projetos pedagógicos para cada etapa de ensino, com ênfase
em planejamento, acompanhamento e avaliação.

II.

Carga horária de produção e de execução dos cursos

Os cursos em modalidade EAD são modelados para permitirem que os profissionais sigam uma
trilha de aprendizagem de acordo com sua atuação. Todos os perfis iniciam a formação por um
módulo comum (Módulo 1) que apresenta a BNCC da educação básica, com seus princípios
pedagógicos e sua organização, e seguem para módulos específicos de formação. Assim, é
possível afirmar que haverá 9 trilhas distintas no curso de Anos Finais do Ensino Fundamental,
conforme poderá ser observado a seguir nas tabelas 2 e 3.
De forma geral, espera-se garantir as especificidades por etapa, área do conhecimento e
componente curricular e ênfase aos componentes de Língua Portuguesa e Matemática de
acordo com solicitação feita pelo MEC. Ao mesmo tempo, espera-se garantir a integração
entre perfis, etapas, áreas e componentes. As premissas que orientam a modelagem são:
•

Garantir aos cursistas a visão geral e integrada da BNCC e de sua implementação.

•

Oferecer formação específica por etapa, área e componente.

•

Ofertar cursos de no mínimo 30 horas, de forma que as redes possam, se conveniente,
considerar a certificação no curso para fins de evolução funcional por vias não
acadêmicas.
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Tabela 2. Distribuição da carga horária de produção dos cursos EAD considerando todos os públicos
Gestor

Conselheiro

Professor
Ed. Inf.

Professor EF - Anos Iniciais

Professor EF - Anos Finais

Ciências Ciências Ensino
Matemática Linguagens
Natureza Humanas Religioso

Detalhamento

Módulo 1
Módulo 2

5

5

15

Módulo 3

5

5

5

3

3

3
5

Matemática

10
2

2

2

5
20

Ciências
Ensino
da
Religioso
Natureza

Linguagens

Matemática

LP

20

Inglês

5

5

Arte

5

Professor E.M.*

Ed.
Fis.

5
10

Ciências

5
5

Ciências Humanas

Ensino
História Geografia
Religioso
5
5

5

5

5
5

TOTAL DE PRODUÇÃO

20
5
210

Tabela 3. Distribuição da carga horária da execução dos cursos EAD por público
Gestor

Conselheiro

Professor
Ed. Inf.

Detalhamento

Professor EF - Anos Iniciais

Matemática Linguagens

Ciências Ciências Ensino
Natureza Humanas Religioso

Módulo 1

10

10

10

Módulo 2

15**

5

15

Módulo 3
TOTAL
CERTIFICAÇÃO
POR PERFIL

5

5

5

10
3
12
5

20

20

30

30

Professor EF - Anos Finais
Linguagens

Matemática
Matemática

LP

Inglês

Arte

10
5
20
10

10
5
20
10

10
5
5
10

10
5
5
10

Ed.
Fis.
10
5
5
10

45

45

30

30

30

Professor E.M.*

Ciências
Ensino
Ciências Humanas
da
Religioso
Natureza
Ensino
Ciências
História Geografia
Religioso
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10

30
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30

30

30

15
20
5

40

Notas:
* Não foi realizado um detalhamento para a formação do Ensino Médio, uma vez que a BNCC
não está homologada.
** Propõem-se que a formação de gestores incorpore conteúdos sobre cada uma das etapas
da Educação Básica, produzidos para os professores.
Importante, ainda, destacar que o módulo 2 aparece representado por duas linhas no Ensino
Fundamental. Nos anos iniciais, trata-se da representação dos conteúdos sobre a etapa e
sobre as áreas, respectivamente. Nos anos finais, trata-se da representação dos conteúdos
sobre a etapa/área e sobre os componentes, respectivamente.

III.

Detalhamento dos componentes de Língua Portuguesa e Matemática para
Ensino Fundamental Anos Finais

Nesse item, apresentamos os aprofundamentos do Módulo 2 no que se refere aos tópicos da
BNCC que serão contemplados nas trilhas de aprendizagem para professores de Ensino
Fundamental – Anos Finais dos componentes de Língua Portuguesa e Matemática, priorizados
de acordo com a solicitação do MEC. Cabe ressaltar que as trilhas de aprendizagem para as
demais áreas / componentes também serão aprofundadas, conforme modelagens dos cursos
que serão detalhadas nos próximos relatórios.
O objetivo deste módulo específico é o de possibilitar que professores e demais educadores da
rede possam compreender a natureza da BNCC e eixos e princípios de organização dos
componentes; apropriar-se das referências teórico-metodológicas que sustentam a
organização dos componentes e vislumbrar decorrências e possibilidades concretas para a
prática pedagógica e possibilidades de trabalho que possam promover as aprendizagens
propostas.

Matemática
Módulo 2:
2.1. Os anos finais do Ensino Fundamental na BNCC da Educação Básica: aprendizagens
essenciais
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2.1.1. Características, princípios e fundamentos pedagógicos dos anos finais do Ensino
Fundamental
2.2. A transição dos anos iniciais para os anos finais
2.3. A área de Matemática e o componente Matemática nos anos finais do Ensino
Fundamental:
2.3.1. Ideias fundamentais presentes na BNCC e articulações possíveis entre as
unidades temáticas e entre elas e outras áreas do conhecimento.
o

Equivalência, ordem e representação em: igualdades numéricas, expressões
algébricas, transformações entre medidas, equivalências geométricas e de
probabilidades.

o

Proporcionalidade, interdependência e representação em: razão de
proporcionalidade, relação entre área e perímetro, taxas e razões nas diversas
áreas do conhecimento.

o

Interdependência, variação e representação: o que varia e o que se mantém
constante em situações diversas, observando e representando regularidades
em situações no contexto matemático e em contextos reais.

o

Aproximação e representação: certezas e incertezas no trabalho com
números, medidas, geometria, estatística e probabilidade.

2.4. A transição dos anos finais para o Ensino Médio

Língua Portuguesa
Módulo 2:
2.1. Os anos finais do Ensino Fundamental na BNCC da Educação Básica: aprendizagens
essenciais
2.1.1. Características, princípios e fundamentos pedagógicos dos anos finais do Ensino
Fundamental
2.2. A transição dos anos iniciais para os anos finais
2.3. A área de Linguagens e o componente Língua Portuguesa nos anos finais do Ensino
Fundamental:
2.3.1. BNCC e os eixos de organização do componente LP.
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o

Campos de Atuação, práticas de linguagem e habilidades.

2.3.2. BNCC, as práticas de linguagem contemporâneas e as culturas juvenis.
o

Cultura digital, novos e multiletramentos e culturas juvenis.

2.3.3. Campos de atuação: práticas, atividades, conhecimentos, habilidades e
possibilidades de trabalho.
o

Campo Jornalístico-midiático.

o

Campo artístico-literário.

o

Campo de atuação na vida pública.

o

Campo das práticas de estudo e pesquisa

2.4. A transição dos anos finais para o Ensino Médio
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Anexo 1 – Módulo 1: A BNCC da Educação Básica
Item / Tema

Recurso

Detalhamento

Encomenda

Apresentação do Módulo

Texto

Objetivos da formação; orientação para conhecer a

Descrever objetivos de aprendizagem para o Módulo 1 – considerar

BNCC

o perfil de professores da ed. Infantil e do ensino fundamental (anos
iniciais e finais)

O que é a BNCC

Videoaula 1

O que é a Base e qual a sua importância?

Pauta da videoaula 1

A Base não é currículo, ela define as aprendizagens
essenciais.
Portanto, a base orienta avaliações, orienta
produção de material didático e a formação de
professores.
O currículo tem o detalhamento do trabalho escolar
– aspectos metodológicos, contexto, organização
pedagógica.
BNCC versus currículo único; BNCC versus currículos.
Infográfico/texto

Base e Currículo

Material da Guiomar Namo de Mello

de apoio
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Os fundamentos

Videoaula 2 –

pedagógicos da BNCC

parte 1

•

Foco nas competências; (17 currículos

Pauta da videoaula 2

brasileiros estão estruturados com base em
competências)
•

Mobiliza conhecimentos para faze alguma
coisa – chega nas habilidades

Mini vídeo

Competências e Habilidade

Videoaula 2 –

Quais são os fundamentos pedagógicos que

parte 2

orientam a Base?
•

Apresentação da Ghisleine Trigo

Desenvolvimento integral (explicitado nas
10 competências)

Implicações pedagógicas na metodologia e no clima
escolar.
Prever momento para comentar as dúvidas do spot
povo fala.
Spot “Povo fala”

Dúvidas da base - Por exemplo:
Eu trabalho só com conteúdo, como vou trabalhar

Pauta do spot (tipo de vídeo curto, com recorte bastante específico,
que pode ter cena externa)

com habilidades?
Competência é um bom termo para a educação?
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É necessário ter todas as habilidades desenvolvidas
para ter uma competência?
É possível desenvolver uma habilidade apenas com
uma atividade? Uma aula?
Exercício

Exercício de análise das competências - provocar

Na sua escola/aula, como essas competências aparecem? Como

análise do contexto da escola

podem ser desenvolvidas?

Como a Base está

Objeto

Chegar até os campos de experiências e áreas de

organizada?

interativo

conhecimentos/componentes

Videoaula 3

Especificidades da organização da base em cada

Pauta da videoaula 3

etapa do ensino;
Na transição - da educação infantil para o ensino
fundamental; dos anos iniciais para os anos finais do
fundamental; do fundamental para o médio (não é
check list)
Progressão das aprendizagens – processos
cognitivos e temáticas.
Exercício

Escola com diferentes etapas? Como organizam as
transições? Quais atividades realizadas? Resultados
obtidos?
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Qual é o desafio posto

Videoaula 4

A base está preocupada com qualidade, unidade e

aos educadores? A

igualdade – ela é igual para todos – direitos de

contribuição da Base

aprendizagem.

para a qualidade e

Quem precisa garantir a equidade é o currículo.

equidade.

Pauta da videoaula 4

http://conteudo.imguol.com.br/c/noticias/af/2017/03/29/equidadeigualdade-1490789046533 615x300.png

A relação da qualidade, equidade, igualdade com os
resultados medidos por índices de avaliação
(evasão, reprovação, distorção idade-série);
Como a BNCC contribui?
Modalidades de ensino, necessidades especiais
O currículo operacionaliza o caminho para chegar ao
destino apontado pela base.
Spot

Escola com política de equidade institucionalizada
Entrevistas com atores sobre ações desempenhadas

Exercício /

Autoavaliação – checkl ist para a escola; que tipo de

Texto sobre Escala - o quanto as práticas promovem as

Fórum

prática você e sua escola já vem promovendo para a

competências; como estão lidando com os desafios - fórum para

equidade? E a qualidade? Convite de publicação

publicar práticas com soluções aos desafios
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Adendo II – Relatório de Status de Formação de Gestores e Professores
de 3 de setembro de 2018

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Módulo – 1: A BNCC da Educação Básica
Geral para todos os públicos, apresentando uma introdução à BNCC. Esse primeiro
módulo está em fase de modelagem. A estrutura que orienta a produção pode ser
conferida no Anexo 1 deste relatório.
Módulo – 2: Específico por público‐alvo
Aprofundamento da BNCC por público‐alvo, em que os conteúdos são detalhados
por perfil, etapa de ensino, área e componente, mas sem perder de vista a
integração entre esses aspectos.
Módulo – 3: A implementação da BNCC: compromisso com a excelência e a equidade nas
aprendizagens
Módulo específico para cada público‐alvo, abordando o currículo em ação: a
implementação dos projetos pedagógicos para cada etapa de ensino, com ênfase
em planejamento, acompanhamento e avaliação.

II.

Carga horária de produção e de execução dos cursos

Os cursos em modalidade EAD são modelados para permitirem que os profissionais sigam uma
trilha de aprendizagem de acordo com sua atuação. Todos os perfis iniciam a formação por um
módulo comum (Módulo 1) que apresenta a BNCC da educação básica, com seus princípios
pedagógicos e sua organização, e seguem para módulos específicos de formação. Assim, é
possível afirmar que haverá 9 trilhas distintas no curso de Anos Finais do Ensino Fundamental,
conforme poderá ser observado a seguir nas tabelas a seguir.
De forma geral, espera‐se garantir as especificidades por etapa, área do conhecimento e
componente curricular e ênfase aos componentes de Língua Portuguesa e Matemática de
acordo com solicitação feita pelo MEC. Ao mesmo tempo, espera‐se garantir a integração entre
perfis, etapas, áreas e componentes. As premissas que orientam a modelagem são:


Garantir aos cursistas a visão geral e integrada da BNCC e de sua implementação.



Oferecer formação específica por etapa, área e componente.



Ofertar cursos de no mínimo 30 horas, de forma que as redes possam, se conveniente,
considerar a certificação no curso para fins de evolução funcional por vias não
acadêmicas.
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Tabela 2. Distribuição da carga horária de produção dos cursos EAD considerando todos os públicos
Gestor

Conselheiro

Professor
Ed. Inf.

Professor EF ‐ Anos Iniciais

Professor EF ‐ Anos Finais

Ciências Ciências Ensino
Matemática Linguagens
Natureza Humanas Religioso

Detalhamento

Matemática

Ciências
Ensino
da
Religioso
Natureza

Linguagens

Matemática

LP

Inglês

Arte

Professor E.M.*

Ed.
Fis.

Ciências

Ciências Humanas

Ensino
História Geografia
Religioso

10

Módulo 1
Módulo 2

5

5

15

Módulo 3

5

5

5

3
3

3

2
5

2

2

5
5
20

5
20

5

5

5
10

5
5

TOTAL DE PRODUÇÃO

5
5

5
5

5

20
5

210

Para contemplar as especificidades de cada perfil e, dentro desses cursos, contemplar também a atuação específica dos professores de determinados
componentes do Ensino Fundamental – Anos Finais e do Ensino Médio, dividiu‐se os cursos em Trilhas de Aprendizagem. Nessas trilhas, há unidades comuns a
todos os perfis e unidades específicas para adequação do conteúdo ao perfil e à atuação dos participantes dos cursos nos diferentes componentes curriculares.
Assim, readaptaram‐se as cargas‐horárias e elaborou‐se duas tabelas de cálculos destas horas, uma considerando a produção e outra considerando a carga‐
horária de conteúdos para o participante:
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Tabela 3. Distribuição da carga horária da execução dos cursos EAD por público
Gestor

Conselheiro

Professor
Ed. Inf.

Professor EF ‐ Anos Iniciais

Matemática Linguagens

Detalhamento

Ciências Ciências Ensino
Natureza Humanas Religioso

Módulo 1

10

10

10

Módulo 2

15**

5

15

Módulo 3
TOTAL
CERTIFICAÇÃO
POR PERFIL

5

5

5

10
3
12
5

20

20

30

30

Professor EF ‐ Anos Finais
Linguagens

Matemática
Matemática

LP

Inglês

Arte

10
5
20
10

10
5
20
10

10
5
5
10

10
5
5
10

Ed.
Fis.
10
5
5
10

45

45

30

30

30

Professor E.M.*

Ciências
Ensino
Ciências Humanas
da
Religioso
Natureza
Ensino
História Geografia
Ciências
Religioso
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10

30

30

30

30

15
20
5

40

Considerando a possibilidade de as redes considerarem os cursos para promover a progressão na carreira dos cursistas, estabeleceu‐se carga horária mínima de
30 horas para todos os públicos, exceto para o curso para conselheiros. Além disso, visou‐se privilegiar os componentes de Matemática e de Língua Portuguesa
no Ensino Fundamental – Anos Finais.
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Videoaula 3

Quais são os fundamentos pedagógicos que orientam a Base? E qual a implicação desses
princípios na metodologia e no clima escolar?
A BNCC se apoia em dois fundamentos pedagógicos: o compromisso com uma educação
integral com foco no desenvolvimento de competências.
O desenvolvimento integral pressupõe uma articulação necessária entre etapas, níveis de
ensino e componentes curriculares. Considerando as demandas específicas das modalidades:
Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo, Educação Escolar
Indígena, Educação Escolar Quilombola, Educação a Distância, além da integração com
diferentes temáticas: direitos da criança e do adolescente; educação para o trânsito;
educação ambiental; educação alimentar e nutricional; processo de envelhecimento, respeito
e valorização do idoso; educação em direitos humanos, etc.
Comentar SPOT COM PROFESSORES*
Comentar implicações pedagógicas na metodologia e no clima escolar.

Spot – Vídeos de dúvidas
enviadas por educadores

Infográfico

Dúvidas da base ‐ Por exemplo:
 Eu trabalho só com conteúdo, como vou trabalhar com habilidades?
 Competência é um bom termo para a educação?
 É necessário ter todas as habilidades desenvolvidas para ter uma competência?
 É possível desenvolver uma habilidade apenas com uma atividade? Uma aula?
As 10 competências gerais da educação básica
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IV.

Destacar habilidades para exemplificar o que se apresenta
(mínimo 2, máximo 4)
Quais articulações são possíveis entre as unidades temáticas? E
do componente com as demais áreas?
Há aspectos do componente que têm sido debatidos e precisam
ser assentados/balizados/desmistificados nas escolas?
Há aspectos de transição (dos anos iniciais para os anos finais e
dos anos finais para o ensino médio) que são importantes
considerar para este componente?

Detalhamento dos componentes de Língua Portuguesa e Matemática para Ensino
Fundamental Anos Finais

Nesse item, apresentamos os aprofundamentos do Módulo 2 no que se refere aos tópicos da
BNCC que serão contemplados nas trilhas de aprendizagem para professores de Ensino
Fundamental – Anos Finais dos componentes de Língua Portuguesa e Matemática, priorizados
de acordo com a solicitação do MEC. Cabe ressaltar que as trilhas de aprendizagem para as
demais áreas / componentes também serão aprofundadas, conforme modelagens dos cursos
que serão detalhadas nos próximos relatórios.
O objetivo deste módulo específico é o de possibilitar que professores e demais educadores da
rede possam compreender a natureza da BNCC e eixos e princípios de organização dos
componentes; apropriar‐se das referências teórico‐metodológicas que sustentam a organização
dos componentes e vislumbrar decorrências e possibilidades concretas para a prática
pedagógica e possibilidades de trabalho que possam promover as aprendizagens propostas.

Matemática
Módulo 2:
2.1. Os anos finais do Ensino Fundamental na BNCC da Educação Básica: aprendizagens
essenciais
2.1.1. Características, princípios e fundamentos pedagógicos dos anos finais do Ensino
Fundamental
2.2. A transição dos anos iniciais para os anos finais
2.3. A área de Matemática e o componente Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental:
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2.3.1. Ideias fundamentais presentes na BNCC e articulações possíveis entre as unidades
temáticas e entre elas e outras áreas do conhecimento.
o

Equivalência, ordem e representação em: igualdades numéricas, expressões
algébricas, transformações entre medidas, equivalências geométricas e de
probabilidades.

o

Proporcionalidade, interdependência e representação em: razão de
proporcionalidade, relação entre área e perímetro, taxas e razões nas diversas
áreas do conhecimento.

o

Interdependência, variação e representação: o que varia e o que se mantém
constante em situações diversas, observando e representando regularidades
em situações no contexto matemático e em contextos reais.

o

Aproximação e representação: certezas e incertezas no trabalho com números,
medidas, geometria, estatística e probabilidade.

2.4. A transição dos anos finais para o Ensino Médio

Língua Portuguesa
Módulo 2:
2.1. Os anos finais do Ensino Fundamental na BNCC da Educação Básica: aprendizagens
essenciais
2.1.1. Características, princípios e fundamentos pedagógicos dos anos finais do Ensino
Fundamental
2.2. A transição dos anos iniciais para os anos finais
2.3. A área de Linguagens e o componente Língua Portuguesa nos anos finais do Ensino
Fundamental:
2.3.1. BNCC e os eixos de organização do componente LP.
o

Campos de Atuação, práticas de linguagem e habilidades.

2.3.2. BNCC, as práticas de linguagem contemporâneas e as culturas juvenis.
o

Cultura digital, novos e multiletramentos e culturas juvenis.
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2.3.3. Campos de atuação: práticas, atividades, conhecimentos, habilidades e
possibilidades de trabalho.
o

Campo Jornalístico‐midiático.

o

Campo artístico‐literário.

o

Campo de atuação na vida pública.

o

Campo das práticas de estudo e pesquisa

2.4. A transição dos anos finais para o Ensino Médio

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452‐001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024‐2250

EIXO 3 – PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA 3ª VERSÃO DA
BNCC
Macroatividade 12 ‒ Disponibilização de ferramenta on-line para os educadores brasileiros
divulgarem e consultarem projetos e práticas
Relatório de status 1
Introdução
O contrato nº 17/2017 celebrado entre o Ministério da Educação (MEC) e a Fundação Carlos
Alberto Vanzolini (FCAV) tem por objeto a prestação de serviços especializados para a gestão
integrada dos processos necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão
da 3ª versão da BNCC, incluindo materiais de apoio e ações de formação para sua
implementação. No contexto desse contrato, está prevista, no eixo 3, a produção de materiais
de apoio para a implementação da BNCC e, entre as atividades previstas nesse eixo, destaca-se
a Macroatividade 12 – Disponibilização de ferramenta on-line para os educadores brasileiros
divulgarem e consultarem projetos e práticas, objeto deste Relatório.
O objetivo dessa ação é reestruturar o atual portal da BNCC para disponibilizar todo o
conteúdo e histórico da elaboração da Base, além do material de apoio à sua implementação,
já acessível. Ainda, propõe-se que o endereço <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/> se
torne uma espécie de observatório de práticas de implementação da BNCC, a começar pelas
práticas relacionadas à (re)elaboração dos currículos das redes de ensino brasileiras.
Essa Macroatividade está organizada em cinco fases, a saber: curadoria de conteúdo, desenho
da arquitetura da informação, proposição de identidade visual, desenvolvimento/
customização de ferramentas e disponibilização de conteúdo em portal.
Entre 2015 e 2016 os materiais da 1ª e da 2ª versões da BNCC ficaram disponíveis em um site
e, no ano de 2017, o processo de elaboração da 3ª versão da BNCC foi disponibilizado em um
segundo site. Atualmente o MEC mantém um terceiro site, criado para acomodar,
prioritariamente, as novas ferramentas de apoio para a implementação da BNCC. As figuras a
seguir apresentam a página inicial desses três ambientes.
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Figura 1 – Página inicial do site 1 da BNCC

Figura 2 – Página inicial do site 2 da BNCC
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Figura 3 – Página inicial do site 3 (atual) da BNCC

Este primeiro relatório de status detalhará cada uma dessas cinco fases e apresentará, para
validação do MEC, os seguintes produtos: princípios da curadoria do conteúdo, cronograma
das entregas e primeira indicação de conteúdo curado.

Fase 1 – Curadoria de conteúdos para o portal
A primeira fase da Macroatividade 12 prevê a análise dessas três versões do site da BNCC e a
realização de uma curadoria de seus conteúdos para selecionar aqueles que remontam à
história da construção da BNCC. A proposta é, portanto, que esteja disponível a todos o legado
da política de Estado que é a definição de uma Base Comum 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, de modo a que tenham assegurados seus direitos
de aprendizagem e desenvolvimento”1.
O princípio utilizado para fazer essa curadoria é garantir a disponibilização de:
a) documentos e relatórios relativos à elaboração da BNCC desde sua 1ª versão
(exemplos: 1ª e 2ª versões da BNCC, estudo comparativo entre a 2ª e a 3ª versão da
Base);
b) registros dos processos, eventos e mecanismos para garantir a contribuição da
sociedade;
c) contribuições da sociedade para a elaboração dos documentos (exemplos: pareceres,
estudos sobre a BNCC, relatório do Conselho Nacional de Secretários de Educação
[Consed] com indicações de alteração);

1

Introdução da Base Nacional Comum Curricular, disponível em:
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#introducao>. Acesso em: set. 2018.
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d) documentos normativos que regularam o processo de elaboração da BNCC (exemplos:
legislações e marcos institucionais, linha do tempo);
e) informações atualizadas (com isso, as notícias, por exemplo, NÃO serão incluídas no
novo portal).
A FCAV fez um levantamento de todo o conteúdo disponibilizado nas três versões do site e
apresenta, no Anexo 1 deste Relatório, indicação de conteúdo a ser disponibilizado no atual
site da BNCC a partir dos princípios anteriormente apresentados. É necessário que o MEC
valide essa indicação e, após essa primeira aprovação, o conteúdo será submetido a um
trabalho de arquitetura da informação.

Fase 2 – Desenvolvimento da arquitetura da informação, fluxo de navegação e interfaces
Após as etapas de curadoria e seleção de conteúdo para o portal, terá início a etapa de
desenvolvimento e atualização da arquitetura de informação, do fluxo de navegação e do
redesenho de interfaces.
Para isso, serão necessárias as seguintes ações:
1. Analisar e levantar aspectos positivos e negativos da distribuição das informações, das
funcionalidades, das ferramentas interativas e das soluções comunicacionais dos dois
sites anteriores da BNCC.
2. Analisar a experiência dos usuários com o site atual da BNCC, a partir da análise dos
dados do plug-in Google Analytics e das aberturas de chamados do suporte do site
(ferramenta Zendesk).
3. Redistribuir e reorganizar os conteúdos curados em fluxograma, levando em conta o
resultado da análise dos dois sites anteriores. A arquitetura partirá de grandes blocos
de informação, prevendo a necessidade de nova taxonomia de áreas, seções e
categorias.
4. Desenhar o mapeamento do novo fluxo de navegação, especificando os componentes
de interface e as funcionalidades adequados à atualização das informações, a partir de
perspectiva centrada nas necessidades do usuário e que garanta usabilidade e
navegabilidade amigáveis, prevendo usuários experientes, bem como usuários em
processo de letramento digital.
5. Desenvolver wireframes para especificar a distribuição das informações, a navegação e
as funcionalidades do site. A concepção dos wireframes tem como critério principal
seguir padrões atuais de design que contribuam para garantir interfaces intuitivas e
responsivas.
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Anexo I
Indicação de conteúdo a ser disponibilizado
no atual site da BNCC
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CURADORIA DO SITE
http://177.47.4.50/#/site/inicio
Manter
PREPARAÇÃO
O que é a BNC?
Propostas Curriculares pelo País

Manter Parcial Observação

X
Acrescentar os documentos normativos em "Material de apoio"/"Documentos
Normativos" - site atual
Excluir o item "Secretarias de educação dos Estados e Distrito Federal"

Biblioteca
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica
Plano Nacional de Educação
Planejando a próxima década. Conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Presidência da
República. Ministério da Educação. Secretaria de articulação com os sistemas de ensino.
PNE (Lei 13.005 /14)
CONAE 2014 – Conferência Nacional de Educação
Documento final do CONAE 2014. O texto contém as propostas aprovadas pelos delegados e delegadas da
etapa nacional da Conferência para o trilhar de caminhos da educação brasileira.
Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa
Elementos Conceituais E Metodológicos Para Definição Dos Direitos De Aprendizagem E Desenvolvimento Do
Ciclo De Alfabetização (1º, 2º E 3º Anos Do Ensino Fundamental
Cadernos de Formação e Bibliografia de apoio
Pacto Nacional Pelo Fortalecimento do Ensino Médio
Por uma política curricular para a educação básica: contribuição ao debate da base nacional comum a partir do
direito à aprendizagem e ao desenvolvimento.
Cadernos de Formação do Professor
Programa Currículo em Movimento
Anais do I Seminário Nacional: Currículo em Movimento - Perspectivas Atuais
Relatório de Análise de Propostas Curriculares de Ensino Fundamental e Ensino Médio
Relatórios do Projeto de Cooperação Técnica MEC e UFRGS para a construção de Orientações Curriculares para
a Educação Infantil
Indagações sobre o currículo
I – Currículo e Desenvolvimento Humano
II – Educandos e Educadores: seus Direitos no Currículo
III – Currículo Conhecimento e Cultura
IV – Diversidade E Currículo
V – Currículo e Avaliação
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar - Fascísculo 1
Coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar - Fascísculo 2
Coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar - Fascísculo 3
Coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar - Fascísculo 4
Coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar - Fascísculo 5
Coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar - Fascísculo 6
Coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar - Fascísculo 7
Coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar - Fascísculo 8
Coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar - Fascísculo 9
Coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar - Fascísculo 10
Revistas Inclusão 1
Revistas Inclusão 2
Revistas Inclusão 3
Revistas Inclusão 4
Revistas Inclusão 5
Revistas Inclusão 6

Não Manter

X
X
X
X
X
Formato linha do tempo
X
X
Formato linha do tempo
X
X
Formato linha do tempo
X
X
X
Formato linha do tempo
X
X
X
X
X
Formato linha do tempo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CURADORIA DO SITE
http://177.47.4.50/#/site/inicio
Revistas Inclusão 7
Revistas Inclusão 8
Revistas Inclusão 9
Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
Manual de Acessibilidade Espacial para as Escolas
Parâmetros curriculares Nacionais
PCN Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)
Volume 01 - Introdução aos PCN
Volume 02 - Língua Portuguesa
Volume 03 - Matemática
Volume 04 - Ciências Naturais
Volume 05.1 - História e Geografia
Volume 05.2 - História e Geografia
Volume 06 - Arte
Volume 07 - Educação Física
Volume 08.1 - Temas Transversais - Apresentação
Volume 08.2 - Temas Transversais - Ética
Volume 09.1 - Meio Ambiente
Volume 09.2 - Saúde
Volume 10.1 - Pluralidade Cultural
volume 10.2 - Orientação Sexual
PCN Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
Volume 01 - Introdução aos PCNs
Volume 02 - Língua Portuguesa
Volume 03 - Matemática
Volume 04 - Ciências Naturais
Volume 05 - Geografia
Volume 06 - História
Volume 07 - Arte
Volume 08 - Educação Física
Volume 09 - Língua Estrangeira
Volume 10.1 - Temas Transversais - Apresentação
Volume 10.2 - Temas Transversais - Pluralidade Cultural
Volume 10.4 - Temas Transversais - Saúde
Volume 10.5 - Temas Transversais - Orientação Sexual
PCN e PCN + Ensino Médio
PCN e PCN + Ensino Médio
Bases legais (PCN)
Linguagens, códigos e suas tecnologias (PCN)
Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias (PCN)
Ciências Humanas e suas tecnologias (PCN)
Ciências Humanas e suas tecnologias (PCN+)
Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias (PCN+)
Linguagens, códigos e suas tecnologias (PCN+)
Secretarias de educação dos Estados e Distrito Federal
Secretaria de Educação do Estado do Acre
Secretaria de Educação do Estado de Alagoas
Secretaria de Educação do Estado do Amapá
Secretaria de Educação do Estado do Amazonas
Secretaria de Educação do Estado da Bahia
Secretaria de Educação do Estado do Ceará

Manter
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Não Manter

Manter Parcial Observação

CURADORIA DO SITE
http://177.47.4.50/#/site/inicio
Secretaria de Educação do DF
Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Educação do Estado de Goiás
Secretaria de Educação do Estado do Maranhão
Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso
Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso do Sul
Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Educação do Estado do Pará
Secretaria de Educação do Estado da Paraíba
Secretaria de Educação do Estado do Paraná
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco
Secretaria de Educação do Estado do Piauí
Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Educação do Estado de Rondônia
Secretaria de Educação do Estado de Roraima
Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo
Secretaria de Educação do Estado de Sergipe
Secretaria de Educação do Estado de Tocantins
CURRÍCULOS ESTRANGEIROS
The New Zealand Curriculum Online.
United Kigdom National Curriculum
The Australian Curriculum
Common Core State Standards Initiative
Vídeos
1ª VERSÃO BNCC
CONSULTA PÚBLICA
2ª VERSÃO BNCC
Princípios
Áreas e Componentes
Etapas
PDF
SEMINÁRIOS ESTADUAIS
Calendário
Números dos Seminários
Relatórios
Notícias

Manter
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Não Manter

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Manter Parcial Observação

CURADORIA DO SITE
http://basenacionalcomum2017.mec.gov.br/
Manter
HOME
A BASE
PDF da base homologada em 20/12/2017
A BASE EM MOVIMENTO
Notícias
Artigos
A BASE NÃO É CURRÍCULO
PELO DIREITO DE APRENDER
Fotos e Vídeos
LINHA DO TEMPO
A CONSTRUÇÃO DA BASE
Pareceres
Versões Anteriores
Estudo Comparativo
PERGUNTAS FRENQUENTES
Sobre a BNCC
Processos de construção
Versão final da Base
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Anexo 14
Estudo de classificação dos itens do Enem, de 1998
a 2008, para apoio à sistematização das diretrizes
para a elaboração de matrizes de avaliação para a
Educação Básica adequadas à BNCC

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Relatório executivo
Macroatividade 10 ‒ Consolidação e produção editorial de diretrizes para
a elaboração de matrizes de avaliação para a Educação Básica adequadas
à BNCC
Estudo de classificação dos itens do Enem, de 1998 a 2008, para apoio à
sistematização das diretrizes para a elaboração de matrizes de avaliação para a
Educação Básica adequadas à BNCC.
1998-ENEM
N/A = FORA DA ESCALA
QUESTÃO
1

HABILIDADE
H14

POSICIONAMENTO COMPONENTE
0.5
MAT

2

H14

3.0

MAT

3
4

H6

N/A
0.5

LP
LP

5

H6

-1.0

LP

6

H9

2.0

BIOLOGIA

N/A
N/A
N/A

MAT/FÍSICA
LP
BIOLOGIA

7
8
9
10

H14

1.0

MAT

11

H7

0.0

FÍSICA

12

H7

3.0

FÍSICA

13

H7

1.5

FÍSICA

14
15

H2

N/A
0.0

GEO
MAT

16

H20

1.5

HIST/GEO

17

H5

1.5

LP

H1

N/A
3.0

MAT
MAT

18
19

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
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20
21

H15

N/A
2.5

MAT
MAT

22

H4

-1.0

MAT

23

H4

3.5

MAT

24

H4

2.0

MAT

25

H10

0.5

BIOLOGIA

26

H10

2.0

BIOLOGIA

27

H10

1.5

BIOLOGIA

28

H8

0.5

FÍSICA

29

H8

2.5

FÍSICA

30
31

H11

N/A
1.5

FÍSICA
BIOLOGIA

32

H11

1.5

BIOLOGIA

33

H5

0.0

LP

34

H5

3.0

LP

35

H16

0.5

QUÍMICA/BIOLOGIA

36

H15

1.5

MAT

37

H12

0.0

BIOLOGIA

N/A

BIOLOGIA

0.0

BIOLOGIA

N/A

BIOLOGIA

38
39

H12

40
41

H13

1.0

BIOLOGIA

42

H13

0.0

BIOLOGIA

43

H21

1.5

HISTÓRIA

44

H21

1.0

HIST/GEO

45

H18

1.0

HIST/GEO

N/A

N/A

N/A
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Relatório executivo
Macroatividade 10 ‒ Consolidação e produção editorial de diretrizes para
a elaboração de matrizes de avaliação para a Educação Básica adequadas
à BNCC
Estudo de classificação dos itens do Enem, de 1998 a 2008, para apoio à
sistematização das diretrizes para a elaboração de matrizes de avaliação para a
Educação Básica adequadas à BNCC.
1999-ENEM
N/A = FORA DA ESCALA
QUESTÃO
1

HABILIDADE
H6

POSICIONAMENTO COMPONENTE
LP
0.0

2

H3

0.5

MAT

3

H10

1.5

BIO

4

H10

1.0

BIO

5

H10

1.0

BIO

6

H2

-0.5

MAT

N/A

7
8

H6

1.0

LP
LP

9

H17

0.5

QUIM

10

H18

-1.5

HIST

11

H1

1.5

FIS/QUIM

12

H8

0.5

FIS/QUIM

13

H21

1.0

HIST

14

H4

1.5

QUIM

N/A
N/A
N/A

15
16
17
18

H12

0.5

QUIM
QUIM
HIST
BIO

19

H3

0.5

MAT

N/A

N/A
N/A
N/A
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20

H14

0.5

MAT

21

H14

3.0

MAT

22

H19

-0.5

HIST/GEO

23

H19

-1.0

HIST/GEO

24

H15

0.0

MAT

25

H15

2.5

MAT

26

H1

-0.5

GEO/FIS

27

H1

0.5

GEO/FIS

28

H11

0.5

BIO

29

H11

1.5

BIO

30

H14

-1.0

MAT

31

H19

-1.0

HIST

N/A

32
33

H8

2.5

FIS
FIS

34

H9

1.0

FIS/BIO

35

H7

1.5

FIS

36

H7

0.0

FIS

37

H16

0.5

FIS

N/A
N/A

FIS
LP
HIST/GEO

N/A
N/A

N/A

38
39
40

H21

-0.5

41
42

N/A

H5

0.5

FIS
LP

43

H11

1.5

BIO

44

H12

0.0

BIO/GEO

45
46

N/A

H21

FIS
HIST/GEO

0.0

N/A

N/A
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47

H2

0.0

FIS/QUIM

48

H5

0.0

LP

49

H20

0.0

HIST/GEO

50

H13

1.0

BIO

51

H4

0.0

FIS

52

H2

-0.5

MAT

53

H20

0.5

HIST

54

H13

0.5

BIO/GEO

55

H16

0.0

BIO

56

H13

0.0

BIO

57

H9

0.0

QUIM

58

H9

1.0

QUIM

N/A

59
60

H20

0.0

QUIM
HIST/GEO

61

H3

1.0

MAT/FIS

62
63

N/A

H5

BIO
LP

1.0

N/A

N/A

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

46

H18

1.5

HIST/GEO

47
48

H17

N/A
-0.5

QUÍMICA
QUÍMICA/FÍSICA

49

H17

2.5

QUÍMICA/FÍSICA

50

H3

1.0

MAT

51

H3

1.5

MAT

52

H16

3.0

QUÍMICA

53

H16

1.0

QUÍMICA

H19

N/A
1.5

GEOGRAFIA
GEOGRAFIA

N/A

56
57

H13

N/A
2.0

HIST/GEO
BIOLOGIA

N/A

58
59

H2

N/A
0.0

HISTÓRIA
FÍSICA

N/A

60

H2

1.5

FÍSICA

61

H20

1.0

HIST/GEO

62

H9

1.5

QUÍMICA/FÍSICA

63

H2

1.5

QUÍMICA

54
55

N/A

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Relatório executivo
Macroatividade 10 ‒ Consolidação e produção editorial de diretrizes para
a elaboração de matrizes de avaliação para a Educação Básica adequadas
à BNCC
Estudo de classificação dos itens do Enem, de 1998 a 2008, para apoio à
sistematização das diretrizes para a elaboração de matrizes de avaliação para a
Educação Básica adequadas à BNCC.
2000-ENEM
N/A = FORA DA ESCALA
QUESTÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

HABILIDADE
H5
H11
H19
H14
H6
H7
H15
H4
H12
H7
H14
H7
H2
H10

H1
H20
H13
H8
H19
H1
H12
H10

H12
H19

POSICIONAMENTO
0.5
1.0
N/A
1.0
1.5
-1.5
0.5
0.0
-0.5
0.5
N/A
0.0
1.5
0.5
1.0
-0.5
N/A
N/A
0.5
N/A
0.0
1.0
0.0
1.5
0.0
0.5
0.5
N/A
N/A
N/A
0.0
-0.5
N/A

COMPONENTE
LP
BIO/QUIM
QUIM
HIST
GEO
LP
FIS
MAT
FIS
BIO
FIS
FIS
FIS/MAT
FIS
FIS/GEO
BIO
HIST
LP
FIS/GEO
LP
GEO/MAT
BIO
BIO/QUIM
GEO
MAT
BIO/GEO
BIO/QUIM
GEO
HIST
QUIM
GEO
BIO/LP
LP

OBS

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

H11
H17
H17
H15
H2
H2
H14
H4
H13
H16
H9
H17
H8
H21
H20
H3
H3
H21
H6
H3
H4
H21
H11

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A
2.5
0.5
1.0
N/A
2.5
1.5
1.5
2.0
0.5
-0.5
N/A
-0.5
1.0
1.0
-0.5
1.0
3.0
-0.5
0.0
1.5
0.5
1.0
-1.0
0.5
0.5

QUIM
HIST
BIO
QUIM
QUIM
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
GEO
LP
BIO/GEO
QUIM
QUIM
QUIM
GEO
HIST
HIST
QUIM
QUIM
GEO
LP
FIS/MAT
LP
GEO
BIO/GEO
BIO
BIO

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A
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Relatório executivo
Macroatividade 10 ‒ Consolidação e produção editorial de diretrizes para
a elaboração de matrizes de avaliação para a Educação Básica adequadas
à BNCC
Estudo de classificação dos itens do Enem, de 1998 a 2008, para apoio à
sistematização das diretrizes para a elaboração de matrizes de avaliação para a
Educação Básica adequadas à BNCC.
2001-ENEM
N/A = FORA DA ESCALA
QUESTÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

HABILIDADE
H6
H14
H20
H15
H8
H6
H10
H9
H9
H5
H15
H11
H8
H18
H11
H4

H17
H14
H13
H13
H6
H11
H15
H19
H21
H4

POSICIONAMENTO
2.5
1.0
N/A
0.0
2.0
N/A
1.5
-0.5
2.5
0.5
0.5
2.0
N/A
2.0
1.0
N/A
2.0
0.0
1.0
0.5
N/A
N/A
2.0
2.5
0.5
0.5
0.5
1.0
2.0
1.0
2.0
1.0
N/A

COMPONENTE
LP
GEO/MAT
QUIM
HIST/GEO
MAT
GEO
QUIM
LP
MAT
BIO/GEO
BIO/GEO
LP
GEO
MAT
BIO
BIO
FIS
HIST
BIO
LP
QUIM/MAT
QUIM/MAT
QUIM
MAT
BIO/QUIM
BIO
LP
BIO
MAT
HIST
MAT/GEO
GEO
BIO

OBS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

H2
H18
H12
H3
H5
H9
H3
H10
H12
H1
H7
H1
H20
H1
H19
H10
H18
H2
H2
H10
H20
H19
H4

N/A
N/A
2.0
N/A
1.0
-1.0
1.5
N/A
0.5
1.5
-0.5
2.5
1.0
N/A
2.0
N/A
1.5
2.0
2.0
1.5
0.0
1.5
N/A
1.5
2.5
1.0
1.5
0.5
1.5
1.5

LP
QUIM/FIS
MAT
MAT
GEO
BIO/GEO
MAT
BIO
LP
BIO
MAT/GEO
HIST
GEO
FIS
MAT/BIO
BIO
FIS/MAT
FIS
GEO
MAT
HIST
GEO
GEO
FIS/HIST
MAT
GEO/MAT
GEO
GEO
HIST/LP
FIS

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
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Relatório executivo
Macroatividade 10 ‒ Consolidação e produção editorial de diretrizes para
a elaboração de matrizes de avaliação para a Educação Básica adequadas
à BNCC
Estudo de classificação dos itens do Enem, de 1998 a 2008, para apoio à
sistematização das diretrizes para a elaboração de matrizes de avaliação para a
Educação Básica adequadas à BNCC.
2002-ENEM
N/A = FORA DA ESCALA
QUESTÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

HABILIDADE
H5
H1
H2
H1
H13
H3
H8
H6
H8
H8
H2
H2
H13
H14
H11
H12
H18
H20

H19
H20
H7
H15
H20
H17
H6
H16
H16
H17

POSICIONAMENTO
2.0
3.0
1.0
2.5
1.5
2.0
N/A
2.5
1.0
2.0
0.5
1.0
0.5
3.0
2.5
N/A
2.0
1.5
N/A
0.5
0.5
N/A
N/A
2.5
1.5
2.5
2.0
1.5
1.5
0.5
1.5
3.0
2.0

COMPONENTE
LP
GEO
MAT/FIS
QUIM
QUIM/BIO/GEO
QUIM/BIO/FIS
LP
BIO
LP
BIO
BIO/GEO
FIS
MAT
BIO
MAT
GEO
QUIM/BIO
FIS
MAT
LP
LP/HIST
MAT
LP/HIST
QUIM
GEO
FIS
MAT
HIST
FIS/MAT
LP
BIO
BIO
FIS

OBS

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

H9
H7
H9
H21
H15
H21
H16
H4
H10
H7
H12

H7
H3
H13
H4
H10
H20
H12
H14
H6
H11
H19
H11
H10
H2
H21
H18

1.5
2.5
2.5
1.5
2.0
0.0
2.5
2.5
4.0
2.0
0.5
N/A
N/A
1.5
2.5
2.0
N/A
2.5
1.5
1.5
0.5
2.5
1.0
0.5
1.0
1.0
2.5
1.5
0.5
1.5

FIS
FIS
BIO/GEO
GEO
MAT
GEO
QUIM
MAT/GEO
MAT
FIS
BIO
LP
LP
FIS
FIS/MAT
BIO
HIST
FIS/GEO
BIO
GEO
BIO/GEO
FIS/GEO
LP
BIO
HIST
FIS
BIO/GEO/QUIM
BIO/MAT
GEO
HIST/LP

N/A
N/A

N/A
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Relatório executivo
Macroatividade 10 ‒ Consolidação e produção editorial de diretrizes para
a elaboração de matrizes de avaliação para a Educação Básica adequadas
à BNCC
Estudo de classificação dos itens do Enem, de 1998 a 2008, para apoio à
sistematização das diretrizes para a elaboração de matrizes de avaliação para a
Educação Básica adequadas à BNCC.
2003-ENEM
N/A = FORA DA ESCALA
QUESTÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

HABILIDADE
H6
H20
H15
H2
H2
H14

H4
H5
H5
H4
H15
H15
H1
H2
H11
H11
H11
H1
H12
H4
H1
H13
H13
H13
H9
H8
H9
H17

POSICIONAMENTO
-2.0
1.0
1.5
1.5
1.0
1.5
N/A
N/A
2.0
N/A
1.0
0.5
0.0
1.0
0.5
-0.5
0.5
0.5
0.0
1.5
1.5
N/A
2.0
-0.5
-1.0
1.0
0.0
0.5
-0.5
N/A
0.0
0.5
0.0

COMPONENTE
LP
LP
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
LP
LP
LP
LP
LP
LP
MAT
MAT
BIO
BIO/MAT
BIO
BIO
QUIM
QUIM
BIO
BIO/GEO
QUIM
QUIM
BIO
BIO
BIO/GEO
BIO/GEO
BIO/GEO
BIO/FIS
BIO
FIS/MAT

OBS

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

H16
H14
H8
H17
H16
H7
H7
H7
H16
H8
H10
H10
H19
H20
H18
H18
H21

H21
H3
H3
H60
H12
H6

2.0
2.0
1.0
0.5
-1.5
N/A
0.5
0.5
1.5
0.5
0.5
1.0
N/A
-1.0
1.5
2.0
N/A
1.5
0.5
1.0
N/A
N/A
0.0
2.5
N/A
0.0
-0.5
0.0
2.0
N/A

BIO
MAT
GEO/MAT
FIS
QUIM
QUIM
FIS
FIS
FIS
BIO
FIS
QUIM
HIST
BIO/HIST
HIST
HIST
HIST
HIST
HIST
GEO
GEO
HIST
GEO
BIO/GEO
GEO/MAT
BIO/GEO
HIST
GEO
LP
LP

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
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Relatório executivo
Macroatividade 10 ‒ Consolidação e produção editorial de diretrizes para
a elaboração de matrizes de avaliação para a Educação Básica adequadas
à BNCC
Estudo de classificação dos itens do Enem, de 1998 a 2008, para apoio à
sistematização das diretrizes para a elaboração de matrizes de avaliação para a
Educação Básica adequadas à BNCC.
2004-ENEM
N/A = FORA DA ESCALA
QUESTÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

HABILIDADE
H3
H2
H21
H14
H20
H2
H13
H1
H4
H1
H17
H1
H15
H14
H15
H15
H5
H19

H0(?)H5
H18
H6
H6
H12
H12
H21
H11
H12

POSICIONAMENTO COMPONENTE
1.0
MAT
0.0
MAT
1.5
0.0
1.0
-0.5
0.0
1.0
0.5
1.5
1.0
2.0
2.0
2.0
N/A
2.5
1.5
1.0
0.5
N/A
N/A
1.0
N/A
0.5
0.0
N/A
1.0
-0.5
-0.5
0.0
1.5
0.5

HIST
MAT
GEO
GEO
GEO
MAT
MAT
MAT
QUIM
MAT/GEO
MAT
FIS/MAT
MAT
MAT
MAT
LP
LP
LP
LP
LP
HIST
HIST
LP
LP
LP
GEO
BIO
GEO
BIO
BIO/GEO

OBS

N/A

N/A
N/A
H5
N/A

N/A
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

H3
H9
H9
H9
H3
H8
H7
H7
H8
H7
H8
H17
H17
H13
H13
H16
H18
H16
H19
H20
H20
H19
H21
H2
H11

H10
H4
H10
H10

1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0.0
0.0
-0.5
2.0
2.5
2.0
1.5
0.5
1.5
-1.5
0.5
1.5
0.5
1.0
0.5
0.5
1.5
2.5
2.0
N/A
N/A
1.0
0.5
1.5
0.5

MAT
BIO
GEO
GEO
BIO
FIS
FIS
FIS
FIS/GEO
GEO
FIS
FIS/MAT
GEO/FIS/MAT
BIO
BIO
FIS/QUIM
BIO
QUIM
HIST/GEO
GEO
HIST
HIST
HIST
GEO
BIO
BIO
LP
QUIM
QUIM
GEO
HIST/GEO

N/A
N/A
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Relatório executivo
Macroatividade 10 ‒ Consolidação e produção editorial de diretrizes para
a elaboração de matrizes de avaliação para a Educação Básica adequadas
à BNCC
Estudo de classificação dos itens do Enem, de 1998 a 2008, para apoio à
sistematização das diretrizes para a elaboração de matrizes de avaliação para a
Educação Básica adequadas à BNCC.
2005-ENEM
N/A = FORA DA ESCALA
QUESTÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

HABILIDADE
H6
H21

H1
H19
H12
H2
H17
H7
H1
H1
H7
H17
H21
H18
H12
H17
H3
H21
H7
H11
H13
H8
H3
H16
H15
H18

POSICIONAMENTO
N/A
0.0
N/A
2.0
N/A
N/A
N/A
1.5
N/A
1.5
1.5
0.0
2.5
2.0
2.0
0.5
2.5
2.0
3.0
-2.0
0.0
2.5
-0.5
1.0
N/A
1.5
2.0
0.0
2.0
1.0
0.5
2.5
1.0

COMPONENTE
LP
LP
HIST
GEO
GEO
LP
LP
GEO
GEO
GEO
MAT
FIS
FIS
FIS
GEO
QUIM
QUIM
QUIM
GEO/HIST
HIST/LP
BIO
BIO
GEO/MAT
GEO/MAT
GEO/LP
FIS
BIO
BIO
FIS
BIO/QUIM
QUIM
MAT
LP

OBS
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
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34
35
36

H14
H10
H0(?)

2.5
1.0
1.0

MAT
BIO
BIO

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

H11
H15

1.5
2.0
N/A
N/A
2.5
2.0
1.5
N/A
N/A
2.5
0.5
0.0
1.0
1.0
2.0
0.5
1.0
1.5
1.5
N/A
2.0
1.0
1.0
3.0
1.5
1.5
3.5

BIO
MAT
GEO
FIS
BIO
MAT
BIO
BIO
BIO
MAT
BIO/MAT
BIO/GEO
BIO/MAT
BIO
BIO
BIO/GEO/MAT
HIST/GEO
BIO/QUIM
MAT
LP
BIO
LP
LP
MAT
MAT
FIS
LP

H11
H14
H8

H15
H9
H16
H2
H10
H12
H2
H20
H10
H4
H13
H5
H5
H3
H14
H17
H18

VERIFICAR COM
DALTON.

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
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Relatório executivo
Macroatividade 10 ‒ Consolidação e produção editorial de diretrizes para
a elaboração de matrizes de avaliação para a Educação Básica adequadas
à BNCC
Estudo de classificação dos itens do Enem, de 1998 a 2008, para apoio à
sistematização das diretrizes para a elaboração de matrizes de avaliação para a
Educação Básica adequadas à BNCC.
2006-ENEM
N/A = FORA DA ESCALA
QUESTÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

HABILIDADE
H5
H5
H6

H6
H10
H10
H19

H21
H18
H21
H15
H15
H20

H3
H15
H4
H1
H20
H9

POSICIONAMENTO
1.0
N/A
2.5
N/A
1.5
N/A
N/A
2.0
0.5
2.0
0.5
N/A
N/A
N/A
0.0
1.0
-0.5
N/A
2.0
1.5
0.0
N/A
N/A
3.0
N/A
1.0
2.0
2.5
2.0
N/A
2.0
N/A
N/A

COMPONENTE
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
BIO/HIST
BIO/MAT
HIST
GEO
HIST
HIST
HIST
HIST
HIST
HIST/LP
MAT
MAT
GEO
GEO
GEO
GEO/MAT
MAT
MAT
MAT/GEO
GEO/BIO
GEO
GEO/BIO
FIS
FIS/QUIM/BIO
BIO/GEO

OBS
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

H11
H13
H8
H9
H16
H12
H13
H4
H12
H12
H21
H17
H8
H7
H0(?)
H17
H1
H7
H3
H7
H14
H14
H14
H2

N/A
N/A

1.0
2.0
0.5
N/A
1.5
0.0
1.5
N/A
0.5
2,0
2.0
0.0
1.5
1.0
1.5
2.0
N/A
2.0

BIO
BIO
BIO
BIO
QUIM
BIO
BIO/GEO
BIO/GEO
BIO/GEO
BIO
BIO
BIO/QUIM
BIO
BIO
GEO
QUIM
FIS
FIS
FIS
FIS

2.5
3.0
3.0
1.0
1.5
2.5
2.0
N/A
2.0
1.5

FIS/MAT
QUIM/GEO/FIS
FIS
MAT
QUIM/FIS
MAT
MAT
MAT
MAT
QUIM

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
Verificar COM
DALTON.

N/A
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Relatório executivo
Macroatividade 10 ‒ Consolidação e produção editorial de diretrizes para
a elaboração de matrizes de avaliação para a Educação Básica adequadas
à BNCC
Estudo de classificação dos itens do Enem, de 1998 a 2008, para apoio à
sistematização das diretrizes para a elaboração de matrizes de avaliação para a
Educação Básica adequadas à BNCC.
2007-ENEM
N/A = FORA DA ESCALA
QUESTÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

HABILIDADE
H18
H18
H6
H14
H4
H3
H15
H13
H19
H17
H7
H5
H8
H21
H20
H21

H20
H21
H1
H3
H2
H6
H5
H12
H12
H12
H10
H11

POSICIONAMENTO
-0.5
-0.5
N/A
3.0
2.5
-1.0
1.5
1.0
-0.5
-1.0
1.0
N/A
1.0
-1.0
0.5
2.0
0.5
-1.0
N/A
N/A
0.5
0.5
-1.0
2.5
2.0
-1.5
2.5
N/A
2.0
-1.5
0.5
-1.0
0.5

COMPONENTE
HIST
HIST/LP
LP
LP
MAT
BIO
MAT
BIO/MAT
BIO
GEO
MAT
BIO
QUIM
LP
BIO/QUIM
HIST
HIST
HIST
HIST/LP
HIST
HIST
HIST/GEO
BIO
MAT
QUIM/BIO
LP
LP
LP
BIO/GEO/MAT
BIO/GEO/MAT
BIO/GEO
BIO/GEO/MAT
BIO

OBS

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

H15
H2
H14
H4
H16

H2
H7
H10
H8
H19
H13
H20
H3
H1
H10
H11
H11
H7
H17
H16
H8
H17
H9
H9

1.0
N/A
0.5
1.5
-0.5
0.5
N/A
N/A
0.0
1.0
0.5
-1.0
0.5
0.0
N/A
-0.5
0.5
N/A
1.5
N/A
1.5
2.5
1.0
1.0
0.5
1.5
0.5
1.0
0.5
0.0

MAT
MAT/GEO
MAT/GEO
MAT
BIO/GEO
BIO/GEO
BIO
BIO
GEO/QUIM
FIS
FIS
BIO
BIO
BIO
GEO
GEO
GEO/MAT
MAT
MAT
HIST
BIO
BIO
BIO
FIS
FIS/BIO
FIS/BIO
FIS/BIO/QUIM
FIS
QUIM
BIO

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

H4
H10
H2
H3
H18
H21
H19

H1
H3
H5
H21
H12
H12
H11
H15
H11
H11
H15
H14
H11
H5
H20
H19
H21
H20
H10

1.5
1.0
1.0
1.0
N/A
3.0
1.0
N/A
1.0
N/A
N/A
0.0
1.0
3.0
-0.5
0.5
-2.0
1.5
2.5
1.0
1.5
N/A
1.5
2.0
1.0
2.5
0.5
2.0
1.5
0.5
2.5

MAT
MAT
MAT
MAT
LP
HIST
HIST
LP
HIST
HIST
BIO
BIO
MAT/GEO
LP
HIST
BIO/GEO
BIO
MAT/GEO
MAT
BIO
BIO
MAT
MAT
MAT
BIO
LP
HIST
HIST
HIST
GEO
MAT

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
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1. APRESENTAÇÃO
Este documento representa o Relatório IX, previsto no Contrato No 17/2017, celebrado
entre a Secretaria Executiva do Ministério da Educação e a Fundação Carlos Alberto
Vanzolini (FCAV).
Em sua elaboração foram considerados os seguintes documentos:
a. o Projeto Básico;
b. a Proposta Técnica;
c. o contrato mencionado acima;
d. o Plano de Trabalho (Relatório I);
e. os Relatórios II, III, IV, V, VI, VII e VIII.
Este relatório contempla os seguintes produtos e serviços:


Macroatividade 2 (Eixo 1) ‒ Disponibilização e gestão de repositório de
documentos para o registro de todo o processo de trabalho e do controle de
versionamento de arquivos.



Macroatividade 7 (Eixo 2) – Gestão da realização de audiências para a discussão
da BNCC.



Macroatividade 8 (Eixo 2) – Gestão da realização de encontros para a discussão
da BNCC.



Macroatividade 10 (Eixo 3) ‒ Consolidação e produção editorial de matrizes de
avaliação para a Educação Básica adequadas à BNCC.



Macroatividade 11 (Eixo 3) – Disponibilização de ferramenta on-line da BNCC.



Macroatividade 12 (Eixo 3) – Disponibilização de ferramenta on-line para
compartilhamento de práticas.



Macroatividade 13 (Eixo 3) ‒ Produção editorial de cadernos de práticas, situações
de aprendizagem e projetos para apoio à implementação de propostas curriculares.



Macroatividade 15 (Eixo 4) ‒ Proposta de design instrucional e modelagem das
ações de formação.
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2. PANORAMA DO PERÍODO
Este relatório apresenta o status das atividades após 540 dias de execução do contrato.
Dando continuidade às ações cujo status constou nos Relatórios I, II, III, IV, V, VI, VII e
VIII serão apresentadas aqui as macroatividades dos Eixos 1, 2, 3 e 4.
No período relativo a esse relatório concluiu-se o processo das audiências públicas:
Região Nordeste (Fortaleza), Região Norte (Belém) e Região Centro-Oeste (Brasília).
Deu-se início ao processo de análise e sistematização de contribuições para revisão da
BNCC do Ensino Médio.
No mês de agosto realizou-se o II Encontro Formativo do Programa de Apoio à
Implementação da Base Nacional Comum Curricular (ProBNCC), dando sequência às
ações de implementação da BNCC da Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Com relação à ferramenta de apoio a implementação da BNCC, o período relativo a esse
relatório foi marcado pela realização de melhorias no sistema, de maneira a aperfeiçoar a
experiência do usuário.
Por fim, as atividades relativas à formação avançaram, com a definição dos módulos dos
cursos relativos aos diversos perfis. No item seguinte, as macroatividades serão
detalhadas.

3. IMPLEMENTAÇÃO
Conforme exposto no Plano de Trabalho (Relatório I), a metodologia deste projeto está
ancorada em mecanismos de Gerenciamento de Projetos referenciados no PMBOK, o
conjunto de práticas de gestão de projetos organizado pelo instituto Project Management
Institute (PMI), com as devidas adequações ao cenário educacional. As dez áreas do
Gerenciamento de Projetos citadas no Plano de Trabalho (Relatório I) foram acionadas no
período deste Relatório IX. O gerenciamento dessas áreas ocorreu ao longo da fase de
execução (implementação do que foi planejado e detalhado no processo de
planejamento) do projeto.
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Seguem as ações e atividades realizadas visando à implementação do projeto. Será
obedecida a estrutura dos eixos e das macroatividades a fim de facilitar a explanação das
ações.
EIXO 1 ‒ CONSOLIDAÇÃO DO DOCUMENTO DA 3a VERSÃO DA BNCC
Macroatividade 2 ‒ Disponibilização e gestão de repositório de documentos para o
registro de todo o processo de trabalho e do controle de versionamento de
arquivos
A ferramenta de controle de versionamento de arquivos ficou disponível e foi utilizada pela
equipe que atua nas ações da BNCC do Ensino Médio. O Anexo 9 apresenta a
atualização das telas desse repositório on-line.

EIXO 2 ‒ DISSEMINAÇÃO DOS CONTEÚDOS E ORGANIZAÇÃO DA DISCUSSÃO DA
IMPLEMENTAÇÃO DA 3a VERSÃO DA BNCC
Macroatividade 7 – Gestão da realização de audiências para a apresentação da
BNCC
Seguindo a estrutura de apoio à gestão das audiências públicas, a FCAV ofereceu
suporte na audiência pública da região Nordeste que aconteceu em Fortaleza no dia 5 de
julho de 2018. Foram ainda realizadas outras duas audiências públicas (Belém e Brasília),
que serão apresentadas a seguir. O Relatório de Gestão da audiência pública de
Fortaleza encontra-se no Anexo 1 desse relatório.
As atividades relativas às audiências públicas foram:


Atualização do site das audiências públicas.



Geração de códigos para convidados das audiências públicas de Fortaleza.



Gestão das inscrições de convidados, público geral e imprensa para as audiências
públicas.



Gestão das contribuições por meio de formulário eletrônico.

Macroatividade 8 – Gestão da realização de encontros para a discussão da BNCC
Esta macroatividade tem o objetivo de apoiar a discussão da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). No período relativo a este relatório ocorreram seis eventos, listados
5
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abaixo. Destaca-se que cada evento possui um relatório específico em que as atividades
realizadas pela FCAV estão registradas.
Encontro de discussão

Anexo

1. FNCE: Reunião Plenária Nacional – Maceió – 28 de junho de
2018

Anexo 2

2. Seminário Ensino Médio em Foco – 30 e 31 de julho de 2018

Anexo 3

3. Uncme: XXII Encontro Estadual da UNCME São Paulo – 8 e 9 de
agosto de 2018

Anexo 4

4. Audiência Pública de Belém – 10 de agosto de 2018

Anexo 5

5. II Encontro Formativo de Implementação da BNCC (parte 2) –
21, 22 e 23 de agosto de 2018

Anexo 6

6. Audiência Pública de Brasília – 14 de setembro de 2018

Anexo 7

EIXO 3 – PRODUÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA 3a
VERSÃO DA BNCC
Macroatividade 10 ‒ Consolidação e produção editorial de diretrizes para a
elaboração de matrizes de avaliação para a Educação Básica adequadas à BNCC
Esta Macroatividade prevê a produção editorial de materiais de apoio para a
implementação da BNCC, considerando as matrizes de avaliação da educação básica. A
atividade está em andamento e a previsão de entrega desse produto é até fim de outubro
de 2018. No Anexo 14 deste relatório pode ser consultada a classificação dos itens do
Enem, de 1998 a 2008, que são parte do estudo que fundamenta a elaboração das
diretrizes para a elaboração de matrizes de avaliação para a Educação Básica adequadas
à BNCC.
Macroatividade 11 – Disponibilização de ferramenta on-line da BNCC
Após a entrega de todas as funcionalidades, a equipe da FCAV realizou uma série de
melhorias utilizando a metodologia ágil, com o trabalho organizado em sprints de
desenvolvimento levando em consideração os chamados registrados na ferramenta
utilizada para o suporte técnico (Zendesck) e dos atendimentos individuais realizados pelo
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MEC. A gestão dessas melhorias aconteceu com base em um quadro na ferramenta de
gestão utilizada no projeto (Trello) e o registro delas encontra-se no Anexo 8 deste
relatório.
Ademais, deu-se início no mês de junho a reescrita das ferramentas da BNCC (download
da Base, Documento Curricular e Consulta Pública) para a linguagem Angular, a fim de
atender a solicitação do setor de Tecnologia (DTI) do MEC.
Macroatividade 12 – Disponibilização de ferramenta on-line para compartilhamento
de práticas
O objetivo dessa ação é reestruturar o atual portal da BNCC para disponibilizar todo o
conteúdo da história da elaboração da Base, além do material de apoio à sua
implementação,

que

já

acessível.

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

Ainda,
seja

propõe-se

referência

como

que

o

uma

endereço
espécie

de

observatório de práticas de implementação para a BNCC, a começar pelas práticas
relacionadas à (re)elaboração dos currículos das redes de ensino brasileiras. O Anexo 13
apresenta o projeto para disponibilização de portal com o legado do processo de
elaboração da Base Nacional Comum Curricular e de projetos e práticas.
Macroatividade 13 ‒ Produção editorial de cadernos de práticas, situações de
aprendizagem e projetos para apoio à implementação de propostas curriculares
Os cadernos de práticas visam a apoiar a (re)elaboração e a implementação dos
currículos nas diferentes redes brasileiras. Considerando as atividades que o Ministério da
Educação vem desenvolvendo junto às redes, constatou que a utilização de vídeos,
poderia ser eficaz em alguns casos. Assim, o MEC optou por publicar alguns vídeos sobre
a BNCC, a fim de garantir maior alcance do conteúdo a todo o Brasil. A fim de dar
continuidade a esse trabalho, no período relativo a este relatório foram desenvolvidos os
seguintes vídeos que encontram-se disponíveis no Anexo 10 desse relatório.


BNCC e Ferramentas On-line



Dia D da Base do Ensino Médio – Consed



O que é o novo Ensino Médio – Consed

A FCAV ainda iniciou a análise de contribuições advindas das redes, a partir do evento
promovido pelo Consed (Dia D da Base do Ensino Médio) e CNE (audiências públicas) à
7
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terceira versão da BNCC do Ensino Médio. O Anexo 11 apresenta os resultados parciais
dessas contribuições1.
Por fim, ainda no âmbito dessa Macroatividade a FCAV irá curar práticas pedagógicas
para publicar no site da BNCC a fim de fomentar a implementação da Base.

EIXO 4 ‒ FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES
Macroatividade 15 ‒ Proposta de design instrucional e modelagem das ações de
formação
Macroatividade 16 ‒ Disponibilização e execução de cursos para gestores e
professores na modalidade de EAD
Macroatividade 17 – Disponibilização e execução de curso para formadores locais
Os cursos de formação estão organizados em módulos e atendem aos diferentes perfis
(gestores, professores de Educação Infantil, de Ensino Fundamental Anos Iniciais e
Finais, de Ensino Médio e conselheiros). No período relativo a esse relatório deu-se início
a elaboração de design instrucional e modelagem das ações de formação. O Anexo 12
apresenta o Relatório de status com o detalhamento das atividades previstas para o Eixo
4 – Formação de Gestores e Educadores.

1

Houve processo semelhante de análise de contribuições realizadas sobre a BNCC da Educação Infantil e
Ensino Fundamental no ano de 2017. Esse material foi sistematizado e apresentado no Relatório 5 no
âmbito deste Contrato.
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4. PRODUTOS E SERVIÇOS ENTREGUES
Este capítulo apresenta a relação de produtos entregues vinculados às macroatividades e
respectivos anexos.
Macroatividade

Produtos entregues

Anexos

Macroatividade 2 (Eixo 1) ‒ Disponibilização
e gestão de repositório de documentos para
o registro de todo o processo de trabalho e
do controle de versionamento de arquivos

Repositório on-line: páginas dos
ambientes virtuais atualizadas

Anexo 9

Macroatividade 7 – Gestão da realização de
audiências para a apresentação da BNCC

Relatório gerencial Audiência Pública
de Fortaleza

Anexo 1

Relatório da Reunião Plenária
Nacional FNCE

Anexo 2

Seminário Ensino Médio em Foco

Anexo 3

Uncme: XXII Encontro Estadual da
Uncme São Paulo

Anexo 4

Macroatividade 8 (Eixo 2) – Gestão da
realização de encontros para a discussão da Relatório gerencial Audiência Pública
de Belém
BNCC

Anexo 5

Relatório gerencial do II Encontro
Formativo de Implementação da
BNCC de 21 a 23 de agosto de 2018

Anexo 6

Relatório gerencial Audiência Pública
de Brasília

Anexo 7

Macroatividade 10 ‒ Consolidação e
produção editorial de diretrizes para a
elaboração de matrizes de avaliação para a
Educação Básica adequadas à BNCC

Estudo de classificação dos itens do
Enem, de 1998 a 2008, para apoio à
sistematização das diretrizes para a
elaboração de matrizes de avaliação
para a Educação Básica adequadas à
BNCC

Anexo 14

Macroatividade 11 (Eixo 3) –
Disponibilização de ferramenta on-line da
BNCC

Relatório de status do
desenvolvimento de ferramenta on-line Anexo 8
da BNCC – Julho a setembro de 2018

Relatório de status de disponibilização
Macroatividade 12 – Disponibilização de
de ferramenta on-line para os
ferramenta on-line para compartilhamento de
Anexo 13
educadores brasileiros divulgarem e
práticas
consultarem projetos e práticas
Macroatividade 13 ‒ Produção editorial de
cadernos de práticas, situações de
aprendizagem e projetos para apoio à

Materiais de apoio à implementação
de propostas curriculares – vídeos:
Ferramenta Curricular; Como será o
Ensino Médio; e Dia D do Ensino

Anexo 10
9

CONTRATO nº 17/2017

PROCESSO 23000.050898/2016‐38
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6. GESTÃO E ANÁLISE DE RISCOS
Conforme previsto desde o Relatório I, destacamos os riscos que podem influenciar o
projeto e, também, como evitá-los ou, ao menos, reduzir seus impactos negativos. Além dos
riscos do perímetro do escopo do projeto, este gerenciamento prevê riscos oriundos de
terceiros, não gerenciáveis diretamente por se relacionarem especificamente com a
Contratante.
No Relatório IV foi instituído o Comitê Técnico Consultivo de Acompanhamento (CTCA3BNCC) da execução do contrato, por meio da Portaria no 1440, de 11 de julho de 2017. A
validação dos relatórios do projeto é uma das competências desse comitê.
Nas próximas páginas estão dispostos os riscos levantados para o projeto e que devem ser
observados com atenção pelos seus gestores.
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RELATÓRIO IX – ANEXOS
Os anexos abaixo podem ser consultados em mídia digital encartada na página seguinte.


Anexo 1 – Relatório gerencial Audiência Pública de Fortaleza



Anexo 2 – Relatório da Reunião Plenária Nacional FNCE



Anexo 3 – Seminário Ensino Médio em Foco



Anexo 4 –XXII Encontro Estadual da Uncme São Paulo



Anexo 5 – Relatório gerencial Audiência Pública de Belém



Anexo 6 – Relatório gerencial do II Encontro Formativo de Implementação da
BNCC de 21 a 23 de agosto de 2018



Anexo 7 – Relatório gerencial Audiência de Pública de Brasília



Anexo 8 – Relatório de status do desenvolvimento de ferramenta on-line da BNCC
– julho a setembro de 2018



Anexo 9 – Repositório on-line: páginas dos ambientes virtuais atualizadas



Anexo 10 – Materiais de apoio à implementação de propostas curriculares –
vídeos: Ferramenta Curricular; Como será o Ensino Médio; e Dia D do Ensino
Médio



Anexo 11 – Sistematização de contribuições sobre a BNCC do Ensino Médio



Anexo 12 – Relatório de status das ações de formação EaD



Anexo 13 – Relatório de status de disponibilização de ferramenta on-line para os
educadores brasileiros divulgarem e consultarem projetos e práticas



Anexo 14 – Estudo de classificação dos itens do Enem, de 1998 a 2008, para
apoio à sistematização das diretrizes para a elaboração de matrizes de avaliação
para a Educação Básica adequadas à BNCC
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Instruções de visualização
Este documento apresenta as duas possibilidades de acesso aos arquivos deste CD.
1. Clicar diretamente nas pastas e nos arquivos
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2. Clicar nos itens da coluna três do Sumário abaixo para abrir os respectivos arquivos
Sumário
Coluna 1
Relatório IX
Macroatividade
Macroatividade 2 ‒
Disponibilização e gestão de
repositório de documentos para
o registro de todo o processo
de trabalho e do controle de
versionamento de arquivos
Macroatividade 7 – Gestão da
realização de audiências para a
apresentação da BNCC

Macroatividade 8 – Gestão da
realização de encontros para a
discussão da BNCC

Macroatividade 10 ‒
Consolidação e produção
editorial de diretrizes para a
elaboração de matrizes de
avaliação para a Educação
Básica adequadas à BNCC
Macroatividade 11 –
Disponibilização de ferramenta
on-line da BNCC
Macroatividade 12 –
Disponibilização de ferramenta
on-line para compartilhamento
de práticas
Macroatividade 13 ‒ Produção
editorial de cadernos de
práticas, situações de
aprendizagem e projetos para
apoio à implementação de
propostas curriculares
Macroatividade 15 ‒ Proposta
de design
instrucional/modelagem das
ações de formação
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Relatório descritivo das atividades relativas aos meses
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Anexo 9
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Anexo 1
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Anexo 2
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Anexo 3

Uncme: XXII Encontro Estadual da Uncme São Paulo

Anexo 4

Relatório gerencial Audiência Pública de Belém

Anexo 5

Relatório gerencial do II Encontro Formativo de
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2008, para apoio à sistematização das diretrizes para a
elaboração de matrizes de avaliação para a Educação
Básica adequadas à BNCC

Anexo 14

Relatório de status do desenvolvimento de ferramenta
on-line da BNCC – Julho a setembro de 2018

Anexo 8

Relatório de status de disponibilização de ferramenta
on-line para os educadores brasileiros divulgarem e
consultarem projetos e práticas

Anexo 13

Materiais de apoio à implementação de propostas
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será o Ensino Médio; e Dia D do Ensino Médio

Anexo 10

Sistematização de contribuições sobre
a BNCC do Ensino Médio

Anexo 11

Relatório de status das ações de formação EaD
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Ofício FCAV/GTE no 172/2018
São Paulo, 17 de outubro de 2018.
À Senhora
Séfora Costa Lucindo
Assessora – Secretaria Executiva
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios Bloco L, 7o Andar
Brasília - DF - 70047-900
Assunto: Entrega Nota Fiscal – Relatório 89– Processo no 23000.050898/2016‐38 – Contrato no
17/2017
Referente a processo de acompanhamento nº 23000.013165/2017-01
Prezada Senhora,

Nos termos da Cláusula Sexta do contrato em epígrafe, encaminhamos a Nota
Fiscal nº 00236361, no valor de R$ 1.637.182,00 (Um milhão, seiscentos e trinta e sete
mil e cento e oitenta e dois reias), referente ao Relatório 9 do projeto gestão integrada
dos processos necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª
versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), incluindo materiais de apoio e ações
de formação para a sua implementação, bem como os documentos de comprovação de
regularidade fiscal e tributária.

Sem mais para o momento, firmamo-nos.

Atenciosamente,

Beatriz Scavazza
Coordenadora Executiva
Gestão de Tecnologias em Educação

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  

ATESTO
ATESTO, conforme art. 63 da Lei nº 4.320/1964, que os serviços de gestão integrada dos processos
necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), dispostos no Relatório nº 9, foram executados de acordo com as especificações do Contrato
nº 17/2017 - Processo nº 23000.050898/2016-38, firmado entre o Ministério da Educação e a Fundação
Carlos Alberto Vanzolini - FCAV, e dentro do padrão de qualidade aceito pela Administração.
Desse modo, tendo em vista a apresentação do Documento Fiscal anexo ao Ofício FCAV/GTE nº
172/2018 (SEI nº 1290022), as informações constantes dos documentos anexos e os dados descritos abaixo,
encaminho o Processo nº 23000.013165/2017-01 para providências de pagamento.

1. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS
Nome da Empresa:   Fundação Carlos Alberto
Vanzolini - FCAV
Nº do Contrato:

CNPJ Nº:

62.145.750/0001-09

Proponente/Demandante: Ministério da Educação

17/2017   

Tipo de Documento Fiscal:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Nº do Documento Fiscal:

00236361 (SEI 1290029) Data da emissão: 17/10/2018

Mês de Referência/Período da Prestação do Serviço: outubro
Valor da Nota: R$ 1.637.182,00

Valor da Glosa:

0,00

Identificação da Nota de Empenho (com subitem): 2018NE800327 - ND: 339035 SUBITEM: 01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA   

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Justificativa para glosa e/ou penalidades (tipo e fundamentação legal):
Data de vencimento:

Outras:

Caso necessário, mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone 2022.8738
Brasília, 24 de outubro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Caetano Pansani Siqueira, Diretor de Programa, em
24/10/2018, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1296081 e o
código CRC 403F4490.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 1296081

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  

DESPACHO
Processo nº 23000.013165/2017-01

  

Tendo em vista o constante do Atesto 1260 (SEI 1296095) encaminhe-se o presente processo a
Subsecretaria de Assuntos Administrativos para providências.  

Brasília 24 de outubro de 2018.

Felipe Sartori Sigollo
Secretário-Executivo Substituto
Documento assinado eletronicamente por Felipe Sartori Sigollo, Secretário(a) Executivo(a) Adjunto, em
25/10/2018, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1296095 e o
código CRC F8900DC6.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 1296095

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  

DESPACHO
Processo nº 23000.013165/2017-01

  
À Coordenação-Geral de Gestão Administrativa

1.
Encaminhamos os autos para pagamento da Nota Fiscal (1290029), atestada (1296081) pelo
Contrato nº 17/2017, firmado com a empresa Fundação Carlos Alberto Vanzolini - FCAV, conforme solicitado no
Despacho nº 2888 (1298288).
JOSEMIR MARTINS DA SILVA
Subsecretário de Assuntos Administrativos
Documento assinado eletronicamente por Josemir Martins da Silva, Subsecretário(a), em 25/10/2018, às
14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1298288 e o
código CRC 6EA0C26F.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 1298288

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
62.145.750/0001-09
Razão Social:
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 10/07/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:
Ocorrências Impeditivas indiretas:
Vínculo com "Serviço Público":

Nada
Nada
Nada
Nada

Consta
Consta
Consta
Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Jurídica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital
Validade:
Receita Municipal
Validade:
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade:

Emitido em: 25/10/2018 15:18
CPF: 721.663.391-15
Nome: ANA CAROLINA NUNES DE FREITAS

09/04/2019
09/11/2018
14/04/2019
09/11/2018
02/12/2018
31/05/2019

1 de 1

Ass: ____________________________________________________________________________________________

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  

DESPACHO
Processo nº 23000.013165/2017-01

  

À COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA,

Seguem os autos para prosseguimento do processo de pagamento da NF-e 236361 (SEI 1290029),
emitida pela empresa FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - FCAV , nos termos do Despacho
1194 (SEI 1298288).

Atenciosamente,
ANA PAULA ARAÚJO CARVALHO
Coordenadora-Geral de Gestão Administrativa
Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Araújo Carvalho, Coordenador(a) Geral, em
25/10/2018, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1298658 e o
código CRC 8F639F37.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 1298658

__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_______________
30/10/18 11:08
USUARIO : JOAO
DATA EMISSAO
: 29Out18 TIPO OB: 12 M06990F3
NUMERO : 2018OB805487
UG/GESTAO EMITENTE: 150002 / 00001 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
BANCO : 001
AGENCIA : 1607
CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO
: 62145750/0001-09 - FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
BANCO : 001
AGENCIA : 7009
CONTA CORRENTE : 68X
DOCUMENTO ORIGEM : 150002/00001/2018NP002641
SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO
: 005814445-5
PROCESSO : 23000.013165/2017-01
VALOR :
1.637.182,00
IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO
DATA SAQUE BACEN: 30/10/18
NFS-E 236361. R$ 1.637.182,00. CONTRATO 17/2017. DISPENSA 07/2017. PRESTAÇÃO D
E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A GESTÃO INTEGRADA DOS PROCESSOS NECESSÁRIOS À
CONSOLIDAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E DISCUSSÃO DA 3ª VERSÃO DA BNCC - R
ELATÓRIO 9 - MACROATIVIDADES EIXOS 1, 2, 3 E 4 - PROJETO: 410207717.

CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_______________
30/10/18 11:09 M06990F4
USUARIO : JOAO
DATA EMISSAO
: 29Out18 TIPO OB: 12
NUMERO : 2018OB805487
UG/GESTAO EMITENTE: 150002 / 00001 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
BANCO : 001
AGENCIA : 1607
CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO
: 62145750/0001-09 - FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
BANCO : 001
AGENCIA : 7009
CONTA CORRENTE : 68X
VALOR :
1.637.182,00
L EVENTO
INSCRICAO
CLAS.CONT CLAS.ORC
VALOR
01 401003 2018NE800327400
33903501
1.637.182,00
02 531814 2018NE800327
213110400 33903501
1.637.182,00
03 561602 8100000000400C
1.637.182,00

LANCADO POR :
MARCELO
UG : 150002
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

29Out18

18:24

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 126/2018/DICEI/SEB/SEB
PROCESSO Nº 23000.050898/2016-38
INTERESSADO: SECRETARIA EXECUTIVA - SE/MEC
ASSUNTO
0.1.

Entrega de Produto - Fundação Vanzolini

1.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1.1.
Trata-se de análise da entrega do produto referido no anexo 13 do Relatório X - id SEI 1359162,
que integra o escopo do Contrato nº 17/2017 e seu aditivo, celebrado entre o Ministério da Educação e a
Fundação Carlos Alberto Vanzolini - FCAV, para a "gestão integrada dos processos necessários à consolidação,
disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular BNCC, incluindo
materiais de apoio e ações de formação para a sua implementação".
2.

ANÁLISE

2.1.
O Anexo 13 do relatório X - "Vídeo para o Dia D de Discussão do Projeto Pedagógico nas escolas"
- refere-se a vídeo motivacional a ser utilizado no III Encontro Formativo do Programa de Apoio à
Implementação da Base Nacional Comum Curricular - ProBNCC, e, principalmente, na sensibilização e na
formação da comunidade escolar para a implementação dos currículos ao longo de 2019, também no âmbito
do ProBNCC.
2.2.
O vídeo, entregue em 11/12/2018, descrito no anexo 13 - id SEI 1359162 e disponível em
https://drive.google.com/drive/folders/1Dyb0ug_Z8-4KhYtyXk0oBlmVJvQqmVZ-,
atende
às expectativas,
contemplando os objetivos do Projeto Pedagógico, os seus elementos constituintes e os atores que devem estar
envolvidos na sua concepção.
2.3.
Portanto, o vídeo cumpre com a pauta proposta de contribuir para trazer o Projeto Pedagógico
ao centro da discussão desse segundo ano do ProBNCC, que será destinado à implementar, nas escolas, os
currículos que foram (re)elaborados de forma alinhada à BNCC.
3.

CONCLUSÃO

3.1.
Diante do exposto, a Diretoria de Currículos e Educação Integral - DICEI, no que se refere ao
anexo 13 do relatório X, que abrange o vídeo "Dia D de Discussão do Projeto Pedagógico", atesta que
o produto entregue pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini - FCAV está de acordo com o solicitado.
Brasília, 13 de dezembro de 2018.

EDUARDO GRANHA MAGALHÃES GOMES
DICEI/Assessoria

RAPH GOMES ALVES
Diretor de Currículos e Educação Integral

  
  
Documento assinado eletronicamente por Raph Gomes Alves, Diretor(a), em 13/12/2018, às 10:53,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Eduardo Granha Magalhães Gomes, Servidor(a), em
13/12/2018, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1358249 e o
código CRC 0971F3BE.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1358249

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 5º Andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8318 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.mec.gov.br
  

DECLARAÇÃO
  
Processo nº 23000.050898/2016-38
Interessado: SECRETARIA EXECUTIVA - SE/MEC
  
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PRODUTO
CONTRATO MEC No 17/2017
REF.: RELATÓRIO X – Anexo 13 – Vídeo "Dia D de Discussão do Projeto Pedagógico"
Declaro, nos termos da NOTA TÉCNICA Nº 126/2018/DICEI/SEB/SEB (id SEI 1358249), ter recebido da
Contratada, a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, o produto "Vídeo Dia D de Discussão do Projeto
Pedagógico", constante do anexo 13 do relatório X e integrante do escopo do Contrato n o 17/2017, para a
gestão integrada dos processos necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), incluindo materiais de apoio e ações de formação para a sua
implementação.

Brasília, 13 de dezembro de 2018

Raph Gomes Alves
Diretor de Currículos e Educação Integral/MEC
Documento assinado eletronicamente por Raph Gomes Alves, Diretor(a), em 13/12/2018, às 10:53,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1358476 e o
código CRC 822A3738.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1358476

Anexo 13

Vídeo para o Dia de discussão do Projeto Pedagógico nas
escolas
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Relatório Executivo
Macroatividade 13
Produção editorial de cadernos de práticas, situações de aprendizagem e projetos para
apoio à implementação de proposta curriculares

1. Introdução
Com o objetivo de apoiar a implementação da BNCC, e, especificamente, apoiar as escolas de
todo o Brasil na revisão de seus projetos pedagógicos com a referência aos novos currículos
elaborados em regime de colaboração baseados na BNCC, o MEC solicitou um vídeo
motivacional sobre o Dia de discussão do Projeto Pedagógico nas escolas.

2. Pontos fundamentais para o vídeo de mobilização definidos pelo MEC foram:

Título: Dia de Discussão do Projeto Pedagógico nas escolas;
Manter o logo do Dia D já elaborado pela FCAV;
Trabalhar com o conceito de Projeto Pedagógico;
Teaser: "Chegou a hora de rever o Projeto Pedagógico";
Pilares para reformulação do PP: Construção do PP de forma democrática e construção da PP
a partir do currículo;
Conceitos fundamentais: organização dos tempos e espaços escolares
Identificação de todos que participam da reformulação do Projeto Pedagógico: comunidade
escolar, gestores, professores, alunos, familiares.

Após reuniões de alinhamento, a FCAV elaborou um roteiro para o vídeo e o MEC validou,
com alguns comentários e sugestões. O roteiro encontra-se a seguir.
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PRODUÇÃO VÍDEOS – FICHA TÉCNICA – ROTEIRO
Produto
Roteiro
Vídeo
Revisão dos Projetos Pedagógicos
Duração
2 minutos
Título
Dia do PP
Autor
GTE – Fundação Vanzolini
Formato
Computação gráfica
Apresentação
Diretor de Arte
Michelangelo Russo
Roteirista
Sonia Scapucin

VINHETA DIA “D”

VINHETA DIA “D”

CENA 1-- atenção ARTE 01

Chegou o Dia de Discussão do PP!

CENA 2-- atenção ARTE 02

As Redes de Ensino e Escolas de todo país
estão unidas em torno do NOVO
CURRÍCULO ... já definido por estados e
municípios, com base na BNCC.

CENA 3 --atenção ARTE 03

Como trazer esse novo currículo para as
escolas? Os Projetos Pedagógicos são
fundamentais para a implementação. Um
debate essencial!

CENA 4 -- atenção ARTE 04

Qual é o diagnóstico atual sobre a situação

(tela 23)

da escola?

VISÃO GERAL DO PROJETO

Qual a intencionalidade educativa da

PEDAGÓGICO
((( esfera do ONDE ESTAMOS)))

escola?
Qual o plano de ação para alcançar a

((esfera PARA ONDE QUEREMOS IR)))

intencionalidade educativa?

((( esfera COMO CHEGAR LÁ))

CENA 5—atenção ARTE 05

O Projeto Pedagógico é o documento que
traz unidade à escola. Estabelece as
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Anexo 14

Processo de curadoria, revisão, diagramação e disponibilização
dos conteúdos dos Cadernos Digitais de Práticas
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Relatório Executivo
Eixo 3
Macroatividade 13 – Produção editorial de cadernos de práticas, situações de
aprendizagem e projetos para apoio à implementação de propostas curriculares

1. Introdução

Para apoiar gestores escolares e professores de todo o Brasil no processo de implementação da
Base Nacional Comum Curricular, a Fundação Vanzolini recebeu do MEC fontes para coleta
de práticas educacionais bem-sucedidas alinhadas à BNCC. A partir disso, criou um processo
(em andamento) que consistiu em:
Definição de
Modelos

Curadoria

Padronização

Revisão
Ortográfica

Complementação
pedagógica

Disponibilização em
html
•Correlação entre
práticas e
formação ead

Figura 1 - Fluxo para elaboração dos Cadernos Digitais de Práticas

Estas ações irão culminar na criação de quatro Cadernos Digitais de Práticas:

- Caderno de Práticas para a Educação Infantil (09 práticas)
- Caderno de Práticas para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais (42 práticas)
- Caderno de Práticas para o Ensino Fundamental – Anos Finais (28 práticas)
- Caderno de Práticas para o Ensino Médio (42 práticas)

O presente relatório tem como objetivo apresentar cada uma dessas etapas e descrever a entrega
do conteúdo que comporá estes cadernos.
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1.1. Definição de Modelos
Para que todas as práticas seguissem um “padrão”, facilitando a leitura e compreensão dos
processos de implementação na escola ou em aula, o MEC solicitou que fossem inseridas em
um “Template” pela equipe de curadoria e revisão. A proposta então enviada foi:

Figura 2 - Template sugerido pelo MEC para os Cadernos de Práticas

À medida em que as práticas foram coletadas e passaram por um processo de curadoria,
percebeu-se que o template deveria ser adequado em termos de apresentação e complementação
Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

das informações e, ao final, todas os elementos das práticas foram reorganizados de forma que
o Caderno de Práticas apresentasse, para cada uma delas, as seguintes informações:

Competência
Título
Componente ou Área curricular envolvida
Quando
Materiais
Escola que adotou esta prática
Objetivo
O que é
Como fazer
Dicas
Relação da prática com as aprendizagens previstas na BNCC
Quadro 1 - Informações sobre as práticas

Finalmente, seguiu-se para o processo de curadoria das práticas e organização à luz desta ordem
de apresentação das informações.

1.2. Curadoria
O processo de curadoria foi realizado por uma equipe composta por Coordenação de Projeto e
especialistas por componente da BNCC ou área (no caso do Ensino Médio).
As fontes utilizadas para acessar as práticas foram indicadas pelo MEC:
•

Prêmio Professores do Brasil – 11ª Edição;

•

Adasa;

•

MEC;

•

Agência Nacional da Água;

•

Ministério do Meio Ambiente;

•

Ministério da Saúde.

Os critérios de curadoria utilizados para seleção das que comporiam o caderno foram:
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Categoria

Critério

1. Qualidade Consistência
conceitual/teórica
do conteúdo

2. Adequação
à BNCC

3. Aspectos
didáticos

Descrição
Apresenta conceitos/conteúdos de forma correta e
não possui erros.

Coerência nas
informações

Diferentes elementos (textos, vídeos e imagens)
combinados adequadamente em um mesmo
objeto.

Abordagem não
discriminatória

Livre de conteúdos preconceituosos / ofensivos

Apoio ao docente

Apresenta indicações e detalhamentos para
implementação da prática

Possibilidade de
alinhamento à
BNCC

Adequação aos direitos de aprendizagem / às
competências e habilidades

Adequação ao nível
de ensino

Adequada às faixas etárias dos estudantes e à
etapa de ensino a que se propõe

Flexibilidade

Práticas passíveis de mediação, trocas, adaptação,
adequação da prática

Abordagem
problematizadora

Incentiva a experimentação e observação de
fenômenos do mundo real; contempla
experimentação e observação, prevê situações
problemas, favorece a reflexão, prevê diferentes
caminhos para a solução de um problema, contém
problemas que apresentam mais do que uma
solução?

Perspectiva
participativa

Propõe debate, dispõe de ferramenta de
comunicação ou propõe situações de interação
entre os alunos?

Adequação aos princípios da BNCC: educação
integral, competências gerais (dentre elas as
competências socioemocionais)

Estimula a aprendizagem colaborativa?
Protagonismo

Estimula o protagonismo do aluno, promove a
tomada de decisões etc.

Tempos e espaços

São realizadas na sala de aula?
São estudos de meio, visitas, realizadas em outro
espaço da própria escola?

Formação
continuada/professor

Permite a reflexão e formação do professor?
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Avaliação

Práticas que proponham estratégias de
acompanhamento e avaliação (reforço, monitoria,
recuperação)

Quadro 2 - Critérios de curadoria das práticas

1.3. Padronização

Após o processo de curadoria das práticas mais pertinentes e alinhadas à BNCC e aos critérios
supra expostos, os mesmos especialistas que compõem a equipe responsável pelo projeto
fizeram um trabalho de identificar, dentro das práticas, as informações necessárias para compor
o caderno (conforme quadro 1) e organizá-las dentro do padrão proposto, a fim de garantir
unidade e coesão dos cadernos.
Além disso, fizeram o trabalho de complementar as práticas, evidenciando aspectos como
competência geral e competência(s) específica(s) ou habilidade(s) previstas na BNCC que
podem ser desenvolvidas por meio da implementação das práticas relatadas.

1.4. Revisão Ortográfica

Os conteúdos das práticas, bem como todos os complementos que foram aportados pelos
especialistas responsáveis pela curadoria e padronização, foram submetidos à uma revisão
gramatical e ortográfica por uma equipe especializada.

1.5. Disponibilização do conteúdo para o MEC
Para validação do conteúdo dos cadernos, as práticas selecionadas e trabalhadas pela equipe de
especialistas foram disponibilizadas às equipes do MEC na primeira quinzena de dezembro via
repositório na nuvem:
http://gtedrive.vanzoliniead.org.br/index.php/s/BrAb9Am5lYY6iE7?path=%2FM13 Caderno%20de%20Pr%C3%A1
ticas

1.6. Complementação Pedagógica
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As práticas foram complementadas em termos de:
a) Relação da prática com as competências gerais e específicas da BNCC;
b) elementos multimidiáticos (fotos e nuvens de palavras) para que ficassem condizente
com seu formato digital de disponibilização ao público final.
Após a validação do conteúdo, serão novamente submetidas aos especialistas para que haja
uma complementação – desta vez do ponto de vista pedagógico – que deverá compor os relatos
propondo formas de abordar as práticas no âmbito escolar; ideias de expandí-las; possibilidades
de inter-relacioná-las; conferir às práticas fios condutores; enfim, um trabalho de editoração
que dará aos relatos de práticas um caráter de caderno.

1.7. Disponibilização dos Cadernos Digitais de Prática

Para o usuário final, o acesso se dará via site oficial da Base Nacional Comum Curricular
(http://basenacionalcomum.mec.gov.br), na página “Implementação”, na qual estará disponível
a aba “Práticas”:

Figura 3 - Área de Práticas

Nesta página, há dois botões disponíveis para acesso, o primeiro que direciona à Ferramenta de
compartilhamento de práticas e o segundo que direciona para o Caderno de Práticas – objeto
deste relatório:
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Figura 4 - Ferramentas de Práticas

Nesta página, há dois botões disponíveis para acesso, o primeiro que direciona à Ferramenta
de compartilhamento de práticas e o segundo que direciona para o Caderno de Práticas –
objeto deste relatório. Ao clicar no botão, o usuário acessará uma nova página, cujo layout
ainda está em aprovação do MEC:

Figura 5 - Capa do caderno de práticas (Layout em aprovação)
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Finalmente, ao escolher o caderno que deseja acessar (por etapa de ensino), o usuário
acessará o conteúdo completo, dividido por Competência Geral da Base Nacional Comum
Curricular, conforme proposta de layout enviada ao MEC em dezembro de 2018:

Figura 6 – Layout do Caderno (Parte 1)
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Figura 7 – Layout do Caderno (Parte 2)
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Figura 8 – Layout do Caderno (Parte 3)

Na última etapa para disponibilização do caderno para o público, as práticas serão então
diagramadas e inseridas em um único caderno por etapa de ensino, que se subdividirá em
práticas relacionadas às dez competências gerais previstas na Base Nacional Comum
Curricular.
Por fim, cabe ressaltar que os Cadernos Digitais de Práticas também servirão como insumos
nos processos de formação a distância sobre a BNCC, sendo correlacionados com os conteúdos
dos cursos para evidenciar as possibilidades de implementação das aprendizagens na prática e
no cotidiano escolar.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 127/2018/DICEI/SEB/SEB
PROCESSO Nº 23000.050898/2016-38
INTERESSADO: SECRETARIA EXECUTIVA - SE/MEC
ASSUNTO
0.1.

Entrega de Produto - Fundação Vanzolini

1.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1.1.
Trata a presente Nota Técnica da entrega do produto referente ao Anexo 14, Macroatividade 13
(Produção editorial de cadernos de práticas, situações de aprendizagem e projetos para apoio à implementação
de propostas curriculares) do Relatório 10, id SEI 1359915, integrante do escopo do Contrato n o 17/2017
celebrado entre o Ministério da Educação - MEC e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini - FCAV, para a "gestão
integrada dos processos necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da
Base Nacional Comum Curricular - BNCC, incluindo materiais de apoio e ações de formação para a sua
implementação".
2.

ANÁLISE

2.1.
O Anexo 14 - id SEI 1359915, denominado “Processo de curadoria, revisão, diagramação e
disponibilização dos conteúdos dos Cadernos Digitais de Práticas” contempla o que foi realizado pela Fundação
Vanzolini no período de outubro a dezembro de 2018 para essa macroatividade. A curadoria de
material consistiu em um processo de coleta de relatos de práticas em fontes disponibilizadas pelo MEC
(Prêmio Professores do Brasil; Adasa; MEC; Agência Nacional da Água; Ministério do Meio Ambiente e
Ministério da Saúde), na curadoria das práticas a partir de critérios pedagógicos e de alinhamento à BNCC, na
padronização dos relatos, na revisão ortográfica e na complementação multimidiática e pedagógica (de
informações e de correlações com as aprendizagens previstas na BNCC).
2.2.
Como acordado entre as partes, a elaboração dos cadernos resultará na criação e disponibilização
de quatro Cadernos Digitais de Práticas, para Educação Infantil, para Ensino Fundamental Anos Iniciais, para
Ensino Fundamental Anos Finais e para o Ensino Médio, que atenderão aos critérios estabelecidos no referido
Anexo 14.
2.3.
Nesse sentido, para a conclusão da Macroatividade 13, restaram pendentes: disponibilização das
práticas em HTML 5; conexão via hiperlink dessas práticas com os cursos de formação à distância previstos no
mesmo Contrato; curadoria que permita flexibilidade às práticas, de modo que possam ser utilizadas em todo o
território nacional - ainda que a prática refira-se à um Estado específico, é preciso demonstrar claramente que
determinada prática pode ser replicada em qualquer outra unidade da Federação.
2.4.
Além dessas pendências, listamos a seguir os critérios que estão descritos no Anexo 14, sendo
que alguns deles (em itálico) precisam ser revistos, o que deve ser contemplado no próximo relatório:
2.4.1.

Qualidade do conteúdo

2.4.1.1.

Consistência conceitual/teórica: Atendido.

2.4.1.2.

Coerência nas informações: Atendido.

2.4.1.3.

Abordagem não discriminatória: Atendido.

2.4.1.4.
Apoio ao docente: Não atendido. Em algumas práticas não fica claro como o docente poderá
realizar a implementação.
2.4.2.

Adequação à BNCC

2.4.2.1.

Possibilidade de alinhamento à BNCC: Atendido.

2.4.2.2.

Adequação aos direitos de aprendizagem / às competências e habilidades: Atendido.

2.4.2.3.
Adequação aos princípios da BNCC: educação integral, competências gerais (dentre elas as
competências socioemocionais) – Atendido.
2.4.2.4.

Adequação ao nível de ensino: Atendido em parte.

2.4.2.5.
parte.

Adequada às faixas etárias dos estudantes e à etapa de ensino a que se propõe: Atendido em

2.4.3.

Aspectos didáticos

2.4.3.1.
Flexibilidade: Não atendido. Em algumas práticas não fica claro como o docente poderá realizar a
implementação.
2.4.3.2.
Abordagem problematizadora: Atendido em parte. Em algumas práticas não fica claro como o
docente poderá realizar a implementação.
2.4.3.3.

Perspectiva participativa: Atendido.

2.4.3.4.
Protagonismo: Atendido em parte. Em algumas práticas não fica claro como o docente poderá
realizar a implementação.
2.4.3.5.
Tempos e espaços: Não atendido. Em algumas práticas não fica claro como o docente poderá
realizar a implementação.
2.4.3.6.
Formação continuada/professor: Não atendido. Em algumas práticas não fica claro como o
docente poderá realizar a implementação. Nessa situação, o docente pode ficar sem saber como proceder e,
num contexto assim, a formação fica claramente comprometida.
2.4.3.7.

Avaliação: Atendido em parte.

3.

CONCLUSÃO

3.1.
Diante do exposto, a Diretoria de Currículos e Educação Integral - DICEI e A Diretoria de
Formação e Desenvolvimento dos Profissionais da Educação Básica – DIFOR atestam que o produto entregue
pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini - FCAV está de acordo com o previsto para ser realizado no período,
ressalvadas as pendências apontadas acima, que deverão ser sanadas para o próximo relatório.
Brasília, 13 de dezembro de 2018.

EDUARDO GRANHA MAGALHÃES GOMES
DICEI/Assessoria
MIRNA FRANÇA DA SILVA DE ARAÚJO
Coordenadora Geral de Formação de Professores da Educação Básica

RAPH GOMES ALVES
Diretor de Currículos e Educação Integral

MARIA ALICE CARRATURI
Diretora de Formação
  
Documento assinado eletronicamente por Raph Gomes Alves, Diretor(a), em 13/12/2018, às 18:32,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Eduardo Granha Magalhães Gomes, Servidor(a), em
13/12/2018, às 18:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Mirna Franca da Silva de Araujo, Coordenador(a) Geral, em
13/12/2018, às 18:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Maria Alice Carraturi, Diretor(a), em 13/12/2018, às 18:57,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1359918 e o
código CRC E88F2862.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1359918

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 5º Andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8318 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.mec.gov.br
  

DECLARAÇÃO
  
Processo nº 23000.050898/2016-38
Interessado: SECRETARIA EXECUTIVA - SE/MEC
  
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PRODUTO
CONTRATO MEC No 17/2017
REF.: RELATÓRIO X – Anexo 14 – Processo de curadoria, revisão, diagramação e disponibilização dos conteúdos
dos Cadernos Digitais de Práticas

Declaro, nos termos da NOTA TÉCNICA Nº 127/2018/DICEI/SEB/SEB (id SEI 1359918), ter recebido da
Contratada, a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, o produto "Processo de curadoria, revisão, diagramação e
disponibilização dos conteúdos dos Cadernos Digitais de Práticas", constante do anexo 14 do relatório X
e integrante do escopo do Contrato n o 17/2017, para a gestão integrada dos processos necessários à
consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
incluindo materiais de apoio e ações de formação para a sua implementação.

Brasília, 13 de dezembro de 2018

Raph Gomes Alves
Diretor de Currículos e Educação Integral/MEC

Maria Alice Carraturi
Diretora de Formação
Documento assinado eletronicamente por Raph Gomes Alves, Diretor(a), em 13/12/2018, às 18:32,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Maria Alice Carraturi, Diretor(a), em 13/12/2018, às 18:57,

conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1359986 e o
código CRC FEA7438F.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1359986

Anexo 1
Seminário de Discussão da BNCC
Encontro de Síntese das Propostas de
Aprimoramento da Versão 3 da BNCC do Ensino Médio
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Relatório Executivo
Macroatividade 8
Gestão da Realização de Encontros para a Discussão da BNCC
No dia 11 de outubro de 2018, foi realizado um encontro para a apresentação da síntese das
propostas de aprimoramento da versão 3 da BNCC do Ensino Médio.
Esse evento foi realizado em São Paulo, na Fundação Carlos Alberto Vanzolini. A
apresentação foi organizada em três aspectos, a saber:
1. Revisão do texto introdutório da BNCC;
2. Alterações nos textos de áreas, competências e habilidades;
3. Sistematização e análise das contribuições públicas.
O material utilizado na apresentação foi sistematizado e encontra-se nesse Relatório
Executivo.
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Base Nacional Comum
Curricular do Ensino Médio
Reunião de 11 de outubro de 2018

Pauta sugerida
1. Macroações
2. Síntese das alterações da BNCC‐EM
3. Categorização e análise das contribuições
públicas
4. Cronograma de entregas
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Síntese das alterações da BNCC‐EM
– Texto Introdutório
• Ampliação de menções a Projeto de Vida
• Retomada do que foi explicitado nos anos
finais do EF e ampliação da abordagem no
EM

“Projeto de vida não é componente,
é pano de fundo, é contexto”

Projeto de vida
“De acordo com essa perspectiva, o protagonismo e a
autoria estimulados no Ensino Fundamental traduzem‐se, no
Ensino Médio, como suporte para a construção e viabilização
do projeto de vida dos estudantes, eixo central em torno do
qual a escola pode organizar suas práticas.
A escola que apoia a construção do projeto de vida assume o
compromisso com a formação integral dos estudantes, uma
vez que promove o seu desenvolvimento pessoal e social,
por meio da consolidação e construção de conhecimentos,
representações e valores que incidirão sobre os seus
processos de tomada de decisão ao longo da vida.
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Projeto de vida
[…] o projeto de vida é o que os estudantes projetam,
definem e redefinem para si ao longo de sua trajetória, uma
construção que acompanha o desenvolvimento da(s)
identidade(s), em contextos atravessados por uma cultura e
por demandas sociais que se articulam, ora para promover,
ora para constranger seus desejos.
[…] papel da escola auxiliar os estudantes a aprender a se
reconhecer como sujeitos históricos, considerando suas
potencialidades e a relevância dos modos de participação e
intervenção social na concretização do seu projeto de vida
[…]”

Síntese das alterações da BNCC‐EM
– Texto Introdutório
• Inserção de item sobre Ciência da
Computação
• Destacar habilidades do EF e do EM
contempladas na BNCC nos eixos:
» Pensamento Computacional
» Mundo Digital
» Cultura Digital
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Status
Alterações preliminares já encaminhadas
ao MEC

Síntese das alterações da BNCC‐EM
• Texto das Áreas/Componentes
– Revisão de habilidades repetidas
– Em Matemática e Língua Portuguesa

6
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Itinerários Formativos

Sistematização do produto: Itinerários Formativos

• Modelo básico
– Definição de “linhas de
aprofundamento”
– Explicitação de habilidades para cada
uma dessas linhas e
– Exemplos de temáticas
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Contribuições Públicas – CNE / Documentos

120
documentos
recebidos
(Até 20/08)

To t a l d e 5 1 7
contribuições
identificadas
Internas
392
(76%)

Externas
125
(24%)

Contribuições Públicas – CNE / Documentos

Natureza das contribuições
Aspecto
positivo

Crítica

Proposta

Outro

3

158
(30%)

355
(69%)

1
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Contribuições Públicas – CNE / Documentos

Contribuições Internas ‐ Gerais
Competências Gerais e específicas
Competências e Habilidades
Itinerários

Nº
2
2
4

Texto Introdutório

16 (31%)

Concepção (gênero, competências e
habilidades, ausência de componentes e
objetos de conhecimento etc.)

28 (54%)

Contribuições Públicas – CNE / Documentos

Contribuições Internas por Área
/ Componente
Língua Portuguesa
Matemática
Ciências da Natureza
Linguagens
Ciências Humanas

Nº
27 (8%)
57 (16%)
59 (17%)
83 (24%)
114 (34%)
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Contribuições Públicas – CONSED / Formulários

LGG
– Reconhecimento
dos componentes
na Área

Competências
Componentes

Média

Arte

90,03%

Educação Física

81,98%

Língua Inglesa

75,02%

Língua Portuguesa

77,57%

Habilidades
Componentes

Média

Arte

85,45%

Educação Física

76,91%

Língua Inglesa

75,94%

Língua Portuguesa

77,07%

Contribuições Públicas – CONSED / Formulários

CN
– Reconhecimento
dos componentes
na Área

Competências
Componentes

Média

Biologia

91,72%

Física

80,33%

Química

74,90%

Habilidades
Componentes

Média

Biologia

83,44%

Física

74,28%

Química

74,42%
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Cronograma de Entregas

Cronograma de entregas

Outubro
Tarefas
Entrega final das áreas – Textos
Consolidação das alterações da
BNCC‐EM (Coordenação)
Relatório de sistematização e
análise da Consulta Pública
Entrega do documento final –
BNCC‐EM

15 a 19 22 a 26 29 a 01
17/10
17/10

22/10
26/10
01/11
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Anexo 2
Relatório de Formação EAD – Módulo 1

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Mesmo considerando a especificidade de cada um dos públicos, todos os cursos serão
compostos por três módulos, a saber:

Módulo – 1: A BNCC da Educação Básica
Geral para todos os públicos, apresentando uma introdução à BNCC. Esse
primeiro módulo está em fase de modelagem. A estrutura que orienta a produção
pode ser conferida no Anexo I deste relatório.
Módulo – 2: Específico por Público-Alvo
Aprofundamento da BNCC por público-alvo: nesse módulo, os conteúdos são
detalhados por perfil, etapa de ensino, área e componente, sempre tendo em
vista a integração entre esses aspectos.
Módulo – 3: A Implementação da BNCC: Compromisso com a Excelência e a Equidade nas
Aprendizagens
Módulo específico para cada público-alvo, abordando o currículo em ação: a
implementação dos projetos pedagógicos para cada etapa de ensino, com ênfase
em planejamento, acompanhamento e avaliação.

II.

Carga horária de produção e de execução dos cursos

Os cursos em modalidade EAD são modelados para permitirem que os profissionais sigam uma
trilha de aprendizagem de acordo com sua atuação. Todos os perfis iniciam a formação por um
módulo comum (Módulo 1), que apresenta a BNCC da Educação Básica, com seus princípios
pedagógicos e sua organização, e seguem para módulos específicos de formação. Assim,
haverá nove trilhas distintas no curso do Ensino Fundamental – Anos Finais, conforme poderá
ser observado nas tabelas a seguir.
De forma geral, espera-se garantir as especificidades por etapa, área do conhecimento e
componente curricular, com ênfase nos componentes de Língua Portuguesa e Matemática, de
acordo com solicitação feita pelo MEC. Ao mesmo tempo, espera-se garantir a integração
entre perfis, etapas, áreas e componentes. As premissas que orientam a modelagem são:


Garantir aos cursistas a visão geral e integrada da BNCC e de sua implementação.



Oferecer formação específica por etapa, área e componente.
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Ofertar cursos de no mínimo 30 horas, de modo que as redes possam, se conveniente,
considerar a certificação no curso para fins de evolução funcional por vias não
acadêmicas.
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Tabela 2. Distribuição da carga horária de produção dos cursos em EAD considerando todos os públicos
Gestor

Conselheiro

Professor
Ed. Inf.

Professor EF - Anos Iniciais

Professor EF - Anos Finais

Ciências Ciências Ensino
Matemática Linguagens
Natureza Humanas Religioso

Detalhamento

Matemática
Módulo 1

Ciências
Ensino
da
Religioso
Natureza

Linguagens

Matemática

LP

Inglês

Arte

Professor E.M.*

Ed.
Fis.

Ciências

Ciências Humanas

Ensino
História Geografia
Religioso

10

Módulo 2

5

5

15

Módulo 3

5

5

5

3
3

3

2
5

2

2

5
5
20

5
20

5

5

5
10

5
5

TOTAL DE PRODUÇÃO

5
5

5
5

5

20
5

210

Para contemplar as especificidades de cada perfil e, dentro desses cursos, contemplar também a atuação específica dos professores de determinados
componentes do Ensino Fundamental – Anos Finais e do Ensino Médio, os cursos foram divididos em Trilhas de Aprendizagem. Nessas trilhas, há unidades
comuns a todos os perfis e unidades específicas para adequação do conteúdo ao perfil e à atuação dos participantes dos cursos nos diferentes componentes
curriculares. Assim, as cargas horárias foram readaptadas e duas tabelas de cálculos dessas horas foram elaboradas, uma considerando a produção e outra
considerando a carga horária de conteúdos para o participante:
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Tabela 3. Distribuição da carga horária da execução dos cursos em EAD por público
Gestor

Conselheiro

Professor
Ed. Inf.

Detalhamento

Professor EF - Anos Iniciais

Matemática Linguagens

Ciências Ciências Ensino
Natureza Humanas Religioso

Módulo 1

10

10

10

Módulo 2

15**

5

15

Módulo 3
TOTAL
CERTIFICAÇÃO
POR PERFIL

5

5

5

10
3
12
5

20

20

30

30

Professor EF - Anos Finais
Linguagens

Matemática
Matemática

LP

Inglês

Arte

10
5
20
10

10
5
20
10

10
5
5
10

10
5
5
10

Ed.
Fis.
10
5
5
10

45

45

30

30

30

Professor E.M.*

Ciências
Ensino
Ciências Humanas
da
Religioso
Natureza
Ensino
Ciências
História Geografia
Religioso
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10

30

30

30

30

15
20
5

40

Levando em conta a possibilidade de as redes considerarem os cursos para promover a progressão na carreira dos cursistas, estabeleceu-se uma carga horária
mínima de 30 horas para todos os públicos, exceto para o curso para conselheiros. Além disso, visou-se privilegiar os componentes de Matemática e de Língua
Portuguesa no Ensino Fundamental – Anos Finais.
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Anexo I – Apresentação utilizada na reunião
de 22 de outubro de 2018

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

PAUTA

 Status da produção dos cursos e próximos passos para aprovação
 Layout
 Processo de divulgação, inscrição e oferta em novembro (módulo 1)
 Cronograma

PAUTA

 Status da produção dos cursos e próximos passos para aprovação
 Layout
 Processo de divulgação, inscrição e oferta em novembro (módulo 1)
 Cronograma

PAUTA

 Status da produção dos cursos e próximos passos para aprovação
 Layout
 Processo de divulgação, inscrição e oferta em novembro (módulo 1)
 Cronograma

DIVULGAÇÃO, INSCRIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CURSO EM
NOVEMBRO

 Apoio às ações de divulgação
• Encaminhamentos reunião 22/10 – apoio FCAV para:
 Elaboração de peça para divulgação
 Elaboração de banner para divulgação

 Parametrização AVA MEC (inscrição)
• Encaminhamentos reunião 22/10
 FCAV encaminhou para MEC em 29/10 lista de dúvidas sobre parametrização

DIVULGAÇÃO, INSCRIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CURSO EM
NOVEMBRO
Parametrização AVA MEC (inscrição)
 Definição de turmas
 Período de inscrição
 Vagas por turma (Vagas limitadas ou ilimitadas)
 Período da turma
 Nome da turma

PAUTA

 Status da produção dos cursos e próximos passos para aprovação
 Layout
 Processo de divulgação, inscrição e oferta em novembro (módulo 1)
 Cronograma

Anexo II – Storyboards do Módulo 1 dos perfis: gestor, professores da
Educação Infantil, do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais
e Conselheiros
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MEC: Formação BNCC
M1U1

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

[2]
>> O que é a BNCC
o A BNCC e suas premissas pedagógicas
o O processo de construção da BNCC
o Qual a diferença entre a Base e o Currículo?
>> Por que falar em competências e habilidades?
o Os fundamentos pedagógicos que orientam a Base
o As competências e as habilidades a serem desenvolvidas a partir da BNCC
o Implicações da BNCC na metodologia e no clima escolar
>> Como a base está organizada?
o Especificidades da organização da base em cada etapa da educação básica
>> Qual é o desafio posto aos educadores?
o A contribuição da base para a qualidade e equidade na educação
[2.1]
Ao final, você poderá realizar um conjunto de atividades que propõem a reflexão a respeito dos conteúdos deste
Módulo.
[3] Objetivos do Módulo
Ao concluir este módulo, espera-se que você:
•

conheça a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e suas premissas pedagógicas;

•

entenda como esse referencial pode apoiar o desenvolvimento do currículo nas ações cotidianas da gestão
escolar e da sala de aula;

•

conheça as competências gerais que os alunos devem desenvolver ao longo de toda a Educação Básica.

[2] sinais >> indicam “sanfonas”;
bullets indicam texto dentro de cada
sanfona
[2.1] texto 1 coluna
[3] título H3

MEC: Formação BNCC
M1U1

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

TP027

TP027

[4] O que é a BNCC
[4.1] A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto

das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da Educação Básica. E, com isso, ter
assegurados os direitos de aprendizagem e desenvolvimento conforme preconiza o Plano Nacional de Educação (PNE).
A BNCC (2018) afirma que:
[4.2] “[...] 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 [4.3])

TP026
A elaboração da BNCC não foi feita do dia para a noite! Veja como ocorreu todo o processo de construção da Base ao
longo dos últimos vinte anos!
[5]

[4] título H2
[4.1] texto 1 coluna
[4.2] citação
[4.3] Inserir link para abrir em nova
aba: http://basenacionalcomum.mec.
gov.br/wpcontent/uploads/2018/06/BNCC EI
EF 110518 versaofinal site.pdf
TP026

MEC: Formação BNCC
M1U1

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

>> 1988
Promulgada a Constituição Federal: a criação de uma Base Nacional Comum, com a fixação de conteúdos mínimos para o
Ensino Fundamental, é prevista no artigo 210 [5.1]
>> 1996
A Lei das Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Básica [5.2] é aprovada e reforça a necessidade de uma base nacional
comum.
>>1997 a 2000
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) [5.3] foram consolidados em partes: 1º ao 5º ano em 1997; 6º ao 9º ano
em 1998; e, em 2000, foram lançados os PCNs para o Ensino Médio.
>>2010 a 2012
Novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) [5.4] orientadas para o planejamento curricular das escolas e sistemas de
ensino, as resoluções valiam para a Educação Infantil e os Ensinos Fundamental e Médio.
>>2014
Plano Nacional de Educação (PNE) – A Lei n. 13.005, de 2014 [5.5], instituiu o PNE com vigência de dez anos. São vinte
metas para melhorar a qualidade da Educação Básica, sendo que quatro delas tratam da Base Nacional Comum
Curricular.
>>2015

[5] linha do tempo VERTICAL
Os sinais >> indicam as datas que
devem aparecer nas bolinhas e ao clicar
em cada uma delas aparecerá o
respectivo texto.

[5.1] inserir link para abrir em nova
aba http://www.senado.leg.br/atividade/
const/con1988/con1988 12.07.2016/art
210 .asp

[5.2] inserir link para abrir em nova
aba http://www.planalto.gov.br/ccivil
03/leis/L9394compilado.htm
[5.3] inserir link para abrir em nova
aba: http://portal.mec.gov.br/compo
nent/tags/tag/33038
:
[5.4] inserir link para abrir em nova

MEC: Formação BNCC
M1U1

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

A Portaria nº 592 de 17 de junho de 2015 [5.6] institui a Comissão de Especialistas para a Elaboração de Proposta da
BNCC. Em outubro, tem início a consulta pública para a construção da primeira versão da BNCC com contribuições da
sociedade civil, de organizações e entidades científicas.
>>2016
Em março, após 12 milhões de contribuições, a primeira versão do documento é finalizada. Em junho, seminários com
professores, gestores e especialistas abertos à participação pública são realizados por todo o Brasil para debater a
segunda versão da BNCC. Em agosto, começa a ser redigida a terceira versão, em um processo colaborativo com base na
versão 2.
>>2017
Em abril, o MEC entregou a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) [5.7] ao Conselho Nacional de
Educação (CNE). O CNE elaborou parecer e projeto de resolução sobre a BNCC e homologou as etapas da educação
infantil e do Ensino Fundamental.
>> 2018
Foi promulgada a Portaria nº 331, de 5 de abril de 2018 [6] que institui o Programa de Apoio à Implementação da Base
Nacional Comum Curricular – ProBNCC e estabelece diretrizes, parâmetros e critérios para sua implementação.

☒ Conselheiros

aba: http://portal.mec.gov.br/index.p
hp?option=com docman&view=dow
nload&alias=6704-rceb004-101&category slug=setembro-2010pdf&Itemid=30192
[5.5] inserir link para abrir em nova
aba http://www.planalto.gov.br/CCIVIL
03/ Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm

[5.6] inserir link para abrir IMAGEM em
nova aba:

portaria-mec-n-592-bnc.JPEG
[5.7]inserir link para abrir em nova
aba

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a
-base

[6] inserir link para abrir em nova
aba:

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
wpcontent/uploads/2018/04/PORTARIA331
DE5DEABRILDE2018.pdf
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MEC: Formação BNCC
M1U1

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

TP012

[7]
Concluído o processo, a BNCC passou a integrar a política nacional da Educação Básica como referência nacional para a
formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, do distrito federal e dos municípios e das
propostas pedagógicas das instituições escolares.
Seu conteúdo também vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e
municipal, 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.
Assista ao vídeo a seguir e veja o que as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello têm para falar sobre a
importância da BNCC para a educação nacional.

[7] texto
[8 ] Videoaula VA1_M1U1_todos
https://drive.google.com/open?id=1J
WpakVMOW9eNDr uYDYG m5UWN
5R7EFd
*
TP008

[8 ] VA1_M1U1_todos*

TP008

[9] Saiba mais!

[10] Conheça os dispositivos citados na videoaula:

[9] título h4

MEC: Formação BNCC
M1U1
•

•

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) [10.1]
Plano Nacional de Educação [10.2]

☒ Conselheiros

[10] texto
[10.1] inserir link para abrir em nova
aba: http://www.planalto.gov.br/ccivil 0
3/leis/L9394compilado.htm

[10.2] inserir link para abrir em nova
aba: http://www.planalto.gov.br/CCI
VIL 03/ Ato20112014/2014/Lei/L13005.htm

TP005

[11] No vídeo, as professoras Ghisleine e Guiomar deixam claro 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.

TP008 + TP011 + TP013

[12.1]

Base e Currículo

[12.2] Entenda melhor a relação entre Base e os Currículos das redes de ensino e das escolas:
[12.3]

TP005

[11] texto
TP008

MEC: Formação BNCC
M1U1

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

[12] Tarja sem ícone com os textos em
HTML:
[12.1] titulo [H3];
[12.2] texto
TP011

[13]
>> BNCC
• Projeto de nação.
• Concepção de educação.
• Concepção de conteúdo.
• Decisão: o que deve ser aprendido.

[12.3] Cor de fundo grafite com
imagem do alvo e setas aplicada por
cima. Imagem:
bncc_m1_basecurriculo.jpeg

MEC: Formação BNCC
M1U1

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

[14]
>> Currículo da rede
• Projeto de educação para estados e municípios.
• Concepção de educação.
• Concepção de conteúdo.
• Decisão: o que deve ser aprendido – contexto regional / local.
[15]
>> Currículo da escola
• Projeto de educação e de escola.
• Como se conhece e como se aprende o conteúdo.
• Como ensinar.
• Como se avalia.

☒ Conselheiros

TP013

Os sinais >> indicam o texto de capa
do card. Os bullets são o texto
interno.
13 [card 1] BNCC
14 [card 2]Currículo da rede
15 [card 3]Currículo da escola

[16]
Observe que as redes e as escolas têm autonomia para tomar decisões importantes em seus currículos, tendo a BNCC
como diretriz. Desta forma, pode-se dizer que a BNCC define o cidadão que se quer educar com base na política da
equidade e da educação integral, enquanto os currículos definem o aluno que se quer formar com base no contexto e
no desenvolvimento bio‐psicossocial e cultural.

[16] texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M1U1

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

TP009 [17]

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

TP009

[18] Muitas redes de ensino estaduais e municipais, e também
escolas, já iniciaram a elaboração de seus currículos considerando a
BNCC, seguindo as orientações disponíveis no Guia de Implementação
[19].

[Avançar para a Unidade 2]

[17] imagem à direita: miniatura da
capa da publicação disponível no link
abaixo
[18] Texto
[19] inserir link para abrir em nova
aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.
br/wpcontent/uploads/2018/04/guia BNC
2018 online v7.pdf

MEC: Formação BNCC
M1U2

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

TP007

[4] No vídeo, fala-se a respeito das competências gerais da Educação Básica que devem ser asseguradas a todos os alunos.

☒ Conselheiros

[3]
Videoaula VA2_M1U2_todos

https://drive.google.com/open
?id=1JWpakVMOW9eNDr uYD
YG m5UWN5R7EFd*

Você sabe quais são elas? Essas competências servem como parâmetro para a construção de novas propostas de ensino e
asseguram aos estudantes os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, veja:

TP007

[5] As competências gerais da Educação Básica
[5.1]

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender
e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
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.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas
diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 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.
5. 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, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem

[4] Texto 1 coluna
[5] título h3

[5.1] Texto lista

MEC: Formação BNCC
M1U2

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

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.
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.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 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.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões
com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

☒ Conselheiros

TP006

TP006

[6.1] Olho

[6.1]

“[...] embora a BNCC não defina
uma metodologia de ensino, a
formação do aluno caracterizado
nas dez competências só pode ser
alcançada por meio de
metodologias ativas”

[6.2] Ao ler o texto das dez competências da Educação Básica, você

[6.2] Texto

pôde identificar algumas diferenças entre o aluno de hoje e o aluno

6.3 inserir link para abrir em nova
aba:

mais passivo de anos atrás? É importante entendermos que o
momento histórico atual e a perspectiva de futuro demandam alunos
com outra visão de mundo, preparados para lidar crítica e
eticamente, com um ritmo mais dinâmico e com os avanços
tecnológicos. Como escreve Lidia Goldenstein [6.3], “o telefone fixo

http://interessenacional.com.br/2
017/11/17/4a-revolucaoindustrial-impactos-no-empregoe-na-educacao/

MEC: Formação BNCC
M1U2

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

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.

TP012
[7.1] Heading 3

TP012

[7.1] Por que falar em competências e habilidades?
[7] O que significa ter um currículo orientado por competências? E qual a diferença em comparação com os currículos que
definem apenas conteúdo? Assista ao vídeo com as professoras Ghisleine e Guiomar e entenda essas e outras questões!

[7] Texto 1 coluna

[8] Videoaula VA3_M1U2_todos*

[8]
Videoaula VA3_M1U2_todos

https://drive.google.com/open
?id=1JWpakVMOW9eNDr uYD
YG m5UWN5R7EFd*
TP005

TP005

[9] A BNCC apresenta competências gerais que devem ser desenvolvidas por todos os alunos ao longo da Educação Básica. Ela
também define competências específicas para as áreas e os componentes curriculares do Ensino Fundamental. Além delas, há
habilidades descritas para os componentes ao longo dos nove anos. Você sabe qual a relação entre competências e
habilidades? Assista ao vídeo a seguir!
TP012

[9] texto

MEC: Formação BNCC
M1U2

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

10] Mini vídeo MV1_M1U2_todos*

☒ Conselheiros

TP012

TP009

[11]
[12] Dúvidas?
[13] Perguntas e respostas sempre ajudam na aprendizagem!

[10] Mini vídeo

MV1_M1U2_todos
https://drive.google.com/open
?id=1JWpakVMOW9eNDr uYD
YG m5UWN5R7EFd*

Veja as respostas que as professoras Ghisleine e Guiomar deram
para perguntas frequentes sobre desenvolvimento integral do aluno
e sobre o impacto da BNCC na prática pedagógica!
TP009

TP012

[14]

Vídeo MV2_M1U2_todos*

[11] Imagem à esquerda 50%.
Referencia shutter: 194954891

MEC: Formação BNCC
M1U2

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

[12] Heading h3
[13] Texto 50%
TP012

[14] vídeo

MV2_M1U2_todos
https://drive.google.com/open
?id=1JWpakVMOW9eNDr uYD
YG m5UWN5R7EFd*

MEC: Formação BNCC
M1U3

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

TP018

>> Educação Infantil
[3.1]

Os sinais >> indicam título do colapsado. Dentro de cada colapsado,
imagem e uma tabela com os textos indicados. A visão final deve ser
aparece na imagem ao lado.
[3.1] IMAGEM: Educação Infantil

[3.2] Tabela com cores alternadas, dentro do colapsado Educação in
da imagem.

[3.2]
Direitos de aprendizagem e de

Campos de experiência

Objetivos de aprendizagem

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

M1U3

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

desenvolvimento

São cinco campos nos quais as

e desenvolvimento

São seis direitos de

crianças podem aprender e se

Os objetivos são

aprendizagem e

desenvolver:

organizados por faixa etária

desenvolvimento:

O eu, o outro e o nós;

(bebês, crianças muito

Conviver;

Corpo, gestos e movimentos;

pequenas, crianças

Brincar;

Traços, sons, cores e formas;

pequenas) para cada

Participar;

Escuta, fala, pensamento e

campo de experiência.

Explorar;

imaginação;

Expressar e

Espaços, tempos, quantidades,

Conhecer-se.

relações e transformações.

>> Ensino Fundamental (anos iniciais e finais)
[4.1]

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

[4.1] IMAGEM: Ensino fundamental

[4.2] Tabela com cores alternadas, dentro do colapsado Ensino fund
abaixo da imagem.

MEC: Formação BNCC
M1U3

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

[4.2]
Áreas do
conhecimento: São
cinco áreas do
conhecimento, que
abrigam os
componentes

Componentes: São
nove componentes
curriculares,
abrigados nas áreas
do conhecimento:
língua portuguesa,

Unidades
temáticas: as
unidades
temáticas definem
um arranjo dos
objetos de

Objetos de
conhecimento:
referem-se a
conteúdos,
conceitos e
processos

Habilidades:
expressam as
aprendizagens
essenciais
relativas aos
objetos de

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M1U3
curriculares:
LINGUAGENS
(língua portuguesa,
arte, educação
física, língua
inglesa),
MATEMÁTICA,
CIÊNCIAS DA
NATUREZA
(Ciências),
CIÊNCIAS
HUMANAS (história
e geografia) e
ENSINO RELIGIOSO.

arte, educação
física e língua
inglesa
(LINGUAGENS),
matemática
(MATEMATICA),
ciências (CIÊNCIAS
DA NATUREZA),
história e geografia
(CIENCIAS
HUMANAS), ensino
religioso (ENSINO
RELIGIOSO).

Curso/Perfil:
☒ Gestor

conhecimento ao
longo do Ensino
Fundamental
adequado às
especificidades
dos diferentes
componentes
curriculares.

☒ Prof. Ed. Inf.

mobilizados em
diferentes
habilidades,
relativos a cada
unidade
temática.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

conhecimento
que devem
ser
asseguradas
aos alunos
nos diferentes
contextos
escolares.

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

TP012

[5]

[Texto 1 coluna]

[6] inserir link para abrir em nova aba: http://basenacionalcomum.mec.

TP012

[5] Navegue pela BNCC [6] e observe: para a Educação Infantil, há campos de experiências comuns a
todos os estágios do desenvolvimento, mas os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento são
específicos para cada um deles. Para o Ensino Fundamental, estão disponíveis as competências das
áreas. Quando a área abriga mais de um componente curricular (é o caso de Linguagens e Ciências

[7] vídeo

Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Geografia e História). As habilidades, por sua vez, também são

VA4_M1U3_todos
https://drive.google.com/open?id=1JWpakVMOW9eNDr uYDYG m
*

específicas para os componentes e para cada ano do Ensino Fundamental.

TP 007

Humanas), também são definidas competências específicas de cada componente (Língua Portuguesa,

MEC: Formação BNCC
M1U3

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

Na videoaula a seguir, você verá as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello
comentando essa diferenciação entre as etapas e outros aspectos estruturais da Base que impactam a
prática de sala de aula, como a progressão das aprendizagens.
[7] videoaula VA4_M1U3_todos*
[8] Texto 1 coluna
TP 007

[8.1] Lista

[8] A Base prevê diferentes momentos de transição – da Educação Infantil para o Ensino Fundamental;
dos anos iniciais para os anos finais do Ensino Fundamental; do Ensino Fundamental para o Ensino

TP 023

Médio. Esses momentos são marcados por transformações, ocorridas na infância e na adolescência
dos alunos, que impactam a aprendizagem. Na videoaula, as professoras Ghisleine e Guiomar
apontam para algumas dessas transformações: a mudança de escola (podendo incluir, também,
mudanças da administração municipal para a estadual), inserção de professores especialistas,
mudanças de currículos, dentre outras. Nessa direção, é fundamental que se considerem estratégias
para o acolhimento e a adaptação dos alunos que passam por essas transições. Para pensar nas
estratégias, é interessante considerar:

[8.1]
1. Os alunos participam de atividades desenvolvidas para que conheçam ou se
familiarizem com a nova escola ou com a próxima etapa?
2. As atividades privilegiam quais aspectos da transição: familiarização com o espaço,

[9] Texto
[9.1] Texto para o tooltip:
A progressão das aprendizagens pode tanto estar relacionada aos pr
cognitivos em jogo – sendo expressa por verbos que indicam process
mais ativos ou exigentes – quanto aos objetos de conhecimento – qu
apresentar crescente sofisticação ou complexidade –, ou, ainda, aos
modificadores – que, por exemplo, podem fazer referência a context
familiares aos alunos e, aos poucos, expandir-se para contextos mais

MEC: Formação BNCC
M1U4

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

brasileiros e, portanto, é um referencial para assegurar a unidade da formação e a
igualdade para todos os estudantes.
No entanto, isso não é suficiente para a promoção da qualidade no sistema
educacional brasileiro, é preciso, também, promover a equidade. E qual é a diferença
entre igualdade e equidade?
[4]

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

[3] Texto 1 coluna
[4] imagem:
[4.1] Legenda da imagem

TP012

[5] Texto 1 coluna
[6] VA5_M1U4_todos

[4.1] Em termos da BNCC, igualdade significa definir as aprendizagens a que todos têm

direito. Equidade é oferecer condições adequadas às especificidades de cada
indivíduo.

TP012

[5] De forma simplificada, podemos dizer que a igualdade visa estabelecer o mesmo

https://drive.google.com/open?id=1JWpakVMOW9eNDr uYDYG m5UWN5R7EFd
*

MEC: Formação BNCC
M1U4

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

ponto de chegada para todos, já a equidade leva em consideração as especificidades
de cada indivíduo, de cada contexto, de cada região, de cada história de vida etc.
Em outras palavras, e no contexto da BNCC, é por meio do currículo, da proposta
pedagógica e das práticas em sala de aula que se permitirá que todos os alunos
alcancem as aprendizagens especificadas na Base. Dentro dessa perspectiva
chegaremos ao desenvolvimento integral de cada um e também do coletivo:
igualdade e equidade com qualidade.

TP007

Para aprofundar esse assunto tão importante, assista ao vídeo gravado pelas
professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Melo:
[6] VA5_M1U4_todos*

[7] TÍTULO H2
[8] TEXTO
[9] LISTA

TP007

[7] Resumo do Módulo

TP011

[8] Ao longo deste módulo, você teve a oportunidade de:
[9]
• conhecer a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e suas premissas
pedagógicas;
•

entender como esse referencial pode apoiar o desenvolvimento do currículo
nas ações cotidianas da gestão escolar e da sala de aula;

[10] TEXTO
[11] IMAGEM

☒ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M1U4
•

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

conhecer as competências gerais que os alunos devem desenvolver ao longo
de toda a Educação Básica.

TP011
[10] Reveja alguns dos principais conceitos abordados no diagrama a seguir. Se
desejar, imprima a imagem e faça um mapa mental, estabelecendo as relações entre
os diferentes elementos.
[11]

[12] TEXTO

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

a(s) rede(s) escolar(es) integrantes do seu Sistema de Ensino a implementarem adequadamente a BNCC.
A BNCC da Educação Infantil e a do Ensino Fundamental já foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação

[1] Inserir link para abrir em outra aba:

Resolução CNE/CP nº
02/2017 http://portal.mec.gov.br/index.php?opti
on=com docman&view=download&alias=79631Ensino Médio encontra-se em apreciação pelo CNE.
rcp002-17-pdf&category slug=dezembro-2017Alguns pontos merecem destaque. Aqui, nos deteremos apenas nos que se referem às Competências Gerais que pdf&Itemid=30192

(CNE) pela Resolução CNE/CP nº 02/2017 [1], fundamentada pelo Parecer CNE/CP nº 15/2017 [2]. A BNCC do

devem ser desenvolvidas por todos os alunos durante a Educação Básica, à transição bem-sucedida dos alunos de
uma etapa ou fase para outra e à necessidade de promover condições para que todos os alunos possam
desenvolver as aprendizagens essenciais definidas na Base, além de sua reflexão sobre as implicações da BNCC no

[2] Inserir link para abrir em outra aba:

cotidiano escolar e em sua prática como conselheiro. Lembre-se que o Módulo 1 é apenas o ponto de partida da Parecer CNE/CP nº

15/2017 http://portal.mec.gov.br/index.php?opti

formação que pretende contribuir para que todos os alunos possam desenvolver as aprendizagens definidas na on=com docman&view=download&alias=78631BNCC.
Bom trabalho!

pcp015-17-pdf&category slug=dezembro-2017pdf&Itemid=30192

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

TP005

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

Atividade associação com feedback

[2] Segundo a BNCC, os alunos devem desenvolver, ao longo da Educação Básica, dez competências
gerais voltadas para uma formação humana integral que visa à construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva. É a partir dessas competências que os objetivos de aprendizagem de cada etapa são definidos.
Considerando as etapas da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental) e as especificidades de
cada uma, analise as informações a seguir e relacione-as à etapa correspondente.
I. A BNCC estabelece cinco campos de
experiências, nos quais as crianças podem
aprender e se desenvolver.
II. A área de conhecimento estabelece
competências específicas de área, cujo
desenvolvimento deve ser promovido ao
longo de nove anos.

( I ) Educação Infantil

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
( II ) Ensino Fundamental

[3]
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta selecionada não está correta.
A BNCC estabelece cinco campos de experiências para a Educação Infantil, nos quais as crianças podem aprender
e se desenvolver.
A área de conhecimento estabelece competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve ser promovido
ao longo dos nove anos que compreendem o Ensino Fundamental.

[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

TP005

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

[2] Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
da Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EI 02 ET 03
(X) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental
( ) Crianças bem pequenas
(X) Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: O código EI 02 ET 03
refere-se ao terceiro objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento proposto no campo de experiências
“Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações” para crianças pequenas (4 anos a 5
anos e 11 meses), da Educação Infantil.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2] Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento

☒ Conselheiros

TP005

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

da Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EF 15 LP 03

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

( ) Educação Infantil
(X) Ensino Fundamental
(X) 1º ao 5º ano
(X) Língua Portuguesa
( ) Matemática

Feedback resposta incorreta: O código EF 15 LP 03
refere-se a terceira habilidade proposta para o
componente curricular Língua Portuguesa para o bloco
de 1º a 5º anos.
CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

TP005

TP005

[2]

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da
Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EF 69 MA 06
( ) Educação Infantil
(X) Ensino Fundamental
( ) 1º ao 5º ano
(X) Matemática
( ) Língua Portuguesa

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: O código EF 69 MA 06
refere-se a sexta habilidade proposta para o componente
curricular Matemática para o bloco de 6º a 9º anos.
CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

TP005

TP005

[2]

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da
Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EI 01 EO 01

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

(X) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental
(X) Bebês
( ) Escuta, fala, pensamento e
imaginação
(X) O eu, o outro e o nós

Feedback resposta incorreta: O código EI 01 EO 01
refere-se ao primeiro objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento proposto no campo de experiências “O
eu, o outro e o nós” para bebês (zero a 1 ano e 6 meses),
da Educação Infantil.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

TP005

TP005

[2]

Atividade Preencher lacunas (Feedback geral)

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

Sobre as competências específicas do componente do Ensino Fundamental, complete as lacunas:
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente
curricular apresenta um conjunto de habilidades, que estão relacionadas a
diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como conteúdos, conceitos e
processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um
conjunto de habilidades, que estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como
conteúdos, conceitos e processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

TP005

TP005

[2]

Atividade Verdadeiro ou Falso (feedback por
afirmativa)

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
Considerando a Estrutura da BNCC, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( V ) Na Educação Infantil devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver,
brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
Na primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem
e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver: conviver, brincar,
participar, explorar, expressar, conhecer-se.
( F ) A Educação Infantil está organizada em cinco áreas do conhecimento.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
A Educação Infantil é organizada em cinco campos de experiências. É o Ensino Fundamental que está organizado
em cinco áreas do conhecimento.
( V ) As áreas do conhecimento que fazem parte do Ensino Fundamental são: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
As áreas do conhecimento que fazem parte do Ensino Fundamental são: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso.
( F ) Língua Inglesa é um componente curricular ofertado a partir dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte: A Língua Inglesa é ofertada a partir do
6º ano do Ensino Fundamental, anos finais.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

☒ Conselheiros

TP005

[1]

Atividade diagnóstica com feedback geral

Atividade – As competências na escola [H3]
As competências gerais da Educação Básica são um pilar importante da BNCC. É possível que ao menos parte
delas já esteja sendo promovida pelas escolas e redes de ensino no país. Propomos, portanto, uma reflexão.
Nas escolas de sua rede de ensino, essas competências são promovidas? Selecione as respostas que refletem sua
opinião.

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
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.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
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.
5. 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, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e
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.
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

Não sei
responder

Em nenhuma
escola

Em algumas
escolas

Sim, em todas
as escolas

[2]

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna
[3] Feedback geral

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 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.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

[3]
Feedback geral:
Para as competências que você marcou “SIM”:
Lembre-se que o Conselho de Educação deve acompanhar e incentivar o aprimoramento da atuação das escolas
que já desenvolvem as Competências Gerais indicadas pela BNCC.
Para as competências que você marcou “NÃO” ou “Parcialmente”:
Atenção! Cabe ao Conselho desenvolver orientações para efetivação dessas competências pelas escolas. Promova
oportunidades de trocas de experiências entre as escolas cujos alunos já estão desenvolvendo essas
competências e aquelas em que eles estão tendo dificuldades.
Para as competências que você marcou “Não sei responder”:
Atenção! Será necessário que o Conselho realize o monitoramento da implementação da Base pelas escolas
integrantes do sistema e a partir daí apoiem essas escolas para o desenvolvimento dessas competências. Para
isso, pode ser necessário rever o texto das competências e identificar quais ações dos alunos poderiam ser
entendidas como demonstrações do desenvolvimento delas.

TP005

☒ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

Atividade diagnóstica com feedback
TP005

[1]

Atividade – As competências na escola [H3]
[2]
Vimos que a BNCC [3] define as aprendizagens essenciais para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental.
Ao atentar para as especificidades de cada etapa de ensino, a Base prevê momentos de transição [4] entre a
Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como entre os anos iniciais e finais e, ainda, a
transição para o Ensino Médio.
Propomos agora uma reflexão sobre como esses momentos de transição acontecem nas escolas que integram
seu Sistema de Ensino. Anote suas respostas em um documento no seu computador ou em um caderno – elas
serão úteis para que você possa discutir com outros conselheiros.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna
[3] inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com
docman&view=download&alias=79611-anexo-

1. Indique quais etapas são oferecidas pelas escolas que integram seu Sistema de Ensino:
( ) Educação Infantil – Pré-escola
( ) Ensino Fundamental – anos iniciais
( ) Ensino Fundamental – anos finais
( ) Ensino Médio

texto-bncc-aprovado-em-15-12-17pdf&category slug=dezembro-2017pdf&Itemid=30192

[4] inserir link para abrir em nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#in
fantil/a-transicao-da-educacao-infantil-para-o-

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

2. Como o Conselho orienta os Sistemas de Ensino para que as escolas que oferecem Educação Infantil – ensino-fundamental
Pré-escola consolidem aprendizagens adequadas e necessárias para o ingresso com sucesso nos anos
iniciais do Ensino Fundamental?

3. Como o Conselho orienta os Sistemas de Ensino para as Escolas que têm Ensino Fundamental – anos
iniciais:
Que tipo de orientação o Conselho oferece às escolas para que recebam as crianças provenientes da
Educação Infantil?
Que tipo de orientação o Conselho oferece às escolas sobre a transição para os anos finais?

4. No caso das escolas que têm Ensino Fundamental – anos finais:
Que tipo de orientação o Conselho oferece às escolas para que receber as crianças provenientes dos
anos iniciais?
Que tipo de orientação o Conselho oferece às escolas sobre a transição para o Ensino Médio?

Feedback
No Conselho, você pode propor a adoção de mecanismos de acompanhamento e de normas complementares,
visando orientar as escolas na garantia de transição que favoreça a progressão regular e bem-sucedida dos alunos

TP005

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

de uma etapa ou fase para outra, considerando as orientações da BNCC.
Compartilhe suas reflexões com os demais conselheiros e com outros educadores, e veja como o seu Conselho
pode atuar na orientação às escolas integrantes de seu Sistema de Ensino.

Atividade de múltipla escolha com
alternativa correta e feedback individual por
alternativa

TP005

[1]

Atividade – Promovendo a equidade [H3]
[2]
No Módulo 1 vimos que a Base é um referencial que indica as aprendizagens essenciais para os alunos da
Educação Básica e, nesse sentido, aponta para a melhoria da qualidade da educação nacional.
A promoção da equidade, por sua vez, depende de um esforço na ponta para, antes de mais nada, reconhecer a
individualidade de cada aluno e, então, fornecer as condições necessárias às aprendizagens considerando essas
demandas diferenciadas do público atendido em cada rede de ensino, escola e sala de aula. Agora responda:
Há como promover qualidade SEM promover a equidade?

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

( ) Sim
Feedback: Fique atento! A qualidade não se concretiza sem equidade. Equidade implica concentrar
esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo patamar de qualidade já
estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
( ) Não
Feedback: Exatamente! A qualidade não se concretiza sem equidade. Equidade implica concentrar

TP005

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo patamar de qualidade já
estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
( ) Não sei responder

Atividade diagnóstica com feedback

Feedback: Reveja os conceitos. Sem a garantia da qualidade não faz sentido falar em equidade. Equidade
implica concentrar esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo
patamar de qualidade já estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
TP005

[1]

Atividade – Promovendo a equidade [H3]
[2]
Considerando que a equidade implica esforços para que, com suas diferenças individuais, todos cheguem ao
mesmo patamar de qualidade previamente estabelecido, responda à seguinte indagação:

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Nas escolas do seu Sistema de Ensino, há práticas que contribuem para a promoção da equidade?

[1] título H3

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei responder
Se você escolheu “SIM”, propomos que você convide uma dessas escolas para debater e compartilhar essas
práticas.
Se escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você proponha uma discussão sobre essa temática no

[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

seu Conselho. Ações de correção de fluxo, como reforço e recuperação são consideradas ações para promoção da TP008
equidade, bem como intervenções visando a acessibilidade e atendimento às necessidades especiais. Veja se sua
opinião se assemelha à dos outros membros do Colegiado ou diverge dela.
Aproveite o momento para debater como o Conselho poderá emitir normas e orientações para a promoção da
equidade nas escolas do seu Sistema de Ensino.
TP008
[1]

Atividade – Fórum: convite para o debate [H3]
[2]
Para finalizar este Módulo 1, convidamos você a participar do Fórum de discussão para trocar experiências com
outros gestores. As temáticas propostas para discussão são:
•

A promoção das competências gerais da Educação Básica: Como o Conselho pode atuar para que elas
sejam desenvolvidas? Quais atores devem ser envolvidos? Como superar os desafios?

•

As transições entre as etapas: Quais são as principais necessidades dos alunos do seu Sistema de Ensino?
Como você identificou essas necessidades? Como pode orientar as escolas?

•

Promoção da equidade: Quais iniciativas de promoção da equidade têm sido adotadas pelas escolas do
seu Sistema de Ensino? Que resultados têm sido obtidos? Como o Conselho pode atuar para melhorar os
resultados?

Na sua postagem, procure enfatizar sua experiência pessoal. Descreva as estratégias que foram bem-sucedidas e
quais desafios precisaram ser superados.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto + Tarja com ícone e texto [3]

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

Bom trabalho!
[3]

Importante!
O Fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas mensagens não
tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou inadequadas. Lembre-se
também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o mesmo oralmente.

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

implementar adequadamente a BNCC considerando, principalmente, as especificidades locais dos alunos e da
comunidade escolar.
Alguns pontos merecem destaque. Aqui, nos deteremos apenas nos que se referem às Competências Gerais que
devem ser desenvolvidas por todos os alunos durante a Educação Básica, à transição bem-sucedida dos alunos de
uma etapa ou fase para outra e à necessidade de promover condições para que todos os alunos possam
desenvolver as aprendizagens essenciais definidas na Base. As atividades propostas têm como principal função
incentivar que você faça um diagnóstico da sua escola e promover sua reflexão sobre as implicações da BNCC no
cotidiano escolar e em sua prática como gestor. Lembre-se que o Módulo 1 é apenas o ponto de partida da
formação que pretende contribuir para que todos os alunos possam desenvolver as aprendizagens definidas na
BNCC.
Bom trabalho!

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

Atividade associação com feedback

[2] Segundo a BNCC, os alunos devem desenvolver, ao longo da Educação Básica, dez competências
gerais voltadas para uma formação humana integral que visa à construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva. É a partir dessas competências que os objetivos de aprendizagem de cada etapa são definidos.
Considerando as etapas da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental) e as especificidades de
cada uma, analise as informações a seguir e relacione-as à etapa correspondente.
I. A BNCC estabelece cinco campos de
experiências, nos quais as crianças podem
aprender e se desenvolver.
II. A área de conhecimento estabelece
competências específicas de área, cujo
desenvolvimento deve ser promovido ao
longo de nove anos.

( I ) Educação Infantil

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
( II ) Ensino Fundamental

[3]
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta selecionada não está correta.
A BNCC estabelece cinco campos de experiências para a Educação Infantil, nos quais as crianças podem aprender
e se desenvolver.
A área de conhecimento estabelece competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve ser promovido
ao longo dos nove anos que compreendem o Ensino Fundamental.

[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

[2] Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
da Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EI 02 ET 03
(X) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental
( ) Crianças bem pequenas
(X) Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: O código EI 02 ET 03
refere-se ao terceiro objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento proposto no campo de experiências
“Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações” para crianças pequenas (4 anos a 5
anos e 11 meses), da Educação Infantil.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2] Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento

☐ Conselheiros.

TP005

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

da Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EF 15 LP 03

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

( ) Educação Infantil
(X) Ensino Fundamental
(X) 1º ao 5º ano
(X) Língua Portuguesa
( ) Matemática

Feedback resposta incorreta: O código EF 15 LP 03
refere-se a terceira habilidade proposta para o
componente curricular Língua Portuguesa para o bloco
de 1º a 5º anos.
CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005

TP005

[2]

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da
Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EF 69 MA 06
( ) Educação Infantil
(X) Ensino Fundamental
( ) 1º ao 5º ano
(X) Matemática
( ) Língua Portuguesa

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: O código EF 69 MA 06
refere-se a sexta habilidade proposta para o componente
curricular Matemática para o bloco de 6º a 9º anos.
CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005

TP005

[2]

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da
Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EI 01 EO 01

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

(X) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental
(X) Bebês
( ) Escuta, fala, pensamento e
imaginação
(X) O eu, o outro e o nós

Feedback resposta incorreta: O código EI 01 EO 01
refere-se ao primeiro objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento proposto no campo de experiências “O
eu, o outro e o nós” para bebês (zero a 1 ano e 6 meses),
da Educação Infantil.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005

TP005

[2]

Atividade Preencher lacunas (Feedback geral)

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

Sobre as competências específicas do componente do Ensino Fundamental, complete as lacunas:
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente
curricular apresenta um conjunto de habilidades, que estão relacionadas a
diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como conteúdos, conceitos e
processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um
conjunto de habilidades, que estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como
conteúdos, conceitos e processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005

TP005

[2]

Atividade Verdadeiro ou Falso (feedback por
afirmativa)

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
Considerando a Estrutura da BNCC, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( V ) Na Educação Infantil devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver,
brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
Na primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem
e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver: conviver, brincar,
participar, explorar, expressar, conhecer-se.
( F ) A Educação Infantil está organizada em cinco áreas do conhecimento.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
A Educação Infantil é organizada em cinco campos de experiências. É o Ensino Fundamental que está organizado
em cinco áreas do conhecimento.
( V ) As áreas do conhecimento que fazem parte do Ensino Fundamental são: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
As áreas do conhecimento que fazem parte do Ensino Fundamental são: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso.
( F ) Língua Inglesa é um componente curricular ofertado a partir dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte: A Língua Inglesa é ofertada a partir do
6º ano do Ensino Fundamental, anos finais.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005
TP005

Atividade diagnóstica com feedback geral

[1]

Atividade – As competências na escola [H3]
As competências gerais da Educação Básica são um pilar importante da BNCC. É possível que ao menos parte
delas já esteja sendo promovida pelas escolas e redes de ensino no país. Propomos, portanto, uma reflexão.
Na escola em que você atua, os alunos desenvolvem essas competências? Selecione as respostas que refletem
sua opinião.

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
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.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
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.
5. 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, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e
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.

Não sei
responder

Não

Parcialmente

Sim

[2]
CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna
[3] Feedback geral

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

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.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 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.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

[3]
Feedback geral:
Para as competências que você marcou “SIM”: Busque identificar como essas competências estão sendo
desenvolvidas. Quais atores estão envolvidos? Que estratégias são mobilizadas pelos professores e demais
membros da comunidade escolar?
Para as competências que você marcou “NÃO” ou “Parcialmente”: Atenção! Procure descobrir como as
competências podem ser desenvolvidas. É possível prever mudanças em sua prática cotidiana para que isso
aconteça.
Para as competências que você marcou “Não sei responder”: Reveja o texto das competências e identifique
quais ações dos seus alunos poderiam ser entendidas como demonstrações do desenvolvimento delas. Em
seguida, procure identificar se os alunos têm tido oportunidade para desenvolvê-las.

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

Compartilhe suas reflexões nos espaços de discussão da escola em que atua!

☐ Conselheiros.

TP005

Atividade diagnóstica com feedback
TP005

[1]

Atividade – As competências na escola [H3]
[2]
Vimos que a BNCC [3] define as aprendizagens essenciais para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental.
Ao atentar para as especificidades de cada etapa de ensino, a Base prevê momentos de transição [4] entre a
Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como entre os anos iniciais e finais e, ainda, a
transição para o Ensino Médio.
Propomos agora uma reflexão sobre como esses momentos de transição acontecem na escola em que atua.
Anote suas respostas em um documento no seu computador ou em um caderno – elas serão úteis para que você
possa discutir com outros educadores de sua escola.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna
[3] inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com
docman&view=download&alias=79611-anexo-

1. Indique quais etapas sua escola possui:

texto-bncc-aprovado-em-15-12-17-

( ) Educação Infantil – Pré-escola

pdf&category slug=dezembro-2017-

( ) Ensino Fundamental – anos iniciais

pdf&Itemid=30192

( ) Ensino Fundamental – anos finais
( ) Ensino Médio

[4] inserir link para abrir em nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#in

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

2. Caso a escola em que você atua tenha apenas Educação Infantil:
Quais atividades são realizadas pensando na transição dos alunos da Educação Infantil para os anos

☐ Conselheiros.

fantil/a-transicao-da-educacao-infantil-para-oensino-fundamental

iniciais do Ensino Fundamental em uma nova escola? Os alunos têm a oportunidade de visitar
previamente as escolas onde cursarão os anos iniciais? De alguma forma, a sua escola oferece

TP005

informações para essas escolas sobre a natureza do trabalho pedagógico desenvolvido e as aprendizagens Atividade de múltipla escolha com
desenvolvidas pelos alunos? Há acompanhamento dos resultados dessa transição (ou seja, sua escola

alternativa correta e feedback individual por

recebe algum retorno a respeito da adaptação / transição dos alunos)?

alternativa

Caso a escola em que você atua tenha Educação Infantil-Pré-escola e Ensino Fundamental – anos
iniciais:
Quais atividades são realizadas pensando na transição dos alunos da Educação Infantil para os anos
iniciais do Ensino Fundamental? Quais atividades são realizadas? Há acompanhamento dos resultados
dessa transição (ou seja, você recebe algum retorno a respeito da adaptação / transição dos alunos)?
Caso a escola em que você atua tenha apenas Ensino Fundamental – anos iniciais:
Como os alunos chegam da Educação Infantil-Pré-escola? Como esses alunos são acolhidos? Que
atividades são desenvolvidas para que eles possam se entrosar na nova escola?
Como os alunos chegam dos anos iniciais do Ensino Fundamental? Quais atividades são realizadas? São
realizadas visitas prévias para as escolas da região que receberão esses alunos? Há acompanhamento dos
resultados dessa transição (ou seja, a escola recebe algum retorno a respeito da adaptação / transição
dos alunos)?
Caso a escola em que você atua tenha Ensino Fundamental – anos iniciais e finais:
Como os alunos chegam da Educação Infantil-Pré-escola? Como esses alunos são acolhidos? Que

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

atividades são desenvolvidas para que eles possam se entrosar na nova escola?
Quais são as atividades realizadas pensando na transição dos alunos dos anos iniciais para os anos finais?
Quais atividades são realizadas para promover a transição entre os anos finais e o Ensino Médio em uma
nova escola?
Há acompanhamento dos resultados dessa transição (ou seja, você recebe algum retorno a respeito da

TP005

Atividade diagnóstica com feedback

adaptação / transição dos alunos)?
Caso a escola em que você atua tenha apenas Ensino Fundamental – anos finais:
Quais atividades são realizadas para receber os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental?
Quais atividades são realizadas para promover a transição entre os anos finais e o Ensino Médio em uma
nova escola?
Há acompanhamento dos resultados dessa transição (ou seja, você recebe algum retorno a respeito da
adaptação / transição dos alunos)?
CONTEÚDO DIAGRAMADO

3. Considerando as orientações da BNCC para as transições entre as diferentes etapas da Educação Básica
que são pertinentes à escola em que você atua, avalie quais alterações podem ser feitas nas atividades
já realizadas.

Feedback
Compartilhe suas reflexões nos espaços de discussão da escola e veja como a proposta pedagógica pode

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

incorporar essas novas práticas!

TP005

Atividade diagnóstica com feedback

TP005

[1]

Atividade – Promovendo a equidade [H3]

[2]
No Módulo 1 vimos que a Base é um referencial que indica as aprendizagens essenciais para os alunos da
Educação Básica e, nesse sentido, aponta para a melhoria da qualidade da educação nacional. A promoção da
equidade, por sua vez, depende de um esforço na ponta para, antes de mais nada, reconhecer a individualidade
de cada aluno e, então, fornecer as condições necessárias às aprendizagens considerando essas demandas
diferenciadas do público atendido em cada rede de ensino, escola e sala de aula. Agora responda:

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
Há como promover qualidade SEM promover a equidade?
( ) Sim
Feedback: Fique atento! A qualidade não se concretiza sem equidade. Equidade implica concentrar
esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo patamar de qualidade já
estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.

[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

( ) Não
Feedback: Exatamente! A qualidade não se concretiza sem equidade. Equidade implica concentrar
esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo patamar de qualidade já
estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
( ) Não sei responder

TP008

Feedback: Reveja os conceitos. Sem a garantia da qualidade não faz sentido falar em equidade. Equidade
implica concentrar esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo
patamar de qualidade já estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
TP005
[1]

Atividade – Promovendo a equidade [H3]
[2] Considerando que a equidade implica esforços para que, com suas diferenças individuais, todos cheguem ao
mesmo patamar de qualidade previamente estabelecido, responda à seguinte indagação:
CONTEÚDO DIAGRAMADO

Nas escolas em que você atua, há práticas que contribuem para a promoção da equidade?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei responder
Se você escolheu “SIM”, propomos que você convide os professores de sua escola para compartilhar suas
percepções sobre essa experiência.
Se escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você proponha uma discussão sobre essa temática na

[1] título H3
[2] Texto + Tarja com ícone e texto [3]

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

escola em que você atua. Ações de correção de fluxo, como reforço e recuperação, são consideradas ações para
promoção da equidade, bem como intervenções visando a acessibilidade e o atendimento às necessidades
especiais. Veja se sua opinião se assemelha à dos outros membros da equipe gestora e pedagógica. Aproveite o
momento também para debater como novas iniciativas de promoção da equidade podem ser adotadas.
Bom trabalho!

TP008
[1]

Atividade – Fórum: convite para o debate [H3]
[2]
Para finalizar este Módulo 1, convidamos você a participar do Fórum de discussão para trocar experiências com
outros gestores. As temáticas propostas para discussão são:
•

A promoção das competências gerais da Educação Básica: Quais atores devem ser envolvidos? Que
estratégias podem ser mobilizadas? Como superar os desafios?

•

As transições entre as etapas: Quais as principais necessidades dos alunos da escola em que você atua
em relação às transições? Como você identificou essas necessidades? Como tem solucionado?

•

Promoção da equidade: Quais iniciativas de promoção da equidade têm sido adotadas? Que resultados
têm sido obtidos? Há aspectos a melhorar?

Na sua postagem, procure enfatizar sua experiência pessoal. Descreva as estratégias que foram bem-sucedidas e

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

quais desafios precisaram ser superados.
Bom trabalho!
[3]

Importante!
O Fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas mensagens não
tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou inadequadas. Lembre-se
também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o mesmo oralmente.

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

Base Nacional Comum Curricular e do impacto que esse referencial terá nas suas atividades de sala de aula.
Como professor, é importante que você compreenda os princípios da BNCC para que possa incorporá-los em suas
práticas pedagógicas considerando, principalmente, as especificidades locais dos alunos e da comunidade escolar.
Alguns pontos merecem destaque. Aqui, nos deteremos apenas nos que se referem às Competências Gerais que
devem ser desenvolvidas por todos os alunos durante a Educação Básica, à transição bem-sucedida dos alunos de
uma etapa ou fase para outra e à necessidade de promover condições para que todos os alunos possam
desenvolver as aprendizagens essenciais definidas na Base. As atividades propostas têm como principal função
incentivar que você faça um diagnóstico da sua escola e promover sua reflexão sobre as implicações da BNCC no
cotidiano escolar e em sua prática como professor. Lembre-se que o Módulo 1 é apenas o ponto de partida da
formação que pretende contribuir para que todos os alunos possam desenvolver as aprendizagens definidas na
BNCC.

Bom trabalho!

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

Atividade associação com feedback

[2] Segundo a BNCC, os alunos devem desenvolver, ao longo da Educação Básica, dez competências
gerais voltadas para uma formação humana integral que visa à construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva. É a partir dessas competências que os objetivos de aprendizagem de cada etapa são definidos.
Considerando as etapas da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental) e as especificidades de
cada uma, analise as informações a seguir e relacione-as à etapa correspondente.
I. A BNCC estabelece cinco campos de
experiências, nos quais as crianças podem
aprender e se desenvolver.
II. A área de conhecimento estabelece
competências específicas de área, cujo
desenvolvimento deve ser promovido ao
longo de nove anos.

( I ) Educação Infantil

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
( II ) Ensino Fundamental

[3]
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta selecionada não está correta.
A BNCC estabelece cinco campos de experiências para a Educação Infantil, nos quais as crianças podem aprender
e se desenvolver.
A área de conhecimento estabelece competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve ser promovido
ao longo dos nove anos que compreendem o Ensino Fundamental.

[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

[2] Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
da Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EI 02 ET 03
(X) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental
( ) Crianças bem pequenas
(X) Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: O código EI 02 ET 03
refere-se ao terceiro objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento proposto no campo de experiências
“Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações” para crianças pequenas (4 anos a 5
anos e 11 meses), da Educação Infantil.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2] Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento

☐ Conselheiros.

TP005

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

da Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EF 15 LP 03

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

( ) Educação Infantil
(X) Ensino Fundamental
(X) 1º ao 5º ano
(X) Língua Portuguesa
( ) Matemática

Feedback resposta incorreta: O código EF 15 LP 03
refere-se a terceira habilidade proposta para o
componente curricular Língua Portuguesa para o bloco
de 1º a 5º anos.
CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005

TP005

[2]

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da
Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EF 69 MA 06
( ) Educação Infantil
(X) Ensino Fundamental
( ) 1º ao 5º ano
(X) Matemática
( ) Língua Portuguesa

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: O código EF 69 MA 06
refere-se a sexta habilidade proposta para o componente
curricular Matemática para o bloco de 6º a 9º anos.
CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

TP005

Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

[2]

Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EI 01 EO 01

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

(X) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental
(X) Bebês
( ) Escuta, fala, pensamento e
imaginação
(X) O eu, o outro e o nós

Feedback resposta incorreta: O código EI 01 EO 01
refere-se ao primeiro objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento proposto no campo de experiências “O
eu, o outro e o nós” para bebês (zero a 1 ano e 6 meses),
da Educação Infantil.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005

TP005

[2]

Atividade Preencher lacunas (Feedback geral)

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

Sobre as competências específicas do componente do Ensino Fundamental, complete as lacunas:
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente
curricular apresenta um conjunto de habilidades, que estão relacionadas a
diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como conteúdos, conceitos e
processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um
conjunto de habilidades, que estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como
conteúdos, conceitos e processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005

TP005

[2]

Atividade Verdadeiro ou Falso (feedback por
afirmativa)

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
Considerando a Estrutura da BNCC, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( V ) Na Educação Infantil devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver,
brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
Na primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem
e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver: conviver, brincar,
participar, explorar, expressar, conhecer-se.
( F ) A Educação Infantil está organizada em cinco áreas do conhecimento.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
A Educação Infantil é organizada em cinco campos de experiências. É o Ensino Fundamental que está organizado
em cinco áreas do conhecimento.
( V ) As áreas do conhecimento que fazem parte do Ensino Fundamental são: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
As áreas do conhecimento que fazem parte do Ensino Fundamental são: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso.
( F ) Língua Inglesa é um componente curricular ofertado a partir dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte: A Língua Inglesa é ofertada a partir do
6º ano do Ensino Fundamental, anos finais.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005
TP005

[1]

Atividade diagnóstica com feedback

Atividade – As competências na escola [H3]
As competências gerais da Educação Básica são um pilar importante da BNCC. É possível que ao menos parte
delas já esteja sendo promovida pelas escolas e redes de ensino no país. Propomos, portanto, uma reflexão.
Na escola em que você atua, os alunos desenvolvem essas competências? Selecione as respostas que refletem
sua opinião.

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
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.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
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.
5. 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, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

Não sei
responder

Não

Parcialmente

Sim

[2]

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna
[3] inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com
docman&view=download&alias=79611-anexotexto-bncc-aprovado-em-15-12-17pdf&category slug=dezembro-2017pdf&Itemid=30192

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

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.
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.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 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.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

[3]
Feedback geral:
Para as competências que você marcou “SIM”: Busque identificar como essas competências estão sendo
desenvolvidas. Quais atores estão envolvidos? Como você, em suas aulas, tem contribuído para que os alunos
desenvolvam essa competência?
Para as competências que você marcou “NÃO” ou “Parcialmente”: Atenção! Procure descobrir como as
competências podem ser desenvolvidas. É possível prever mudanças em sua prática cotidiana para que isso
aconteça?
Para as competências que você marcou “Não sei responder”: Reveja o texto das competências e identifique
quais ações dos seus alunos poderiam ser entendidas como demonstrações do desenvolvimento delas. Em
seguida, procure identificar se os alunos têm tido oportunidade para desenvolvê-las.

☐ Conselheiros.

[4] inserir link para abrir em nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#in
fantil/a-transicao-da-educacao-infantil-para-oensino-fundamental

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

Compartilhe suas reflexões nos espaços de discussão da escola em que atua!
TP005

TP005

Atividade de múltipla escolha com

[1]

Atividade – As competências na escola [H3]

alternativa correta e feedback individual por
alternativa

[2]
Vimos que a BNCC [3] define as aprendizagens essenciais para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental.
Ao atentar para as especificidades de cada etapa de ensino, a Base prevê momentos de transição [4] entre a
Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como entre os anos iniciais e finais e, ainda, a
transição para o Ensino Médio.
Propomos agora uma reflexão sobre como esses momentos de transição acontecem na escola em que atua.
Anote suas respostas em um documento no seu computador ou em um caderno – elas serão úteis para que você
possa discutir com outros educadores de sua escola.
1. Indique quais etapas sua escola possui:
( ) Educação Infantil – Pré-escola
( ) Ensino Fundamental – anos iniciais
( ) Ensino Fundamental – anos finais
( ) Ensino Médio

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

2. Caso a escola em que você atua tenha apenas Educação Infantil:
Quais atividades são realizadas pensando na transição dos alunos da Educação Infantil para os anos
iniciais do Ensino Fundamental em uma nova escola? Os alunos têm a oportunidade de visitar
previamente as escolas onde cursarão os anos iniciais? De alguma forma, a sua escola oferece

TP005

Atividade diagnóstica com feedback

informações para essas escolas sobre a natureza do trabalho pedagógico desenvolvido e as aprendizagens
desenvolvidas pelos alunos? Há acompanhamento dos resultados dessa transição (ou seja, sua escola
recebe algum retorno a respeito da adaptação / transição dos alunos)?
Caso a escola em que você atua tenha Educação Infantil-Pré-escola e Ensino Fundamental – anos
iniciais:
Quais atividades são realizadas pensando na transição dos alunos da Educação Infantil para os anos
iniciais do Ensino Fundamental? Quais atividades são realizadas? Há acompanhamento dos resultados
dessa transição (ou seja, você recebe algum retorno a respeito da adaptação / transição dos alunos)?
Caso a escola em que você atua tenha apenas Ensino Fundamental – anos iniciais:
Como os alunos chegam da Educação Infantil-Pré-escola? Como esses alunos são acolhidos? Que
atividades são desenvolvidas para que eles possam se entrosar na nova escola?
Como os alunos chegam dos anos iniciais do Ensino Fundamental? Quais atividades são realizadas? São
realizadas visitas prévias para as escolas da região que receberão esses alunos? Há acompanhamento dos
resultados dessa transição (ou seja, a escola recebe algum retorno a respeito da adaptação / transição
dos alunos)?
Caso a escola em que você atua tenha Ensino Fundamental – anos iniciais e finais:

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

Como os alunos chegam da Educação Infantil-Pré-escola? Como esses alunos são acolhidos? Que
atividades são desenvolvidas para que eles possam se entrosar na nova escola?
Quais são as atividades realizadas pensando na transição dos alunos dos anos iniciais para os anos finais?
Quais atividades são realizadas para promover a transição entre os anos finais e o Ensino Médio em uma
nova escola?
Há acompanhamento dos resultados dessa transição (ou seja, você recebe algum retorno a respeito da

TP005

Atividade diagnóstica com feedback

adaptação / transição dos alunos)?
Caso a escola em que você atua tenha apenas Ensino Fundamental – anos finais:
Quais atividades são realizadas para receber os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental?
Quais atividades são realizadas para promover a transição entre os anos finais e o Ensino Médio em uma
nova escola?
Há acompanhamento dos resultados dessa transição (ou seja, você recebe algum retorno a respeito da
adaptação / transição dos alunos)?
3. Considerando as orientações da BNCC para as transições entre as diferentes etapas da Educação Básica
que são pertinentes à escola em que você atua, avalie quais alterações podem ser feitas nas atividades
já realizadas.

Feedback

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

Compartilhe suas reflexões nos espaços de discussão da escola e veja como a proposta pedagógica pode
incorporar essas novas práticas!

TP008

TP005

[1]

Atividade – Promovendo a equidade [H3]

[2]
No Módulo 1 vimos que a Base é um referencial que indica as aprendizagens essenciais para os alunos da
Educação Básica e, nesse sentido, aponta para a melhoria da qualidade da educação nacional.
A promoção da equidade, por sua vez, depende de um esforço na ponta para, antes de mais nada, reconhecer a
individualidade de cada aluno e, então, fornecer as condições necessárias às aprendizagens considerando essas
demandas diferenciadas do público atendido em cada rede de ensino, escola e sala de aula. Agora responda:
Há como promover qualidade SEM promover a equidade?
( ) Sim
Feedback: Fique atento! A qualidade não se concretiza sem equidade. Equidade implica concentrar
esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo patamar de qualidade já

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto + Tarja com ícone e texto [3]

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
( ) Não
Feedback: Exatamente! A qualidade não se concretiza sem equidade. Equidade implica concentrar
esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo patamar de qualidade já
estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
( ) Não sei responder
Feedback: Reveja os conceitos. Sem a garantia da qualidade não faz sentido falar em equidade. Equidade
implica concentrar esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo
patamar de qualidade já estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
TP005
[1]

Atividade – Promovendo a equidade [H3]
[2] Considerando que a equidade implica esforços para que, com suas diferenças individuais, todos possam ter as
condições necessárias para chegar ao mesmo patamar de qualidade previamente estabelecido, responda à
seguinte indagação:
Nas escolas em que você atua, há práticas que contribuem para a promoção da equidade?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei responder

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

Se você escolheu “SIM”, propomos que você compartilhe sua experiência com outros professores!
Se escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você proponha uma discussão sobre essa temática na
escola em que você atua. Ações de correção de fluxo, como reforço e recuperação são consideradas ações para
promoção da equidade, bem como intervenções visando a acessibilidade e atendimento às necessidades
especiais. Veja se sua opinião se assemelha à dos outros membros da equipe gestora e pedagógica. Aproveite o
momento também para debater como novas iniciativas de promoção da equidade podem ser adotadas.
Bom trabalho!

TP008
[1]

Atividade – Fórum: convite para o debate [H3]
[2]
Para finalizar este Módulo 1, convidamos você a participar do Fórum de discussão para trocar experiências com
outros gestores. As temáticas propostas para discussão são:
•

A promoção das competências gerais da Educação Básica: Quais atores devem ser envolvidos? Que
estratégias têm se mostrado mais eficientes? Como superar os desafios?

•

As transições entre as etapas: Quais são as principais necessidades dos alunos da escola em que você
atua em relação às transições? Como você identificou essas necessidades? Como tem solucionado?

•

Promoção da equidade: Quais iniciativas de promoção da equidade têm sido adotadas? Que resultados
têm sido obtidos? Há aspectos a melhorar?

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

Na sua postagem, procure enfatizar sua experiência pessoal. Descreva as estratégias que foram bem-sucedidas e
quais desafios precisaram ser superados.
Bom trabalho!
[3]

Importante!
O Fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas mensagens não
tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou inadequadas. Lembre-se
também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o mesmo oralmente.

☐ Conselheiros.

Anexo III – Ambiente de homologação do AVA-MEC
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Passo a passo para acessar o ambiente de homologação:
1. Acessar o ambiente de homologação: http://www.labtime.ufg.br/hmg/avamec/#/.
2. Entrar com o usuário garaujo@vanzolini-ead.org.br / senha: avamec2018.
3. Entrar em “Instituições” por meio do menu “hambúrguer” no canto superior esquerdo
da página.
4. Selecionar a instituição “Vanzolini”.
5. Clicar no botão “Visualizar todos”.
6. Selecionar “Livres”.
7. Navegar nas unidades do Módulo 1 dos 13 cursos disponibilizados para os perfis
“Gestores”, “Professores de Educação Infantil”, “Professores de Anos Iniciais”,
“Professores de Anos Finais” (por componente) e “Conselheiros”.

Tela da home dos Cursos de Formação BNCC
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Telas da Unidade 1 do Módulo 1 dos Cursos de Formação BNCC
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Anexo 3
Encontro no Conselho Nacional de
Educação para apresentação da síntese
das propostas para aprimoramento da
BNCC na Etapa do Ensino Médio
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Relatório Executivo
Macroatividade 8
Gestão da Realização de Encontros para a Discussão da BNCC

No dia 05 de novembro de 2018, foi realizado um encontro na sede do Conselho Nacional de
Educação, em Brasília, para apresentação das contribuições advindas das Consultas Públicas
realizadas tanto pelo Conselho Nacional de Educação quanto pelo Consed.
A apresentação, realizada pela professora Ghisleine Trigo Silveira, foi organizada da seguinte
maneira:
1. Contribuições recebidas;
2. Panorama geral das contribuições – Avaliação qualitativa das competências e
habilidades/áreas;
3. Propostas de alterações.
O material utilizado na apresentação foi sistematizado e encontra-se nesse Relatório
Executivo.
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23/11/2018

BNCC
Síntese das propostas para
aprimoramento da BNCC na
Etapa do Ensino Médio
Novembro de 2018

1. Contribuições recebidas
2. Panorama geral das contribuições
- Avaliação qualitativa das
competências e habilidades/áreas
3. Propostas de alterações

1

23/11/2018

Procedência das Contribuições

CNE
• Consulta Pública
– Documentos: 122
– Formulários: 618
• Grupos de Trabalho
– Documentos: 03 (recebidos 30/10)

Procedência das Contribuições

CONSED
• Consulta Pública
– Formulários: 41.880

2

23/11/2018

Validação das Contribuições - critérios

Formulários (por contribuição)
• Não se aplica
– Espaços vazios (não utilizados
pelo respondente);

Validação das Contribuições - critérios

Formulários (por contribuição)
• Não se aplica
– Comentários que se restringem a:
• Caracteres (*, -);
• Números;
• Palavras descontextualizadas
(Sim, Não, Idem, vide anexo...).

3

23/11/2018

Validação das Contribuições - critérios

Formulários (por contribuição)
• Validados
– CNE: comentário compreensível;
– Consed: comentário atrelado às
notas 1, 2 e 3 ou ausência de
nota da escala de clareza.

Validação das Contribuições - critérios

Formulários (por contribuição)
• Consed:
– Atribuição de notas de 1 a 5 para
clareza e pertinência das
competências e habilidades;
– Solicitação de comentários para
notas de 1 a 3.

4

23/11/2018

Validação das Contribuições - critérios

Documentos
• Não se aplica
– Documentos duplicados;
– Documentos que não tratavam
da BNCC.
• Validados (todos os demais
documentos).

Natureza das Contribuições

• Externas (não resultam em alteração)
– Lei nº 13.415;
– Implementação da Reforma do
Ensino Médio;
– Processo de elaboração/ discussão
da BNCC;
– Contexto Político.

5

23/11/2018

Natureza das Contribuições

• Internas
– Sem sugestões: críticas ou
aspectos positivos, mas sem
sugestões efetivas para
alteração;
– Com sugestões: sugerem
alterações efetivas.

Natureza das Contribuições
Contribuições

Externas Internas

Documentos - CNE

201

323

Formulários - CNE

48

102

Formulários - Consed

71.550

47.339

Total

71.799

47.764

6

23/11/2018

Sugestões não aceitas

 Com erros conceituais;
 De caráter didático-metodológico;
 Que contemplam um componente
específico (e não a área);
 Que solicitam substituição do verbo
(processo cognitivo), comprometendo a aprendizagem pretendida.

CONSED - Avaliação qualitativa
das competências e habilidades /
Áreas

9

23/11/2018

Matemática
Avaliação geral
As competências específicas e habilidades
são claras e pertinentes (escala 1-5)
Média de pertinência

4,26

Média de clareza

4,26

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Avaliação geral
As competências específicas e habilidades
são claras e pertinentes (escala 1-5)
Média de pertinência

4,19

Média de clareza

4,19

12

23/11/2018

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Avaliação geral
As competências específicas
contemplam os componentes da área
Biologia
Química
Física

92%
75%
80%

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Avaliação geral
As habilidades
contemplam os componentes da área
Biologia

83%

Quimica

74%

Física

74%

13
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Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Avaliação geral
As competências específicas e habilidades
são claras e pertinentes (escala 1-5)
Média de pertinência

4,24

Média de clareza

4,3

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Avaliação geral
As competências específicas
contemplam os componentes da área
Filosofia
Geografia
História
Sociologia

76%
83%
80%
88%

14

23/11/2018

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Avaliação geral
As habilidades
contemplam os componentes da área

Filosofia
Geografia
História
Sociologia

68%
84%
79%
82%

Aprimoramentos realizados na
Etapa do Ensino Médio
Texto Introdutório

15

23/11/2018

Introdução do Ensino Médio

Aspectos revistos
• Progressão das aprendizagens
• Projeto de vida
• Mundo do trabalho
• Tecnologias digitais (computação)

Introdução do Ensino Médio

Aspectos revistos
• Progressão das aprendizagens:
– Explicitação das aprendizagens
consolidadas no Ensino Fundamental;
– Destaque: o que é específico do
Ensino Médio (aprofundamento e
ampliação das aprendizagens do EF).

16

23/11/2018

Introdução do Ensino Médio

Aspectos revistos
• Projeto de vida:
– Eixo central das práticas escolares;
– Compromisso com a formação
integral;

Introdução do Ensino Médio

Aspectos revistos
• Projeto de vida:
– O que os estudantes aspiram,
projetam e redefinem para si ao
longo de sua trajetória escolar.

17
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Introdução do Ensino Médio

Aspectos revistos
• Mundo do trabalho:
– Destaque ao desenvolvimento do
empreendedorismo: criatividade,
inovação, organização, planejamento, responsabilidade etc.;

Introdução do Ensino Médio

Aspectos revistos
• Mundo do trabalho:
– Empreendedorismo:
• Desenvolvimento pessoal;
• Inclusão social;
• Empregabilidade.

18

23/11/2018

Introdução do Ensino Médio

Aspectos revistos
• Mundo do trabalho:
– Empreendedorismo:
• Construção de projetos pessoais e
coletivos, baseados (...) na
cooperação e na sustentabilidade
e alicerçados no conhecimento e
na inovação.

Introdução do Ensino Médio

Aspectos revistos
• Mundo do trabalho:
– Suporte aos jovens:
reconhecimento de suas potencialidades e vocações;
– Identificação de perspectivas e
possibilidades.

19

23/11/2018

Introdução do Ensino Médio

Aspectos revistos
• Tecnologias digitais:
– Inserção de subitem;
– Explicitação de aspectos da
computação: Mundo Digital,
Cultura digital e Pensamento
computacional.

Aprimoramentos realizados na
Etapa do Ensino Médio
Áreas

20
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Linguagens e suas Tecnologias
Aspecto revisto
• Ampliação da concepção do objeto da
Educação Física: de “práticas da cultura
corporal do movimento” para “práticas
corporais”.

Linguagens e suas Tecnologias
Sugestões de aprimoramento nas
competências e habilidades
Contribuições internas com sugestões
Doc.
Form.
Form.
Total
CNE
CNE
Consed

779

62

10

707

21

23/11/2018

Matemática
Aspecto revisto
• Habilidades foram organizadas segundo
os campos da Matemática a que se
referem prioritariamente, a fim de:
• facilitar a compreensão da progressão
entre EF e EM;
• oferecer orientações mais familiares à
a área para elaboração dos currículos.

Matemática
Sugestões de aprimoramento nas
habilidades
Contribuições internas com sugestões
Doc.
Form.
Form.
Total
CNE
CNE
Consed

753

45

11

697

26
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Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Aspecto revisto
• Texto Introdutório:
– destaque aos conhecimentos
conceituais da área, à contextualização
social, cultural, ambiental e histórica
desses conhecimentos; aos processos
e práticas de investigação e às
linguagens das Ciências da Natureza.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Sugestões de aprimoramento nas
competências e habilidades
Contribuições internas com sugestões
Doc.
Form.
Form.
Total
CNE
CNE
Consed

1.466

43

30

1.393

29

23/11/2018

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Aspecto revisto
• Ao contrário das demais áreas, o texto
original estava organizado em subitens.
– subitens foram excluídos.

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
Sugestões de aprimoramento nas
competências e habilidades
Contribuições internas com sugestões
Doc.
Form.
Form.
Total
CNE
CNE
Consed

482

92

23

367

32

Anexo 4

Análise das contribuições públicas (CNE e Consed)
sobre a BNCC do Ensino Médio
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Relatório Executivo
Macroatividade 13
Produção editorial de cadernos de práticas, situações de aprendizagem e
projetos para apoio à implementação de propostas curriculares

1. Introdução
Após a entrega da BNCC do Ensino Médio pelo MEC ao Conselho Nacional de Educação
(CNE), esse órgão deu início às audiências públicas, que têm o objetivo de consultar a
sociedade civil sobre o documento. A fim de subsidiar esse trabalho, a FCAV apoiou a gestão
do recebimento de contribuições mediante um formulário eletrônico que ficou aberto até a
data da última audiência pública (14 de setembro de 2018).
Além do preenchimento dos formulários, o CNE recebeu contribuições através de
documentos sistematizados. Assim, os modos de recebimento das contribuições públicas via
CNE foram classificados em:

a) CNE – Formulários
b) CNE – Documentos

A FCAV também apoiou a gestão do recebimento de contribuições do Conselho Nacional de
Secretários de Educação (Consed), também por meio de um formulário eletrônico.
Estes formulários eletrônicos foram entregues no Relatório de Gestão 9, em setembro de
2018.
Este Relatório tem o objetivo de apresentar os processos de análise das contribuições
públicas e a divulgação dos resultados finais.
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Além disso, os respondentes tinham ainda a opção de marcar, para cada competência e
habilidade, os componentes que percebiam contemplados (apenas nas áreas de Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e Linguagens, posto que Matemática é área e componente e
Língua Portuguesa é componente). Os resultados obtidos foram:

Competências
Componentes

Média

Arte

90,03%

Educação Física

81,98%

Língua Inglesa

75,02%

Língua Portuguesa

77,57%

Habilidades
Componentes

Média

Arte

85,45%

Educação Física

76,91%

Língua Inglesa

75,94%

Língua Portuguesa

77,07%

Quadro 1 - Resultados quantitativos dos componentes na área de Linguagens
Competências
Componentes
Média
Filosofia

75,51%

Geografia

83,09%

História

79,53%

Sociologia

87,99%

Habilidades
Componentes
Média
Filosofia

67,53%

Geografia

84,32%

História

78,50%

Sociologia

82,25%

Quadro 2 - Resultados quantitativos dos componentes na área de Ciências Humanas
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Competências
Componentes

Média

Biologia

91,72%

Física

80,33%

Química

74,90%

Habilidades
Componentes

Média

Biologia

83,44%

Física

74,28%

Química

74,42%

Quadro 3 - Resultados quantitativos dos componentes na área de Ciências da Natureza
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3.2.

Resultados qualitativos das contribuições

As contribuições que qualitativas recebidas e classificadas como “internas  com
sugestões de alteração  aceitas ou parcialmente aceitas”, geraram alterações na redação
do documento da Base Nacional Comum Curricular para a etapa do Ensino Médio em todas
as áreas e componentes. Para divulgação dessas contribuições, organizou-se planilhas: a)
para as contribuições do texto introdutório, b) por área e c) para o componente de Língua
Portuguesa, contendo as categorizações mencionadas no item 2 deste relatório e
respectivas justificativas, quando aplicável.
Além destas, foram organizados arquivos com toda a base de dados geradas pelos
formulários recebidos pelo CNE via CONSED – dada a grande quantidade de formulários
respondidos por este canal.
Em suma, a Coordenação do projeto da BNCC-EM entregou ao MEC, em 18/11/2018,
por e-mail:

- Um link para os arquivos com todos os dados dos contribuintes, todas as contribuições
recebidas pelo CNE via CONSED e todas as categorizações das contribuições (sem
justificativas dos especialistas) e a lista de instituições que as encaminharam
(https://drive.google.com/drive/folders/1B8PrWv0lUCksQ3uSiQazjIYOzvM3GACK?usp=shari
ng) e

- As planilhas consolidadas com o encaminhamento às contribuições de reformulação
da BNCC, recebidas do CNE, organizadas da seguinte forma:

- CNE Direto – Form: Planilhas oriundas dos formulários disponibilizados pelo CNE,
contendo

apenas

as

sugestões

classificadas

como “Internas”,

com

respectivas categorias e justificativas dos redatores da BNCC-EM

- CNE Indireto – Form: Planilhas cujas contribuições foram recebidas pelo CNE via
CONSED,

contendo

apenas

as

sugestões

classificadas

como “Internas”,

com

respectivas categorias e justificativas dos redatores da BNCC-EM

- CNE – DOCs: Planilhas com as categorizações das contribuições dos documentos
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recebidos via CNE até 30/101, contendo todas as sugestões (Internas e Externas) e suas
respectivas categorias e justificativas dos redatores da BNCC-EM e da equipe de
coordenação.

Outro documento entregue foi o Glossário, (Anexo 1) desse relatório, contendo uma
descrição de todos os critérios usados para a categorização das sugestões e suas
nomenclaturas nas planilhas.

1

Outros documentos elaborados pelos Grupos de Trabalho do CNE e especialistas convidados para leituras
críticas e enviados após essa data passaram por outro processo de categorização, não descrito neste relatório.
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- Sem sugestões

Dúvidas, críticas ou pontos positivos em relação ao texto
da BNCC-EM, expressam uma opinião – critica ou elogio,
sem explicitar nenhuma sugestão).

Anexo 5
Disponibilização e execução de cursos para gestores,
professores e conselhos na modalidade EAD – Módulo 1
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Anexo 1
Storyboards finais do Módulo 1 dos cursos de gestor,
professores e conselhos
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MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U1
[2]
>> O que é a BNCC
o A BNCC e suas premissas pedagógicas
o O processo de construção da BNCC
o Qual a diferença entre a Base e o Currículo?
>> Por que falar em competências e habilidades?
o Os fundamentos pedagógicos que orientam a Base
o As competências e as habilidades a serem desenvolvidas a partir da BNCC
o Implicações da BNCC na metodologia e no clima escolar
>> Como a base está organizada?
o Especificidades da organização da base em cada etapa da educação básica
>> Qual é o desafio posto aos educadores?
o A contribuição da base para a qualidade e equidade na educação

[2] sinais >> indicam “sanfonas”;
bullets indicam texto dentro de cada
sanfona

[2.1]
[2.1] texto 1 coluna
Ao final, você poderá realizar um conjunto de atividades que propõem a reflexão a respeito dos conteúdos deste
Módulo.
[3] título H3
[3] Objetivos do Módulo
Ao concluir este módulo, espera-se que você:


conheça a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e suas premissas pedagógicas;



entenda como esse referencial pode apoiar o desenvolvimento do currículo nas ações cotidianas da gestão
escolar e da sala de aula;



conheça as competências gerais que os alunos devem desenvolver ao longo de toda a Educação Básica.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U1

TP027
TP027

[4] O que é a BNCC
[4.1] A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto das
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da Educação Básica. E, com isso, ter
assegurados os direitos de aprendizagem e desenvolvimento conforme preconiza o Plano Nacional de Educação (PNE).
A BNCC (2018) afirma que:
[4.2] “[...] 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 [4.3])

TP026

[4] título H2
[4.1] texto 1 coluna
[4.2] citação
[4.3] Inserir link para abrir em nova
aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.
br/wpcontent/uploads/2018/06/BNCC EI
EF 110518 versaofinal site.pdf

A elaboração da BNCC não foi feita do dia para a noite! Veja como ocorreu todo o processo de construção da Base ao
longo dos últimos vinte anos!
[5]

TP026

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U1

>> 1988
Promulgada a Constituição Federal: a criação de uma Base Nacional Comum, com a fixação de conteúdos mínimos para o
Ensino Fundamental, é prevista no artigo 210 [5.1]
>> 1996
A Lei das Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Básica [5.2] é aprovada e reforça a necessidade de uma base nacional
comum.
>>1997 a 2000
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) [5.3] foram consolidados em partes: 1º ao 5º ano em 1997; 6º ao 9º ano
em 1998; e, em 2000, foram lançados os PCNs para o Ensino Médio.

>>2010 a 2012
Novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) [5.4] orientadas para o planejamento curricular das escolas e sistemas de
ensino, as resoluções valiam para a Educação Infantil e os Ensinos Fundamental e Médio.
>>2014
Plano Nacional de Educação (PNE) – A Lei n. 13.005, de 2014 [5.5], instituiu o PNE com vigência de dez anos. São vinte
metas para melhorar a qualidade da Educação Básica, sendo que quatro delas tratam da Base Nacional Comum
Curricular.

>>2015

[5] linha do tempo VERTICAL
Os sinais >> indicam as datas que
devem aparecer nas bolinhas e ao clicar
em cada uma delas aparecerá o
respectivo texto.
[5.1] inserir link para abrir em nova aba
http://www.senado.leg.br/atividade/con
st/con1988/con1988 12.07.2016/art 21
0 .asp

[5.2] inserir link para abrir em nova
aba
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03
/leis/L9394compilado.htm
[5.3] inserir link para abrir em nova
aba:
http://portal.mec.gov.br/component
/tags/tag/33038

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor
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A Portaria nº 592 de 17 de junho de 2015 [5.6] institui a Comissão de Especialistas para a Elaboração de Proposta da
BNCC. Em outubro, tem início a consulta pública para a construção da primeira versão da BNCC com contribuições da
sociedade civil, de organizações e entidades científicas.
>>2016
Em março, após 12 milhões de contribuições, a primeira versão do documento é finalizada. Em junho, seminários com
professores, gestores e especialistas abertos à participação pública são realizados por todo o Brasil para debater a
segunda versão da BNCC. Em agosto, começa a ser redigida a terceira versão, em um processo colaborativo com base na
versão 2.

>>2017
Em abril, o MEC entregou a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) [5.7] ao Conselho Nacional de
Educação (CNE). O CNE elaborou parecer e projeto de resolução sobre a BNCC e homologou as etapas da educação
infantil e do Ensino Fundamental.

:
[5.4] inserir link para abrir em nova
aba:
http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com docman&view=downloa
d&alias=6704-rceb004-101&category slug=setembro-2010pdf&Itemid=30192
[5.5] inserir link para abrir em nova aba
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL 03/
Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm

[5.6] inserir link para abrir IMAGEM em
nova aba:

portaria-mec-n-592-bnc.JPEG
>> 2018
Foi promulgada a Portaria nº 331, de 5 de abril de 2018 [6] que institui o Programa de Apoio à Implementação da Base
Nacional Comum Curricular – ProBNCC e estabelece diretrizes, parâmetros e critérios para sua implementação.

[5.7]inserir link para abrir em nova
aba
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a
-base

[6] inserir link para abrir em nova
aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
wpcontent/uploads/2018/04/PORTARIA331
DE5DEABRILDE2018.pdf
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TP012

TP012

[7]
Concluído o processo, a BNCC passou a integrar a política nacional da Educação Básica como referência nacional para a
formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, do distrito federal e dos municípios e das
propostas pedagógicas das instituições escolares.
Seu conteúdo também vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e
municipal, 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.
Assista ao vídeo a seguir e veja o que as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello têm para falar sobre a

[7] texto
[8 ] Videoaula VA1_M1U1_todos*

importância da BNCC para a educação nacional.
TP008

[8 ] VA1_M1U1_todos*

TP008

[9] Saiba mais!

[10] Conheça os dispositivos citados na videoaula:

[9] título h4
[10] texto
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) [10.1]
Plano Nacional de Educação [10.2]

[10.1] inserir link para abrir em nova
aba:
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis
/L9394compilado.htm

TP005

[11] No vídeo, as professoras Ghisleine e Guiomar deixam claro 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.

[10.2] inserir link para abrir em nova
aba:
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL 0
3/ Ato20112014/2014/Lei/L13005.htm
TP005

TP008 + TP011 + TP013

[12.1]

Base e Currículo

[11] texto
TP008

[12.2] Entenda melhor a relação entre Base e os Currículos das redes de ensino e das escolas:
[12.3]
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M1U1

[12] Tarja sem ícone com os textos em
HTML:
[12.1] titulo [H3];
[12.2] texto
TP011

[13]
>> BNCC
 Projeto de nação.
 Concepção de educação.
 Concepção de conteúdo.
 Decisão: o que deve ser aprendido.

[12.3] Cor de fundo grafite com
imagem do alvo e setas aplicada por
cima. Imagem:
bncc_m1_basecurriculo.jpeg
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M1U1
[14]
>> Currículo da rede
 Projeto de educação para estados e municípios.
 Concepção de educação.
 Concepção de conteúdo.
 Decisão: o que deve ser aprendido – contexto regional / local.

[15]
>> Currículo da escola
 Projeto de educação e de escola.
 Como se conhece e como se aprende o conteúdo.
 Como ensinar.
 Como se avalia.

TP013

Os sinais >> indicam o texto de capa
do card. Os bullets são o texto
interno.

13 [card 1] BNCC
14 [card 2]Currículo da rede
15 [card 3]Currículo da escola

[16]
Observe que as redes e as escolas têm autonomia para tomar decisões importantes em seus currículos, tendo a BNCC
como diretriz. Desta forma, pode-se dizer que a BNCC define o cidadão que se quer educar com base na política da
equidade e da educação integral, enquanto os currículos definem o aluno que se quer formar com base no contexto e
no desenvolvimento bio‐psicossocial e cultural.

[16] texto 1 coluna
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TP009 [17]

TP009

[18] Muitas redes de ensino estaduais e municipais, e também
escolas, já iniciaram a elaboração de seus currículos considerando a
BNCC, seguindo as orientações disponíveis no Guia de Implementação
[19].

[17] imagem à direita: miniatura da
capa da publicação disponível no link
abaixo
bncc_stb_m1_todos_u1_v1_img02

[Avançar para a Unidade 2]

[18] Texto
[19] inserir link para abrir em nova
aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.
br/wpcontent/uploads/2018/04/guia BNC
2018 online v7.pdf
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TP007

[4] No vídeo, fala-se a respeito das competências gerais da Educação Básica que devem ser asseguradas a todos os alunos.

[3]
Videoaula VA2_M1U2_todos*

TP007

Você sabe quais são elas? Essas competências servem como parâmetro para a construção de novas propostas de ensino e
asseguram aos estudantes os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, veja:

[5] As competências gerais da Educação Básica

[5.1]

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender
e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
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.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas
diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 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.
5. 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, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem

[4] Texto 1 coluna
[5] título h3

[5.1] Texto lista

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M1U2
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.
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.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 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.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões
com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

TP006

[6.1] Olho
TP006

[6.2] Texto

[6.1]
[6.2] Ao ler o texto das dez competências da Educação Básica, você

“[...] embora a BNCC não defina
uma metodologia de ensino, a
formação do aluno caracterizado
nas dez competências só pode ser
alcançada por meio de
metodologias ativas”

pôde identificar algumas diferenças entre o aluno de hoje e o aluno
mais passivo de anos atrás? É importante entendermos que o
momento histórico atual e a perspectiva de futuro demandam alunos
com outra visão de mundo, preparados para lidar crítica e
eticamente, com um ritmo mais dinâmico e com os avanços
tecnológicos. Como escreve Lidia Goldenstein [6.3], “o telefone fixo

6.3 inserir link para abrir em nova
aba:
http://interessenacional.com.br/2
017/11/17/4a-revolucaoindustrial-impactos-no-empregoe-na-educacao/
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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

TP012
[7.1] Heading 3

defina uma metodologia de ensino, a formação desse aluno caracterizado nas dez competências só pode ser alcançada por
meio de metodologias ativas.

TP012

[7.1] Por que falar em competências e habilidades?
[7] O que significa ter um currículo orientado por competências? E qual a diferença em comparação com os currículos que
definem apenas conteúdo? Assista ao vídeo com as professoras Ghisleine e Guiomar e entenda essas e outras questões!
[8] Videoaula VA3_M1U2_todos*

[7] Texto 1 coluna
[8]
Videoaula VA3_M1U2_todos*
TP005

TP005

[9] A BNCC apresenta competências gerais que devem ser desenvolvidas por todos os alunos ao longo da Educação Básica. Ela
também define competências específicas para as áreas e os componentes curriculares do Ensino Fundamental. Além delas, há

[9] texto

habilidades descritas para os componentes ao longo dos nove anos. Você sabe qual a relação entre competências e
habilidades? Assista ao vídeo a seguir!
TP012

TP012
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10] Mini vídeo MV1_M1U2_todos*

TP009

[11]
[12] Dúvidas?

[10] Mini vídeo

[13] Perguntas e respostas sempre ajudam na aprendizagem!

TP009

MV1_M1U2_todos*

Veja as respostas que as professoras Ghisleine e Guiomar deram
para perguntas frequentes sobre desenvolvimento integral do aluno
e sobre o impacto da BNCC na prática pedagógica!

TP012

[14]

[11] Imagem à esquerda 50%.
bncc_stb_m1_todos_u2_v1_img0
3_194954891

[12] Heading h3

Vídeo MV2_M1U2_todos*

[13] Texto 50%
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[14] vídeo

MV2_M1U2_todos*
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>> Educação Infantil
[3.1]

TP018

Os sinais >> indicam título do colapsado.
Dentro de cada colapsado, tem uma
imagem e uma tabela com os textos
indicados. A visão final deve ser conforme
aparece na imagem ao lado.
[3.1] IMAGEM:
MEC_Formacao_BNCC_M1_infantil

[3.2] Tabela com cores alternadas, dentro
[3.2]

do colapsado Educação infantil, abaixo da

Direitos de aprendizagem e de

Campos de experiência

Objetivos de aprendizagem e

desenvolvimento

São cinco campos nos quais as crianças

desenvolvimento

imagem.
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São seis direitos de aprendizagem e

podem aprender e se desenvolver:

Os objetivos são organizados

desenvolvimento:

O eu, o outro e o nós;

por faixa etária (bebês,

Conviver;

Corpo, gestos e movimentos; Traços,

crianças muito pequenas,

Brincar;

sons, cores e formas; Escuta, fala,

crianças pequenas) para cada

Participar;

pensamento e imaginação;

campo de experiência.

Explorar;

Espaços, tempos, quantidades,

Expressar e

relações e transformações.

Conhecer-se.

>> Ensino Fundamental (anos iniciais e finais)
[4.1]

[4.1] IMAGEM:
MEC_Formacao_BNCC_M1_ef

[4.2] Tabela com cores alternadas, dentro
do colapsado Ensino fundamental, abaixo
da imagem.
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[4.2]
Áreas do conhecimento:
São cinco áreas do
conhecimento, que
abrigam os
componentes
curriculares:

Componentes: São
nove componentes
curriculares, abrigados
nas áreas do
conhecimento: língua
portuguesa, arte,

Unidades temáticas:
as unidades
temáticas definem
um arranjo dos
objetos de
conhecimento ao

Objetos de
conhecimento:
referem-se a
conteúdos,
conceitos e
processos

Habilidades:
expressam as
aprendizagens
essenciais
relativas aos
objetos de

☒ Conselheiros
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LINGUAGENS (língua
portuguesa, arte,
educação física, língua
inglesa), MATEMÁTICA,
CIÊNCIAS DA NATUREZA
(Ciências), CIÊNCIAS
HUMANAS (história e
geografia) e ENSINO
RELIGIOSO.

educação física e língua
inglesa (LINGUAGENS),
matemática
(MATEMATICA),
ciências (CIÊNCIAS DA
NATUREZA), história e
geografia (CIENCIAS
HUMANAS), ensino
religioso (ENSINO
RELIGIOSO).

longo do Ensino
Fundamental
adequado às
especificidades dos
diferentes
componentes
curriculares.

mobilizados em
diferentes
habilidades,
relativos a cada
unidade temática.

conhecimento
que devem
ser
asseguradas
aos alunos
nos diferentes
contextos
escolares.

TP012

[5] Navegue pela BNCC [6] e observe: para a Educação Infantil, há campos de experiências comuns a todos os

TP012

estágios do desenvolvimento, mas os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento são específicos para cada
um deles. Para o Ensino Fundamental, estão disponíveis as competências das áreas. Quando a área abriga mais de
um componente curricular (é o caso de Linguagens e Ciências Humanas), também são definidas competências
específicas de cada componente (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Geografia e História). As
habilidades, por sua vez, também são específicas para os componentes e para cada ano do Ensino Fundamental.

[5]
[Texto 1 coluna]

Na videoaula a seguir, você verá as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello comentando essa

[6] inserir link para abrir em nova aba:

diferenciação entre as etapas e outros aspectos estruturais da Base que impactam a prática de sala de aula, como a

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

progressão das aprendizagens.
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[7] videoaula VA4_M1U3_todos*

TP 007
[8] A Base prevê diferentes momentos de transição – da Educação Infantil para o Ensino Fundamental; dos anos
iniciais para os anos finais do Ensino Fundamental; do Ensino Fundamental para o Ensino Médio. Esses momentos
são marcados por transformações, ocorridas na infância e na adolescência dos alunos, que impactam a

[7] vídeo

VA4_M1U3_todos*
TP 007

aprendizagem. Na videoaula, as professoras Ghisleine e Guiomar apontam para algumas dessas transformações: a
mudança de escola (podendo incluir, também, mudanças da administração municipal para a estadual), inserção de
professores especialistas, mudanças de currículos, dentre outras. Nessa direção, é fundamental que se considerem
estratégias para o acolhimento e a adaptação dos alunos que passam por essas transições. Para pensar nas
estratégias, é interessante considerar:

[8.1]

[8] Texto 1 coluna
1. Os alunos participam de atividades desenvolvidas para que conheçam ou se familiarizem com a
nova escola ou com a próxima etapa?
2. As atividades privilegiam quais aspectos da transição: familiarização com o espaço, com a rotina,
com os outros alunos, com o currículo?
3. Os professores recebem algum retorno a respeito da adaptação / transição desses alunos?

TP 023
[9] Um dos desafios importantes para a educação que a organização da BNCC traz à tona quando se preocupa com

[8.1] Lista
TP 023
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referencial para assegurar a unidade da formação e a igualdade para todos os estudantes.
No entanto, isso não é suficiente para a promoção da qualidade no sistema educacional brasileiro, é preciso,
também, promover a equidade. E qual é a diferença entre igualdade e equidade?
[4]

[3] Texto 1 coluna
[4] imagem:
bncc_imagem_m1_u4_equidade
[4.1] Legenda da imagem

TP012
[4.1] Em termos da BNCC, igualdade significa definir as aprendizagens a que todos têm direito. Equidade é oferecer

condições adequadas às especificidades de cada indivíduo.

TP012

[5] De forma simplificada, podemos dizer que a igualdade visa estabelecer o mesmo ponto de chegada para todos, já
a equidade leva em consideração as especificidades de cada indivíduo, de cada contexto, de cada região, de cada
história de vida etc.

[5] Texto 1 coluna
[6] VA5_M1U4_todos*
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Em outras palavras, e no contexto da BNCC, é por meio do currículo, da proposta pedagógica e das práticas em sala
de aula que se permitirá que todos os alunos alcancem as aprendizagens especificadas na Base. Dentro dessa
perspectiva chegaremos ao desenvolvimento integral de cada um e também do coletivo: igualdade e equidade com
qualidade.
Para aprofundar esse assunto tão importante, assista ao vídeo gravado pelas professoras Ghisleine Trigo e Guiomar
Namo de Melo:
[6] VA5_M1U4_todos*

TP007

TP007

[7] Resumo do Módulo
[8] Ao longo deste módulo, você teve a oportunidade de:
[9]
 conhecer a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e suas premissas pedagógicas;


entender como esse referencial pode apoiar o desenvolvimento do currículo nas ações cotidianas da gestão
escolar e da sala de aula;



conhecer as competências gerais que os alunos devem desenvolver ao longo de toda a Educação Básica.

TP011
[10] Reveja alguns dos principais conceitos abordados no diagrama a seguir. Se desejar, imprima a imagem e faça um

[7] TÍTULO H2
[8] TEXTO
[9] LISTA
TP011

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

a(s) rede(s) escolar(es) integrantes do seu Sistema de Ensino a implementarem adequadamente a BNCC.
[1] Inserir link para abrir em outra aba:
A BNCC da Educação Infantil e a do Ensino Fundamental já foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação
Resolução CNE/CP nº 02/2017
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com
docman&view=download&alias=79631-rcp002Ensino Médio encontra-se em apreciação pelo CNE.
17-pdf&category slug=dezembro-2017Alguns pontos merecem destaque. Aqui, nos deteremos apenas nos que se referem às Competências Gerais que pdf&Itemid=30192

(CNE) pela Resolução CNE/CP nº 02/2017 [1], fundamentada pelo Parecer CNE/CP nº 15/2017 [2]. A BNCC do

devem ser desenvolvidas por todos os alunos durante a Educação Básica, à transição bem-sucedida dos alunos de
uma etapa ou fase para outra e à necessidade de promover condições para que todos os alunos possam
desenvolver as aprendizagens essenciais definidas na Base, além de sua reflexão sobre as implicações da BNCC no

[2] Inserir link para abrir em outra aba:

cotidiano escolar e em sua prática como conselheiro. Lembre-se que o Módulo 1 é apenas o ponto de partida da Parecer CNE/CP nº 15/2017

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com

formação que pretende contribuir para que todos os alunos possam desenvolver as aprendizagens definidas na docman&view=download&alias=78631-pcp015BNCC.
Bom trabalho!

17-pdf&category slug=dezembro-2017pdf&Itemid=30192

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

TP005

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

Atividade associação com feedback

[2] Segundo a BNCC, os alunos devem desenvolver, ao longo da Educação Básica, dez competências
gerais voltadas para uma formação humana integral que visa à construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva. É a partir dessas competências que os objetivos de aprendizagem de cada etapa são definidos.
Considerando as etapas da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental) e as especificidades de
cada uma, analise as informações a seguir e relacione-as à etapa correspondente.
I. A BNCC estabelece cinco campos de
experiências, nos quais as crianças podem
aprender e se desenvolver.
II. A área de conhecimento estabelece
competências específicas de área, cujo
desenvolvimento deve ser promovido ao
longo de nove anos.

( I ) Educação Infantil

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna
( II ) Ensino Fundamental

[3]
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta selecionada não está correta.
A BNCC estabelece cinco campos de experiências para a Educação Infantil, nos quais as crianças podem aprender
e se desenvolver.
A área de conhecimento estabelece competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve ser promovido
ao longo dos nove anos que compreendem o Ensino Fundamental.

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

TP005

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

[2] Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
da Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EI 02 ET 03
(X) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental
( ) Crianças bem pequenas
(X) Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: O código EI 02 ET 03
refere-se ao terceiro objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento proposto no campo de experiências
“Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações” para crianças pequenas (4 anos a 5
anos e 11 meses), da Educação Infantil.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

☒ Conselheiros

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2] Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

da Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EF 15 LP 03

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

( ) Educação Infantil
(X) Ensino Fundamental
(X) 1º ao 5º ano
(X) Língua Portuguesa
( ) Matemática

Feedback resposta incorreta: O código EF 15 LP 03
refere-se a terceira habilidade proposta para o
componente curricular Língua Portuguesa para o bloco
de 1º a 5º anos.
CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

☒ Conselheiros

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]
Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EF 69 MA 06
( ) Educação Infantil
(X) Ensino Fundamental
( ) 1º ao 5º ano
(X) Matemática
( ) Língua Portuguesa

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: O código EF 69 MA 06
refere-se a sexta habilidade proposta para o componente
curricular Matemática para o bloco de 6º a 9º anos.
CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

☒ Conselheiros

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]
Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.

Código - EI 01 EO 01

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

(X) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental
(X) Bebês
( ) Escuta, fala, pensamento e
imaginação
(X) O eu, o outro e o nós

Feedback resposta incorreta: O código EI 01 EO 01
refere-se ao primeiro objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento proposto no campo de experiências “O
eu, o outro e o nós” para bebês (zero a 1 ano e 6 meses),
da Educação Infantil.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]

☒ Conselheiros

TP005

Atividade Preencher lacunas (Feedback geral)

Sobre as competências específicas do componente do Ensino Fundamental, complete as lacunas:
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente
curricular apresenta um conjunto de habilidades, que estão relacionadas a
diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como conteúdos, conceitos e
processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um
conjunto de habilidades, que estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como
conteúdos, conceitos e processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]

☒ Conselheiros

TP005

Atividade Verdadeiro ou Falso (feedback por
afirmativa)

Considerando a Estrutura da BNCC, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( V ) Na Educação Infantil devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver,
brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
Na primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem
e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver: conviver, brincar,
participar, explorar, expressar, conhecer-se.
( F ) A Educação Infantil está organizada em cinco áreas do conhecimento.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
A Educação Infantil é organizada em cinco campos de experiências. É o Ensino Fundamental que está organizado
em cinco áreas do conhecimento.
( V ) As áreas do conhecimento que fazem parte do Ensino Fundamental são: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
As áreas do conhecimento que fazem parte do Ensino Fundamental são: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso.
( F ) Língua Inglesa é um componente curricular ofertado a partir dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte: A Língua Inglesa é ofertada a partir do
6º ano do Ensino Fundamental, anos finais.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

☒ Conselheiros

TP005

[1]
Atividade diagnóstica com feedback geral

Atividade – As competências na escola [H3]
As competências gerais da Educação Básica são um pilar importante da BNCC. É possível que ao menos parte
delas já esteja sendo promovida pelas escolas e redes de ensino no país. Propomos, portanto, uma reflexão.
Nas escolas de sua rede de ensino, essas competências são promovidas? Selecione as respostas que refletem sua
opinião.

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
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.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
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.
5. 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, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e
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.
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

Não sei
responder

Em nenhuma
escola

Em algumas
escolas

Sim, em todas
as escolas

[2]

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna
[3] Feedback geral

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 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.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

[3]
Feedback geral:
Para as competências que você marcou “SIM”:
Lembre-se que o Conselho de Educação deve acompanhar e incentivar o aprimoramento da atuação das escolas
que já desenvolvem as Competências Gerais indicadas pela BNCC.

Para as competências que você marcou “NÃO” ou “Parcialmente”:
Atenção! Cabe ao Conselho desenvolver orientações para efetivação dessas competências pelas escolas. Promova
oportunidades de trocas de experiências entre as escolas cujos alunos já estão desenvolvendo essas
competências e aquelas em que eles estão tendo dificuldades.

Para as competências que você marcou “Não sei responder”:
Atenção! Será necessário que o Conselho realize o monitoramento da implementação da Base pelas escolas
integrantes do sistema e a partir daí apoiem essas escolas para o desenvolvimento dessas competências. Para
isso, pode ser necessário rever o texto das competências e identificar quais ações dos alunos poderiam ser
entendidas como demonstrações do desenvolvimento delas.

TP005

☒ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

Atividade diagnóstica com feedback

TP005

[1]

Atividade – As competências na escola [H3]
[2]
Vimos que a BNCC [3] define as aprendizagens essenciais para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental.
Ao atentar para as especificidades de cada etapa de ensino, a Base prevê momentos de transição [4] entre a
Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como entre os anos iniciais e finais e, ainda, a
transição para o Ensino Médio.
Propomos agora uma reflexão sobre como esses momentos de transição acontecem nas escolas que integram
seu Sistema de Ensino. Anote suas respostas em um documento no seu computador ou em um caderno – elas
serão úteis para que você possa discutir com outros conselheiros.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna
[3] inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com
docman&view=download&alias=79611-anexo-

1. Indique quais etapas são oferecidas pelas escolas que integram seu Sistema de Ensino:
( ) Educação Infantil – Pré-escola
( ) Ensino Fundamental – anos iniciais
( ) Ensino Fundamental – anos finais
( ) Ensino Médio

texto-bncc-aprovado-em-15-12-17pdf&category slug=dezembro-2017pdf&Itemid=30192

[4] inserir link para abrir em nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#in
fantil/a-transicao-da-educacao-infantil-para-o-

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

2. Como o Conselho orienta os Sistemas de Ensino para que as escolas que oferecem Educação Infantil – ensino-fundamental
Pré-escola consolidem aprendizagens adequadas e necessárias para o ingresso com sucesso nos anos
iniciais do Ensino Fundamental?

3. Como o Conselho orienta os Sistemas de Ensino para as Escolas que têm Ensino Fundamental – anos
iniciais:
Que tipo de orientação o Conselho oferece às escolas para que recebam as crianças provenientes da
Educação Infantil?
Que tipo de orientação o Conselho oferece às escolas sobre a transição para os anos finais?

4. No caso das escolas que têm Ensino Fundamental – anos finais:
Que tipo de orientação o Conselho oferece às escolas para que receber as crianças provenientes dos
anos iniciais?
Que tipo de orientação o Conselho oferece às escolas sobre a transição para o Ensino Médio?

Feedback
No Conselho, você pode propor a adoção de mecanismos de acompanhamento e de normas complementares,
visando orientar as escolas na garantia de transição que favoreça a progressão regular e bem-sucedida dos alunos

TP005

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

de uma etapa ou fase para outra, considerando as orientações da BNCC.
Compartilhe suas reflexões com os demais conselheiros e com outros educadores, e veja como o seu Conselho
pode atuar na orientação às escolas integrantes de seu Sistema de Ensino.

Atividade de múltipla escolha com
alternativa correta e feedback individual por
alternativa

TP005

[1]

Atividade – Promovendo a equidade [H3]
[2]
No Módulo 1 vimos que a Base é um referencial que indica as aprendizagens essenciais para os alunos da
Educação Básica e, nesse sentido, aponta para a melhoria da qualidade da educação nacional.
A promoção da equidade, por sua vez, depende de um esforço na ponta para, antes de mais nada, reconhecer a
individualidade de cada aluno e, então, fornecer as condições necessárias às aprendizagens considerando essas
demandas diferenciadas do público atendido em cada rede de ensino, escola e sala de aula. Agora responda:
Há como promover qualidade SEM promover a equidade?

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

( ) Sim
Feedback: Fique atento! A qualidade não se concretiza sem equidade. Equidade implica concentrar
esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo patamar de qualidade já
estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
( ) Não
Feedback: Exatamente! A qualidade não se concretiza sem equidade. Equidade implica concentrar

TP005

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo patamar de qualidade já
estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
( ) Não sei responder

Atividade diagnóstica com feedback

Feedback: Reveja os conceitos. Sem a garantia da qualidade não faz sentido falar em equidade. Equidade
implica concentrar esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo
patamar de qualidade já estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
TP005

[1]

Atividade – Promovendo a equidade [H3]
[2]
Considerando que a equidade implica esforços para que, com suas diferenças individuais, todos cheguem ao
mesmo patamar de qualidade previamente estabelecido, responda à seguinte indagação:

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Nas escolas do seu Sistema de Ensino, há práticas que contribuem para a promoção da equidade?

[1] título H3

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei responder

Se você escolheu “SIM”, propomos que você convide uma dessas escolas para debater e compartilhar essas
práticas.

Se escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você proponha uma discussão sobre essa temática no

[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

seu Conselho. Ações de correção de fluxo, como reforço e recuperação são consideradas ações para promoção da TP008
equidade, bem como intervenções visando a acessibilidade e atendimento às necessidades especiais. Veja se sua
opinião se assemelha à dos outros membros do Colegiado ou diverge dela.

Aproveite o momento para debater como o Conselho poderá emitir normas e orientações para a promoção da
equidade nas escolas do seu Sistema de Ensino.
TP008
[1]

Atividade – Fórum: convite para o debate [H3]
[2]
Para finalizar este Módulo 1, convidamos você a participar do Fórum de discussão para trocar experiências com
outros gestores. As temáticas propostas para discussão são:


A promoção das competências gerais da Educação Básica: Como o Conselho pode atuar para que elas
sejam desenvolvidas? Quais atores devem ser envolvidos? Como superar os desafios?



As transições entre as etapas: Quais são as principais necessidades dos alunos do seu Sistema de Ensino?
Como você identificou essas necessidades? Como pode orientar as escolas?



Promoção da equidade: Quais iniciativas de promoção da equidade têm sido adotadas pelas escolas do
seu Sistema de Ensino? Que resultados têm sido obtidos? Como o Conselho pode atuar para melhorar os
resultados?

Na sua postagem, procure enfatizar sua experiência pessoal. Descreva as estratégias que foram bem-sucedidas e
quais desafios precisaram ser superados.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto + Tarja com ícone e texto [3]

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

Bom trabalho!
[3]
Importante!
O Fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas mensagens não
tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou inadequadas. Lembre-se
também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o mesmo oralmente.

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

implementar adequadamente a BNCC considerando, principalmente, as especificidades locais dos alunos e da
comunidade escolar.
Alguns pontos merecem destaque. Aqui, nos deteremos apenas nos que se referem às Competências Gerais que
devem ser desenvolvidas por todos os alunos durante a Educação Básica, à transição bem-sucedida dos alunos de
uma etapa ou fase para outra e à necessidade de promover condições para que todos os alunos possam
desenvolver as aprendizagens essenciais definidas na Base. As atividades propostas têm como principal função
incentivar que você faça um diagnóstico da sua escola e promover sua reflexão sobre as implicações da BNCC no
cotidiano escolar e em sua prática como gestor. Lembre-se que o Módulo 1 é apenas o ponto de partida da
formação que pretende contribuir para que todos os alunos possam desenvolver as aprendizagens definidas na
BNCC.

Bom trabalho!

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005
TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

Atividade associação com feedback

[2] Segundo a BNCC, os alunos devem desenvolver, ao longo da Educação Básica, dez competências
gerais voltadas para uma formação humana integral que visa à construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva. É a partir dessas competências que os objetivos de aprendizagem de cada etapa são definidos.
Considerando as etapas da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental) e as especificidades de
cada uma, analise as informações a seguir e relacione-as à etapa correspondente.
I. A BNCC estabelece cinco campos de
experiências, nos quais as crianças podem
aprender e se desenvolver.
II. A área de conhecimento estabelece
competências específicas de área, cujo
desenvolvimento deve ser promovido ao
longo de nove anos.

( I ) Educação Infantil
CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
( II ) Ensino Fundamental

[3]
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta selecionada não está correta.
A BNCC estabelece cinco campos de experiências para a Educação Infantil, nos quais as crianças podem aprender
e se desenvolver.
A área de conhecimento estabelece competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve ser promovido
ao longo dos nove anos que compreendem o Ensino Fundamental.

[2] Texto 1 coluna

Curso/Perfil:
☒ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005
TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2] Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

da Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EI 02 ET 03
(X) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental
( ) Crianças bem pequenas
(X) Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: O código EI 02 ET 03
refere-se ao terceiro objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento proposto no campo de experiências
“Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações” para crianças pequenas (4 anos a 5
anos e 11 meses), da Educação Infantil.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

Curso/Perfil:
☒ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

TP005

[2] Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

da Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EF 15 LP 03

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

( ) Educação Infantil
(X) Ensino Fundamental
(X) 1º ao 5º ano
(X) Língua Portuguesa
( ) Matemática

Feedback resposta incorreta: O código EF 15 LP 03
refere-se a terceira habilidade proposta para o
componente curricular Língua Portuguesa para o bloco
de 1º a 5º anos.
CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

Curso/Perfil:
☒ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]
Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da

TP005

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EF 69 MA 06
( ) Educação Infantil
(X) Ensino Fundamental
( ) 1º ao 5º ano
(X) Matemática
( ) Língua Portuguesa

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: O código EF 69 MA 06
refere-se a sexta habilidade proposta para o componente
curricular Matemática para o bloco de 6º a 9º anos.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

Curso/Perfil:
☒ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

☐ Conselheiros.

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]
Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.

Código - EI 01 EO 01

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

(X) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental
(X) Bebês
( ) Escuta, fala, pensamento e
imaginação
(X) O eu, o outro e o nós

Feedback resposta incorreta: O código EI 01 EO 01
refere-se ao primeiro objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento proposto no campo de experiências “O
eu, o outro e o nós” para bebês (zero a 1 ano e 6 meses),
da Educação Infantil.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]

☐ Conselheiros.

TP005

Atividade Preencher lacunas (Feedback geral)

Sobre as competências específicas do componente do Ensino Fundamental, complete as lacunas:
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente
curricular apresenta um conjunto de habilidades, que estão relacionadas a
diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como conteúdos, conceitos e
processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um
conjunto de habilidades, que estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como
conteúdos, conceitos e processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]

☐ Conselheiros.

TP005

Atividade Verdadeiro ou Falso (feedback por
afirmativa)

Considerando a Estrutura da BNCC, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( V ) Na Educação Infantil devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver,
brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
Na primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem
e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver: conviver, brincar,
participar, explorar, expressar, conhecer-se.
( F ) A Educação Infantil está organizada em cinco áreas do conhecimento.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
A Educação Infantil é organizada em cinco campos de experiências. É o Ensino Fundamental que está organizado
em cinco áreas do conhecimento.
( V ) As áreas do conhecimento que fazem parte do Ensino Fundamental são: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
As áreas do conhecimento que fazem parte do Ensino Fundamental são: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso.
( F ) Língua Inglesa é um componente curricular ofertado a partir dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte: A Língua Inglesa é ofertada a partir do
6º ano do Ensino Fundamental, anos finais.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005
TP005

Atividade diagnóstica com feedback geral

[1]

Atividade – As competências na escola [H3]
As competências gerais da Educação Básica são um pilar importante da BNCC. É possível que ao menos parte
delas já esteja sendo promovida pelas escolas e redes de ensino no país. Propomos, portanto, uma reflexão.

Na escola em que você atua, os alunos desenvolvem essas competências? Selecione as respostas que refletem
sua opinião.

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
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.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
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.
5. 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, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e
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.

Não sei
responder

Não

Parcialmente

Sim

[2]

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna
[3] Feedback geral

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

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.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 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.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

[3]
Feedback geral:
Para as competências que você marcou “SIM”: Busque identificar como essas competências estão sendo
desenvolvidas. Quais atores estão envolvidos? Que estratégias são mobilizadas pelos professores e demais
membros da comunidade escolar?

Para as competências que você marcou “NÃO” ou “Parcialmente”: Atenção! Procure descobrir como as
competências podem ser desenvolvidas. É possível prever mudanças em sua prática cotidiana para que isso
aconteça.

Para as competências que você marcou “Não sei responder”: Reveja o texto das competências e identifique
quais ações dos seus alunos poderiam ser entendidas como demonstrações do desenvolvimento delas. Em
seguida, procure identificar se os alunos têm tido oportunidade para desenvolvê-las.

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

Compartilhe suas reflexões nos espaços de discussão da escola em que atua!

☐ Conselheiros.

TP005

Atividade diagnóstica com feedback
TP005

[1]

Atividade – As competências na escola [H3]
[2]
Vimos que a BNCC [3] define as aprendizagens essenciais para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental.
Ao atentar para as especificidades de cada etapa de ensino, a Base prevê momentos de transição [4] entre a
Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como entre os anos iniciais e finais e, ainda, a
transição para o Ensino Médio.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
Propomos agora uma reflexão sobre como esses momentos de transição acontecem na escola em que atua.
Anote suas respostas em um documento no seu computador ou em um caderno – elas serão úteis para que você
possa discutir com outros educadores de sua escola.

[2] Texto 1 coluna
[3] inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com
docman&view=download&alias=79611-anexo-

1. Indique quais etapas sua escola possui:

texto-bncc-aprovado-em-15-12-17-

( ) Educação Infantil – Pré-escola

pdf&category slug=dezembro-2017-

( ) Ensino Fundamental – anos iniciais

pdf&Itemid=30192

( ) Ensino Fundamental – anos finais
( ) Ensino Médio

[4] inserir link para abrir em nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#in

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

2. Caso a escola em que você atua tenha apenas Educação Infantil:
Quais atividades são realizadas pensando na transição dos alunos da Educação Infantil para os anos

☐ Conselheiros.

fantil/a-transicao-da-educacao-infantil-para-oensino-fundamental

iniciais do Ensino Fundamental em uma nova escola? Os alunos têm a oportunidade de visitar
previamente as escolas onde cursarão os anos iniciais? De alguma forma, a sua escola oferece

TP005

informações para essas escolas sobre a natureza do trabalho pedagógico desenvolvido e as aprendizagens Atividade de múltipla escolha com
desenvolvidas pelos alunos? Há acompanhamento dos resultados dessa transição (ou seja, sua escola

alternativa correta e feedback individual por

recebe algum retorno a respeito da adaptação / transição dos alunos)?

alternativa

Caso a escola em que você atua tenha Educação Infantil-Pré-escola e Ensino Fundamental – anos
iniciais:
Quais atividades são realizadas pensando na transição dos alunos da Educação Infantil para os anos
iniciais do Ensino Fundamental? Quais atividades são realizadas? Há acompanhamento dos resultados
dessa transição (ou seja, você recebe algum retorno a respeito da adaptação / transição dos alunos)?
Caso a escola em que você atua tenha apenas Ensino Fundamental – anos iniciais:
Como os alunos chegam da Educação Infantil-Pré-escola? Como esses alunos são acolhidos? Que
atividades são desenvolvidas para que eles possam se entrosar na nova escola?
Como os alunos chegam dos anos iniciais do Ensino Fundamental? Quais atividades são realizadas? São
realizadas visitas prévias para as escolas da região que receberão esses alunos? Há acompanhamento dos
resultados dessa transição (ou seja, a escola recebe algum retorno a respeito da adaptação / transição
dos alunos)?
Caso a escola em que você atua tenha Ensino Fundamental – anos iniciais e finais:
Como os alunos chegam da Educação Infantil-Pré-escola? Como esses alunos são acolhidos? Que

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

atividades são desenvolvidas para que eles possam se entrosar na nova escola?
Quais são as atividades realizadas pensando na transição dos alunos dos anos iniciais para os anos finais?
Quais atividades são realizadas para promover a transição entre os anos finais e o Ensino Médio em uma
nova escola?
Há acompanhamento dos resultados dessa transição (ou seja, você recebe algum retorno a respeito da

TP005

Atividade diagnóstica com feedback

adaptação / transição dos alunos)?

Caso a escola em que você atua tenha apenas Ensino Fundamental – anos finais:
Quais atividades são realizadas para receber os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental?
Quais atividades são realizadas para promover a transição entre os anos finais e o Ensino Médio em uma
nova escola?
Há acompanhamento dos resultados dessa transição (ou seja, você recebe algum retorno a respeito da
adaptação / transição dos alunos)?
CONTEÚDO DIAGRAMADO

3. Considerando as orientações da BNCC para as transições entre as diferentes etapas da Educação Básica
que são pertinentes à escola em que você atua, avalie quais alterações podem ser feitas nas atividades
já realizadas.

Feedback
Compartilhe suas reflexões nos espaços de discussão da escola e veja como a proposta pedagógica pode

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

incorporar essas novas práticas!

TP005

Atividade diagnóstica com feedback

TP005

[1]

Atividade – Promovendo a equidade [H3]
[2]
No Módulo 1 vimos que a Base é um referencial que indica as aprendizagens essenciais para os alunos da
Educação Básica e, nesse sentido, aponta para a melhoria da qualidade da educação nacional. A promoção da
equidade, por sua vez, depende de um esforço na ponta para, antes de mais nada, reconhecer a individualidade
de cada aluno e, então, fornecer as condições necessárias às aprendizagens considerando essas demandas
diferenciadas do público atendido em cada rede de ensino, escola e sala de aula. Agora responda:

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
Há como promover qualidade SEM promover a equidade?
( ) Sim
Feedback: Fique atento! A qualidade não se concretiza sem equidade. Equidade implica concentrar
esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo patamar de qualidade já
estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.

[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

( ) Não
Feedback: Exatamente! A qualidade não se concretiza sem equidade. Equidade implica concentrar
esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo patamar de qualidade já
estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.

TP008

( ) Não sei responder
Feedback: Reveja os conceitos. Sem a garantia da qualidade não faz sentido falar em equidade. Equidade
implica concentrar esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo
patamar de qualidade já estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
TP005
[1]

Atividade – Promovendo a equidade [H3]
[2] Considerando que a equidade implica esforços para que, com suas diferenças individuais, todos cheguem ao
mesmo patamar de qualidade previamente estabelecido, responda à seguinte indagação:
CONTEÚDO DIAGRAMADO

Nas escolas em que você atua, há práticas que contribuem para a promoção da equidade?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei responder

Se você escolheu “SIM”, propomos que você convide os professores de sua escola para compartilhar suas
percepções sobre essa experiência.
Se escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você proponha uma discussão sobre essa temática na

[1] título H3
[2] Texto + Tarja com ícone e texto [3]

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

escola em que você atua. Ações de correção de fluxo, como reforço e recuperação, são consideradas ações para
promoção da equidade, bem como intervenções visando a acessibilidade e o atendimento às necessidades
especiais. Veja se sua opinião se assemelha à dos outros membros da equipe gestora e pedagógica. Aproveite o
momento também para debater como novas iniciativas de promoção da equidade podem ser adotadas.

Bom trabalho!

TP008
[1]

Atividade – Fórum: convite para o debate [H3]
[2]
Para finalizar este Módulo 1, convidamos você a participar do Fórum de discussão para trocar experiências com
outros gestores. As temáticas propostas para discussão são:


A promoção das competências gerais da Educação Básica: Quais atores devem ser envolvidos? Que
estratégias podem ser mobilizadas? Como superar os desafios?



As transições entre as etapas: Quais as principais necessidades dos alunos da escola em que você atua
em relação às transições? Como você identificou essas necessidades? Como tem solucionado?



Promoção da equidade: Quais iniciativas de promoção da equidade têm sido adotadas? Que resultados
têm sido obtidos? Há aspectos a melhorar?

Na sua postagem, procure enfatizar sua experiência pessoal. Descreva as estratégias que foram bem-sucedidas e

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

quais desafios precisaram ser superados.

Bom trabalho!
[3]
Importante!
O Fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas mensagens não
tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou inadequadas. Lembre-se
também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o mesmo oralmente.

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

práticas pedagógicas considerando, principalmente, as especificidades locais dos alunos e da comunidade escolar.
Alguns pontos merecem destaque. Aqui, nos deteremos apenas nos que se referem às Competências Gerais que
devem ser desenvolvidas por todos os alunos durante a Educação Básica, à transição bem-sucedida dos alunos de
uma etapa ou fase para outra e à necessidade de promover condições para que todos os alunos possam
desenvolver as aprendizagens essenciais definidas na Base. As atividades propostas têm como principal função
incentivar que você faça um diagnóstico da sua escola e promover sua reflexão sobre as implicações da BNCC no
cotidiano escolar e em sua prática como professor. Lembre-se que o Módulo 1 é apenas o ponto de partida da
formação que pretende contribuir para que todos os alunos possam desenvolver as aprendizagens definidas na
BNCC.

Bom trabalho!

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

[2] Segundo a BNCC, os alunos devem desenvolver, ao longo da Educação Básica, dez competências
gerais voltadas para uma formação humana integral que visa à construção de uma sociedade justa, democrática e TP005
inclusiva. É a partir dessas competências que os objetivos de aprendizagem de cada etapa são definidos.

Atividade associação com feedback

Considerando as etapas da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental) e as especificidades de
cada uma, analise as informações a seguir e relacione-as à etapa correspondente.
I. A BNCC estabelece cinco campos de
experiências, nos quais as crianças podem
aprender e se desenvolver.
II. A área de conhecimento estabelece
competências específicas de área, cujo
desenvolvimento deve ser promovido ao
longo de nove anos.

( I ) Educação Infantil

( II ) Ensino Fundamental

[3]
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta selecionada não está correta.
A BNCC estabelece cinco campos de experiências para a Educação Infantil, nos quais as crianças podem aprender
e se desenvolver.
A área de conhecimento estabelece competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve ser promovido
ao longo dos nove anos que compreendem o Ensino Fundamental.
TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

[2] Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
da Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EI 02 ET 03
(X) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental
( ) Crianças bem pequenas
(X) Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações

TP005

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: O código EI 02 ET 03
refere-se ao terceiro objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento proposto no campo de experiências
“Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações” para crianças pequenas (4 anos a 5
anos e 11 meses), da Educação Infantil.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

[2] Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
da Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EF 15 LP 03

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

( ) Educação Infantil
(X) Ensino Fundamental
(X) 1º ao 5º ano
(X) Língua Portuguesa
( ) Matemática

Feedback resposta incorreta: O código EF 15 LP 03
refere-se a terceira habilidade proposta para o
componente curricular Língua Portuguesa para o bloco
de 1º a 5º anos.

TP005

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da
Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma
alternativa.
Código - EF 69 MA 06
( ) Educação Infantil
(X) Ensino Fundamental
( ) 1º ao 5º ano
(X) Matemática
( ) Língua Portuguesa

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

TP005

Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback

Feedback resposta incorreta: O código EF 69 MA 06
refere-se a sexta habilidade proposta para o componente
curricular Matemática para o bloco de 6º a 9º anos.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

Na BNCC são utilizados códigos alfanuméricos para indicar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da
Educação Infantil e as habilidades do Ensino Fundamental e Médio.
A seguir, selecione as informações que descrevem cada código apresentado. É possível selecionar mais de uma

TP005

alternativa.
Atividade múltipla escolha (múltiplas
respostas) com feedback
Código - EI 01 EO 01

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!

(X) Educação Infantil
( ) Ensino Fundamental
(X) Bebês
( ) Escuta, fala, pensamento e
imaginação
(X) O eu, o outro e o nós

Feedback resposta incorreta: O código EI 01 EO 01
refere-se ao primeiro objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento proposto no campo de experiências “O
eu, o outro e o nós” para bebês (zero a 1 ano e 6 meses),
da Educação Infantil.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

Sobre as competências específicas do componente do Ensino Fundamental, complete as lacunas:
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente
curricular apresenta um conjunto de habilidades, que estão relacionadas a
diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como conteúdos, conceitos e
processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.

TP005

Atividade Preencher lacunas (Feedback geral)

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um
conjunto de habilidades, que estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento – aqui entendidos como
conteúdos, conceitos e processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

TP005

Atividade – Estrutura da BNCC [H3] [1]
[2]

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

Considerando a Estrutura da BNCC, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( V ) Na Educação Infantil devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver,
brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
Na primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem
e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver: conviver, brincar,
participar, explorar, expressar, conhecer-se.

TP005

Atividade Verdadeiro ou Falso (feedback por
afirmativa)

( F ) A Educação Infantil está organizada em cinco áreas do conhecimento.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
A Educação Infantil é organizada em cinco campos de experiências. É o Ensino Fundamental que está organizado
em cinco áreas do conhecimento.
( V ) As áreas do conhecimento que fazem parte do Ensino Fundamental são: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso.
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte:
[1] título H3
As áreas do conhecimento que fazem parte do Ensino Fundamental são: Linguagens, Matemática, Ciências da
Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso.
[2] Texto 1 coluna
( F ) Língua Inglesa é um componente curricular ofertado a partir dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Feedback resposta incorreta: Fique atento! A resposta correta é a seguinte: A Língua Inglesa é ofertada a partir do
6º ano do Ensino Fundamental, anos finais.

TP005

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

[1]

Atividade – As competências na escola [H3]
As competências gerais da Educação Básica são um pilar importante da BNCC. É possível que ao menos parte
delas já esteja sendo promovida pelas escolas e redes de ensino no país. Propomos, portanto, uma reflexão.
TP005

Na escola em que você atua, os alunos desenvolvem essas competências? Selecione as respostas que refletem
sua opinião.

Atividade diagnóstica com feedback

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
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.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
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.
5. 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, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e
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.
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

Não sei
responder

Não

Parcialmente

Sim

[2]

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna
[3] inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com
docman&view=download&alias=79611-anexotexto-bncc-aprovado-em-15-12-17-

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

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.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 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.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

☐ Conselheiros.

pdf&category slug=dezembro-2017pdf&Itemid=30192

[4] inserir link para abrir em nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#in
fantil/a-transicao-da-educacao-infantil-para-oensino-fundamental

[3]
Feedback geral:
Para as competências que você marcou “SIM”: Busque identificar como essas competências estão sendo
desenvolvidas. Quais atores estão envolvidos? Como você, em suas aulas, tem contribuído para que os alunos
desenvolvam essa competência?

Para as competências que você marcou “NÃO” ou “Parcialmente”: Atenção! Procure descobrir como as
competências podem ser desenvolvidas. É possível prever mudanças em sua prática cotidiana para que isso
aconteça?

Para as competências que você marcou “Não sei responder”: Reveja o texto das competências e identifique
quais ações dos seus alunos poderiam ser entendidas como demonstrações do desenvolvimento delas. Em
seguida, procure identificar se os alunos têm tido oportunidade para desenvolvê-las.

Compartilhe suas reflexões nos espaços de discussão da escola em que atua!

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP005

[1]

Atividade – As competências na escola [H3]
[2]

TP005

Vimos que a BNCC [3] define as aprendizagens essenciais para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental.
Ao atentar para as especificidades de cada etapa de ensino, a Base prevê momentos de transição [4] entre a
Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como entre os anos iniciais e finais e, ainda, a
transição para o Ensino Médio.

Atividade de múltipla escolha com
alternativa correta e feedback individual por
alternativa

Propomos agora uma reflexão sobre como esses momentos de transição acontecem na escola em que atua.
Anote suas respostas em um documento no seu computador ou em um caderno – elas serão úteis para que você
possa discutir com outros educadores de sua escola.

1. Indique quais etapas sua escola possui:
( ) Educação Infantil – Pré-escola
( ) Ensino Fundamental – anos iniciais

CONTEÚDO DIAGRAMADO

( ) Ensino Fundamental – anos finais
( ) Ensino Médio

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

2. Caso a escola em que você atua tenha apenas Educação Infantil:

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

Quais atividades são realizadas pensando na transição dos alunos da Educação Infantil para os anos
iniciais do Ensino Fundamental em uma nova escola? Os alunos têm a oportunidade de visitar
previamente as escolas onde cursarão os anos iniciais? De alguma forma, a sua escola oferece
informações para essas escolas sobre a natureza do trabalho pedagógico desenvolvido e as aprendizagens
desenvolvidas pelos alunos? Há acompanhamento dos resultados dessa transição (ou seja, sua escola
recebe algum retorno a respeito da adaptação / transição dos alunos)?
Caso a escola em que você atua tenha Educação Infantil-Pré-escola e Ensino Fundamental – anos

TP005

Atividade diagnóstica com feedback

iniciais:
Quais atividades são realizadas pensando na transição dos alunos da Educação Infantil para os anos
iniciais do Ensino Fundamental? Quais atividades são realizadas? Há acompanhamento dos resultados
dessa transição (ou seja, você recebe algum retorno a respeito da adaptação / transição dos alunos)?
Caso a escola em que você atua tenha apenas Ensino Fundamental – anos iniciais:
Como os alunos chegam da Educação Infantil-Pré-escola? Como esses alunos são acolhidos? Que
atividades são desenvolvidas para que eles possam se entrosar na nova escola?
Como os alunos chegam dos anos iniciais do Ensino Fundamental? Quais atividades são realizadas? São
realizadas visitas prévias para as escolas da região que receberão esses alunos? Há acompanhamento dos
resultados dessa transição (ou seja, a escola recebe algum retorno a respeito da adaptação / transição
dos alunos)?
Caso a escola em que você atua tenha Ensino Fundamental – anos iniciais e finais:
Como os alunos chegam da Educação Infantil-Pré-escola? Como esses alunos são acolhidos? Que
atividades são desenvolvidas para que eles possam se entrosar na nova escola?

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

Quais são as atividades realizadas pensando na transição dos alunos dos anos iniciais para os anos finais?
Quais atividades são realizadas para promover a transição entre os anos finais e o Ensino Médio em uma
nova escola?
Há acompanhamento dos resultados dessa transição (ou seja, você recebe algum retorno a respeito da
adaptação / transição dos alunos)?
TP005

Caso a escola em que você atua tenha apenas Ensino Fundamental – anos finais:
Quais atividades são realizadas para receber os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental?

Atividade diagnóstica com feedback

Quais atividades são realizadas para promover a transição entre os anos finais e o Ensino Médio em uma
nova escola?
Há acompanhamento dos resultados dessa transição (ou seja, você recebe algum retorno a respeito da
adaptação / transição dos alunos)?

3. Considerando as orientações da BNCC para as transições entre as diferentes etapas da Educação Básica
que são pertinentes à escola em que você atua, avalie quais alterações podem ser feitas nas atividades
já realizadas.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
Feedback
Compartilhe suas reflexões nos espaços de discussão da escola e veja como a proposta pedagógica pode
incorporar essas novas práticas!

[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

TP008
TP005

[1]

Atividade – Promovendo a equidade [H3]
[2]
No Módulo 1 vimos que a Base é um referencial que indica as aprendizagens essenciais para os alunos da
Educação Básica e, nesse sentido, aponta para a melhoria da qualidade da educação nacional.
A promoção da equidade, por sua vez, depende de um esforço na ponta para, antes de mais nada, reconhecer a
individualidade de cada aluno e, então, fornecer as condições necessárias às aprendizagens considerando essas
demandas diferenciadas do público atendido em cada rede de ensino, escola e sala de aula. Agora responda:
Há como promover qualidade SEM promover a equidade?

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
( ) Sim

[2] Texto + Tarja com ícone e texto [3]
Feedback: Fique atento! A qualidade não se concretiza sem equidade. Equidade implica concentrar
esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo patamar de qualidade já
estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.

( ) Não

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

Feedback: Exatamente! A qualidade não se concretiza sem equidade. Equidade implica concentrar
esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo patamar de qualidade já
estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
( ) Não sei responder
Feedback: Reveja os conceitos. Sem a garantia da qualidade não faz sentido falar em equidade. Equidade
implica concentrar esforços para que todos, com suas diferenças individuais, cheguem ao mesmo
patamar de qualidade já estabelecido. Equidade significa assegurar a qualidade para todos.
TP005
[1]

Atividade – Promovendo a equidade [H3]
[2] Considerando que a equidade implica esforços para que, com suas diferenças individuais, todos possam ter as
condições necessárias para chegar ao mesmo patamar de qualidade previamente estabelecido, responda à
seguinte indagação:

Nas escolas em que você atua, há práticas que contribuem para a promoção da equidade?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei responder

Se você escolheu “SIM”, propomos que você compartilhe sua experiência com outros professores!
Se escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você proponha uma discussão sobre essa temática na

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

escola em que você atua. Ações de correção de fluxo, como reforço e recuperação são consideradas ações para
promoção da equidade, bem como intervenções visando a acessibilidade e atendimento às necessidades
especiais. Veja se sua opinião se assemelha à dos outros membros da equipe gestora e pedagógica. Aproveite o
momento também para debater como novas iniciativas de promoção da equidade podem ser adotadas.

Bom trabalho!

TP008
[1]

Atividade – Fórum: convite para o debate [H3]
[2]
Para finalizar este Módulo 1, convidamos você a participar do Fórum de discussão para trocar experiências com
outros gestores. As temáticas propostas para discussão são:


A promoção das competências gerais da Educação Básica: Quais atores devem ser envolvidos? Que
estratégias têm se mostrado mais eficientes? Como superar os desafios?



As transições entre as etapas: Quais são as principais necessidades dos alunos da escola em que você
atua em relação às transições? Como você identificou essas necessidades? Como tem solucionado?



Promoção da equidade: Quais iniciativas de promoção da equidade têm sido adotadas? Que resultados
têm sido obtidos? Há aspectos a melhorar?

Na sua postagem, procure enfatizar sua experiência pessoal. Descreva as estratégias que foram bem-sucedidas e

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

quais desafios precisaram ser superados.

Bom trabalho!
[3]
Importante!
O Fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas mensagens não
tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou inadequadas. Lembre-se
também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o mesmo oralmente.

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.

Anexo 2
E-mail marketing de divulgação dos cursos
autoinstrucionais sobre a BNCC
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Anexo 7
Transferência das aplicações para os ambientes da DTI/MEC

Macroatividade 11 (Eixo 3) – Disponibilização de ferramenta
on-line da BNCC
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Relatório Executivo
Eixo 3 – Produção de materiais de apoio para a implementação da 3ª versão da BNCC
Macroatividade 11 – Disponibilização de ferramenta on-line que permita a seleção e a
organização de conteúdos da BNCC para a elaboração de propostas curriculares locais

No âmbito do contrato CONTRATO Nº 17/2017 PROCESSO 23000.050898/2016‐38 −
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A GESTÃO INTEGRADA DOS PROCESSOS
NECESSÁRIOS À CONSOLIDAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E DISCUSSÃO DA 3ª
VERSÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), INCLUINDO MATERIAIS DE
APOIO E AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO −, está prevista na
Macroatividade 11 a disponibilização de ferramenta on-line que permita a seleção e a
organização de conteúdos da BNCC para a elaboração de propostas curriculares locais.
Com essa finalidade a Fundação Vanzolini desenvolveu uma aplicação com três módulos:
Download da BNCC, Documento Curricular e Consulta Pública.
Ao longo do ano, essas ferramentas foram desenvolvidas, testadas, utilizadas e ajustadas de
acordo com as orientações das equipes técnicas do MEC. Nos meses de outubro e novembro
a Fundação Vanzolini dedicou-se a transferir a aplicação para o ambiente do MEC, a fim de
que ele assuma, a partir de então, a hospedagem e a gestão da ferramenta.
Este Relatório tem o objetivo de apresentar os documentos que finalizam a entrega deste
produto. Cada item deste relatório consolidará os documentos de cada um dos módulos
(Download, Documento Curricular e Consulta Pública), a saber:
a. Documento de Arquitetura de Software (DAS)
b. História de Usuários
c. Protótipo e Especificação Técnica
d. Plano de Implantação da aplicação
e. Plano de Implantação do back-end
f. Dicionário de dados

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250
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1. INTRODUÇÃO
1.1. OBJETIVO
Este documento provê uma visão de alto nível e explana a visão arquitetural do sistema de Download da
BNCC.
Este documento define metas e objetivos arquiteturais, os cenários de casos de uso suportados pelo
sistema, estilos arquiteturais e componentes utilizados. Este documento fornece um alinhamento para as
decisões de arquitetura e projeto realizados desde a fase conceitual até a sua implantação.
A fim de descrever o software da forma mais apurada possível, a estrutura deste documento de arquitetura
de software – DAS é baseada no modelo de visão de arquitetura 4+1 proposto inicialmente por Philippe
Kruchten’s.

Figura 1-Modelo 4+1 da Engenharia de Software

1.2. ESCOPO
O escopo deste DAS é descrever a arquitetura do sistema de Download da BNCC.
Este documento descreve os aspectos de projeto do Download da BNCC que são considerados
significativamente relevantes na visão de arquitetura, isto é, os elementos e comportamentos que são
fundamentais para guiar e estabelecer diretrizes para a construção do sistema. Stakeholders que exigirem
um entendimento técnico do Download da BNCC são convidados para tomarem ciência deste documento e
posteriormente, participar do processo de revisão dos artefatos complementares à este projeto como
Documentos de Casos de Uso, Diagramas de Processos de Negócio e demais artefatos que contribuem
para o enriquecimento da documentação do produto final a ser entregue. Por fim, o código-fonte poderá ser
revisado após a entrega
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Excel com Competências gerais e uma aba
Ano

para cada componente e com o ano
selecionado.
Tabela 4 - Materiais disponíveis para download

1.6. VISÃO GERAL
Este documento consiste em 11 seções, descritas a seguir:

Seção 1: Descrevem objetivos e escopo do projeto, define os termos, acrônimos e abreviações necessárias
para a interpretação do documento, fornece as referências utilizadas no desenvolvimento do documento e
apresenta uma visão geral do sistema.
Seção 2: Descreve a arquitetura de software do sistema e como ela é representada.
Seção 3: Define os requisitos e objetivos do software que têm algum impacto sobre a arquitetura.
Seção 4: Descreve os principais casos de uso do sistema e seus respectivos atores e responsabilidades.
Seção 5: Descreve as partes significativas do ponto de vista da arquitetura do modelo de design.
Seção 6: Descreve a composição do sistema na visão de processos.
Seção 7: Descreve a estrutura geral do modelo de implementação, a divisão do software em camadas e
subsistemas no modelo de implementação e todos os componentes significativos do ponto de vista da
arquitetura.
Seção 8: Descreve uma ou mais configurações da rede física (hardware) na qual o software é implantado e
executado.
Seção 9: Descreve a perspectiva de armazenamento de dados persistentes do sistema.
Seção 10: Descreve as principais características de dimensionamento do software que têm impacto na
arquitetura, bem como as restrições do desempenho desejado
Seção 11: Descreve Qualidade de Software.

2. REPRESENTAÇÃO ARQUITETURAL
A modelagem, implementação e documentação de um sistema exige que a visão do sistema seja dividida
em diferentes perspectivas. Por este motivo, a arquitetura do projeto Download da BNCC será representada
em uma abordagem de 6 visões. A seguir temos uma breve descrição de cada uma destas visões:


Visão de casos de uso: Definir os principais direcionadores do sistema, que são compostos pelos
requisitos funcionais do sistema;



Visão lógica: Contém as definições do sistema em visão de diagramas de classes e objetos que
descrevem os serviços que o sistema irá prover ao usuário final;
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Visão de processos: Detalha os processos que irão dar subsídio ao entendimento dos
mecanismos do sistema, representados em forma de diagramas de comunicação, sequência e
atividades.



Visão de implementação: Define as especificações do sistema como interfaces e componentes
utilizados, detalhando como estes componentes são dispostos em camadas e subsistemas;



Visão de implantação: Descreve como os nós de hardware serão dispostos para trazer vida ao
sistema, bem como configurações físicas necessárias para instalação, empacotamento e
distribuição;



Visão de dados: Descreve em uma visão de dados, a descrição das principais tabelas utilizadas e
diagramas de entidade-relacionamento.

3. RESTRIÇÕES E METAS ARQUITETURAIS
As Extrações do sistema são geradas em xlsx.
Restrições de software e versões:


Banco de dados: PostgreSQL 9.6



Servidor de aplicação Angular: NGINX



Framework Javascript: Angular 6.1.0



Servidor de aplicação PHP: Zend Server com NGINX



Framework PHP: Lumen 5.5



Servidor de autenticação centralizada Single Sign On – RedHat
Notificação via E MAIL: Servidor SMTP interno MEC
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maatwebsite/excel

~2.1.0

phpmailer/phpmailer

^6.0

aws/aws-sdk-php-laravel

~3.0

owen-it/laravel-auditing

7.0.*

Tabela 13-Tecnologias de API Back-End

7.3. CONTROLE DE TRANSAÇÕES E CONCORRÊNCIA
O

Controle

de

transação

na

aplicação

do

BNCC

fica

totalemnte

a

cargo

do

Eloquent

(https://laravel.com/docs/5.4/database#database-transactions). Na API, não gerenciamos manualmente
nenhuma transação ou estratégia de lock, deixamos isso aos cuidados do Eloquent que o faz da melhor
forma.

7.4. ESTRATÉGIA DE REUSO
Para a API (back-end) utilizamos o padrão de microsserviços, facilitando na distribuição da aplicação,
deixando ela com baixo acoplamento e com alta coesão. Utilizamos os patterns sugeridos pelo próprio
Lumen fazendo com que haja pouca repetição de código e distribuição correta de responsabilidades.

No Módulo de Download da BNCC em Angular, utilizamos o desenvolvimento baseado em componentes
reutilizáveis, assim, escrevemos apenas 1 componente que será utilizado diversas vezes na aplicação, onde
cada componente tem suas responsabilidades e métodos padrões, fazendo com que a página que instancia
aquele componente possa definir qual o comportamento do mesmo na página.

7.5. ESTRATÉGIA DE CACHE
A API e o Módulo de Download da BNCC não adotam nenhuma estratégia de cache além da padrão do
navegador para os arquivos estáticos de Front-end. Por se tratar de uma API, não se faz necessário a
utilização de cache.

7.6. ESTRATÉGIA DE LOG
Na API utilizamos a estratégia de log padrão do Lumen. Por padrão, o Lumen é configurado para criar um
único arquivo de log para seu aplicativo, que é armazenado no diretório storage/logs.

Documento de Arquitetura de Software
Download da Base Nacional Comum Curricular
Versão 1.1

7.7. SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO
Não foram mapeados requisitos não-funcionais de segurança.

7.8. BUILD E VERSIONAMENTO
Para o versionamento do sistema foi adotado o padrão Semver ( Versionamento Semântico https://semver.org/lang/pt-BR/ ):
1. versão Maior(MAJOR): quando realizado mudanças incompatíveis na API,
2. versão Menor(MINOR): quando adicionado funcionalidades mantendo compatibilidade, e
3. versão de Correção(PATCH): quando corrijido falhas mantendo a compatibilidade.

7.9. GERENCIAMENTO DE DEPENDÊNCIAS
7.9.1. GERENCIAMENTO DE DEPENDÊNCIAS FRONT-END
As dependências de Front-end do Módulo de Download da BNCC são gerenciadas pelo NPM
(https://www.npmjs.com/), sendo este, o maior gerenciador de dependências JavaScript do mundo. Ele pode
ser usado com quaisquer linguagens de front end baseadas em JavaScript, como por exemplo: Angular,
React, Vue, etc.
No Módulo de Download da BNCC, utilizamos a estrutura padrão de arquivos que o NPM sugere. Temos na
raiz do projeto um arquivo chamado package.json, nesse arquivo temos as informações básicas do projeto,
tais como título, descrição, versão, dentre outros atributos e também, a lista de dependências e versões das
mesmas utilizadas no projeto. Para adicionar uma dependência nova ao projeto, basicamente, podemos
fazer de duas formas, uma via CLI, utilizando o seguinte comando:
npm install --save <nome da dependência>@<versão da dependência>
A outra forma é adicionando uma nova linha no arquivo através da notação JSON:

"dependencies": {
<NOME DA DEPENDÊNCIA>: <VERSÃO>,
<NOME DA DEPENDÊNCIA>: <VERSÃO>,
...
}

Para especificação da versão foram aplicadas algumas das notações padrões do NPM, tais como,
"~<VERSÃO>" para a versão mais recente menor, como por exemplo 1.2.x, "^<VERSÃO>", já para versões
compatíveis foi utilizado 1.x.x, <VERSÃO> para a versão exata, entre algumas outras menos utilizadas.
Após o download da dependência, o NPM as armazena por padrão na pasta node_modules.

Para instalação das dependências do projeto basta executar o comando:
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npm install
Após a execução, a pasta node_modules será criada e todas as dependências estarão funcionando
corretamente.

7.9.2. GERENCIAMENTO DE DEPENDÊNCIAS BACK-END
De maneira muito semelhante, as dependências do backend são gerenciadas pelo Composer
(https://getcomposer.org/), sendo o principal gerenciador de dependencias para PHP, O mesmo é utilizado
pelos principais frameworks do mercado, incluindo o Lumen/Laravel, que foi utilizado nesse projeto.
No Back-end do projeto, utilizamos a estrutura padrão que o composer e o lumen nos sugerem. Na raiz do
projeto, temos um arquivo composer.json contendo as informações básicas do projeto, tais como título,
descrição, versão, dentre outros atributos, e também a lista de dependências (localizada no atributo
‘require’) para as versões utilizadas no projeto. Para adicionar uma dependência nova ao projeto,
basicamente, podemos fazer de duas formas, uma via CLI, utilizando o seguinte comando:
composer require "<vendor>/<package>:<version>"
A outra é adicionando uma nova linha no arquivo, utilizando a notação JSON:
"require": {
"<vendor>/<package>:<version>",
"<vendor>/<package>:<version>",
...
}

Para a especificação da versão, podemos utilizar algumas notações padrões do Composer, tais como
"~<VERSÃO>" para a versão mais recente menor, como por exemplo 1.2.x, "^<VERSÃO>"ou para versões
compatíveis, como por exemplo 1.x.x, <VERSÃO> para a versão exata, entre algumas outras menos
utilizadas. Após o download da dependência, o Composer as armazena por padrão na pasta vendor na raiz
do projeto.

Para instalação das dependências do projeto, basta executar o comando:
composer install
Após a execução, a pasta vendor será criada e todas as dependências estarão funcionando corretamente.

7.10. PADRÃO DE NOMENCLATURA/CODIFICAÇÃO
Foram seguidos os requisitos dos documentos:


ARQUITETURA DE REFERÊNCIA PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES FRONT-END:
FRAMEWORK ANGULAR 4 - Versão 1.2
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ARQUITETURA DE REFERÊNCIA PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES BACK-END
PHP LUMEN (MICRO-FRAMEWORK LARAVEL) - Versão 0.4

8. VISÃO DE IMPLANTAÇÃO
O modelo físico de implantação será descrito pela equipe de TI do MEC

8.1. CONFIGURAÇÃO DO DOMÍNIO
O modelo físico de implantação será descrito pela equipe de TI do MEC

8.2. CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE APLICAÇÃO
O modelo físico de implantação será descrito pela equipe de TI do MEC

8.3. CONFIGURAÇÃO DE CONEXÃO COM BANCO DE DADOS
O modelo físico de implantação será descrito pela equipe de TI do MEC

8.4. CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO COM SERVIÇOS EXTERNOS E/OU
OBJETOS REMOTOS
O modelo físico de implantação será descrito pela equipe de TI do MEC

8.5. ARTEFATOS DE IMPLANTAÇÃO
8.5.1. ARTEFATO(S) DE FRONT-END
Documento Plano de Implantação.BNCC.FrontEnd preenchido e entregue à equipe de arquitetura do MEC.
8.5.2. ARTEFATO(S) DE BACK-END (API’S)
Documento Plano de Implantação.BNCC.BackEnd preenchido e entregue à equipe de arquitetura do MEC.
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9. VISÃO DE DADOS

Figura 6 - Diagrama de entidade e relacionamento do sistema

10. DIMENSIONAMENTO E PERFORMANCE
10.1. VOLUMETRIA


Estimativa do público alvo: Educadores dos 5570 municípios e respectivas administrações



Quantidade de acesso simultâneo: pico máximo histórico de 1000 acessos simultâneos



Alocação de espaço em file-system: não há



Crescimento do banco de dados: não há
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10.2. PERFORMANCE
Não foram mapeados requisitos não-funcionais de performance

11. QUALIDADE – ISO 25000
Não foram mapeados requisitos não-funcionais de segurança

11.1. MATRIZ DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE QUALIDADE
Não foram mapeados requisitos não-funcionais de qualidade
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HISTÓRIAS DE USUÁRIOS
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1 Download da BNCC
Para realizar o download da BNCC é necessário clicar na opção download que estará presente
na tela inicial.
O download será realizado em formato XLSX, o arquivo permitira edição por parte do usuário.

1.1 Visão geral
Ao acessar a ferramenta o usuário ira visualizar a tela da seguinte maneira:

Figura 1 - Visão geral da página BNCC Ensino Médio
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1.2 Legibilidade do texto
Logo abaixo do cabeçalho de navegação principal, haverá três botões que indicam a
acessibilidade do texto, estes botões poderão alterar o tamanho da fonte e a cor do fundo
para que o texto se torne mais legível e agravável para leitura.

Figura 2 - Ícones de legibilidade

1.3 Guias de opção
Abaixo dos botões de legibilidade de texto e do texto informativo, haverá as guias de opção
para que o usuário selecione o nível de ensino do qual deseja realizar o download da BNCC.

1.3.1 Educação infantil
Na opção de Educação infantil os filtros irão possibilitar o download dos direitos e objetivos de
aprendizagem por grupo de faixas etárias ou campos de experiência.

Figura 3 - Guia “Educação Infantil”

1.3.2 Ensino fundamental
Na opção Ensino fundamental, o usuário poderá realizar o download das competências e
habilidades que os estudantes devem desenvolver em todas as áreas do conhecimento.

Figura 4 - Guia “Educação Fundamental”

1.3.3 Ensino médio
Na opção Ensino médio o sistema exibira uma mensagem sobre a futura disponibilidade do
conteúdo.

Figura 5 - Guia “Ensino Médio”
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Figura 6 – Mensagem “Ensino Médio”

1.4 Download dos arquivos
Abaixo da aba de opções de níveis de ensino o usuário poderá configurar os filtros de acordo
com os componentes disponíveis para cada etapa do ensino.

1.4.1 Download do arquivo “Educação Infantil”
Para realizar o download do arquivo para educação infantil o usuário devera selecionar os
campos de experiência que abrangem o nível de educação e o grupo por faixa etária.

Figura 7 - Campos e grupos selecionados para download
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Logo abaixo do controle de filtros o usuário poderá visualizar a forma em que o arquivo será
gerado, os campos que serão destacados com a cor cinza serão os exibidos no documento
gerado.

Figura 8 – Tabela com campos selecionados

Depois que todos os campos de experiências e grupos forem marcados de acordo com a
necessidade do usuário o resultado final será exibido da seguinte forma:

Figura 9 – Guia “Educação Infantil”, as opções selecionadas e destaque na tabela.

Após realizar esses passos o usuário devera clicar no botão “download” que estará presente na
tela logo abaixo das opções de filtro. Ao clicar no botão o sistema ira iniciar o download do
arquivo para o computador do usuário.

Figura 10 – Botão para efetuar o download do arquivo
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Quando o download for finalizado será possível encontra-lo no computador em que o usuário
esta acessando a ferramenta. O arquivo final exibido para o usuário será o seguinte:

Figura 11 – Versão final exibida para o usuário após o download (Observe as guias da planilha, são a seleção das
opções feitas na plataforma).

1.4.2 Download do arquivo “Ensino fundamental”
Do mesmo modo em que os filtros foram configurados para educação infantil, eles deverão ser
configurados para o download do arquivo para o ensino fundamental. Neste caso,
selecionando os componentes referentes ao ensino fundamental e os anos de ensino.
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Figura 12 - Seleção dos itens de componentes e ano destaca-se na cor cinza

Após configurar os filtros para o download do arquivo para o ensino fundamental o usuário
devera clicar no botão “download” que estará presente na tela logo abaixo das opções de
filtro. Ao clicar no botão o sistema ira iniciar o download do arquivo para o computador do
usuário.

Figura 13 – Botão de download para descarregar o arquivo

Quando o download for finalizado será possível encontra-lo no computador em que o usuário
esta acessando a ferramenta. O arquivo final exibido para o usuário será o seguinte:
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Figura 14 – Guias da planilha conforme a seleção das opções feitas na plataforma

1.4.3 Download do arquivo “Ensino médio”
Neste nível de ensino os materiais ainda não estarão disponíveis e por esse motivo ao clicar na
opção para o ensino médio na guia de opções será exibido a mensagem abaixo:

Figura 15 - Mensagem informativa sobre o aguardo da etapa na Base do Ensino Médio ao CNE
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1 TL001 – Educação Infantil

Nome
Recursos para a equipe
Campos de experiência

Descrição
Descrição: Campo para filtrar a pesquisa do Download
BNCC
Obrigatório: Sim (mínimo 1)
Editável: Não
Tipo de campo: Múltiplas seleções (checkbox)
Regra:
1 – O sistema permite o download da pesquisa após a
escolha de pelo menos uma opção de filtro. A opção
pode ser nos Campos de experiências ou Grupos por
faixas etárias, não necessariamente nas duas.

Grupos por faixas etárias

Descrição: Campo para filtrar a pesquisa do Download
BNCC
Obrigatório: Sim (mínimo 1)
Editável: Não
Tipo de campo: Múltiplas seleções (checkbox)
Regra:
1 – O sistema permite o download da pesquisa após a
escolha de pelo menos uma opção de filtro. A opção
pode ser nos Campos de experiências ou Grupos por
faixas etárias, não necessariamente nas duas.
Descrição: Botão de para os Downloads do resultado dos
filtros do Download BNCC
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O sistema deve exibir a opção de download da
pesquisa no formato xlsx
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2 TL002 – Ensino Fundamental

Nome
Recursos para a equipe
Campos de experiência

Descrição
Descrição: Campo para filtrar a pesquisa do Download
BNCC
Obrigatório: Sim (mínimo 1)
Editável: Não
Tipo de campo: Múltiplas seleções (checkbox)
Regra:
1 – O sistema permite o download da pesquisa após a
escolha de pelo menos uma opção de filtro. A opção
pode ser nos Campos de experiências ou Grupos por
faixas etárias, não necessariamente nas duas.

Grupos por faixas etárias

Descrição: Campo para filtrar a pesquisa do Download
BNCC
Obrigatório: Sim (mínimo 1)
Editável: Não
Tipo de campo: Múltiplas seleções (checkbox)
Regra:
1 – O sistema permite o download da pesquisa após a
escolha de pelo menos uma opção de filtro. A opção
pode ser nos Campos de experiências ou Grupos por
faixas etárias, não necessariamente nas duas.
Descrição: Botão de para os Downloads do resultado dos
filtros do Download BNCC
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O sistema deve exibir a opção de download da
pesquisa no formato xlsx
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3 TL003 – Ensino Médio

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão fechar
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O sistema fechará o pop-up.
Descrição: Botão ok
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O sistema fechará o pop-up.
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Planejamento de Implantação
Responsabilidades
Hardware
Sistema estático, necessária definição de volumetria para estimativa. Configuração utilizada no
ambiente de produção AWS atual, compartilhado pelas três aplicações front-end e pela
aplicação de back-end para o BNCC:


Aplicação – serviço m5.large

Diagrama Lógico do Sistema
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Planejamento de Implantação
Responsabilidades
Hardware
Sistema não estático, necessária definição de volumetria para estimativa. Configuração
utilizada no ambiente de produção AWS atual:




Aplicação – serviço m5.large
Banco de dados – serviço db.t2.medium

Diagrama Lógico do Sistema

Instalação do Sistema




Instalação do banco de dados
o Baixar o dump do banco ‘mec_sc’ na URL http://gtedrive.vanzoliniead.org.br/index.php/s/Jx8JDzfy4bznOes, senha mec@#$2@@18
o Restaurar no servidor de dados PostgreSQL da aplicação esse dump
Aplicação
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o

Baixar o repositório da aplicação no Git em uma pasta adequada. As
credenciais de acesso são individuais e informadas ao MEC por outros canais


o

Baixar as dependências



o





cd <pasta escolhida>
composer install

Gerar o arquivo ‘.env’




git clone http://gtegit.vanzolini-ead.org.br/MEC BNCC/bncc-ngbackend.git <pasta escolhida>

cp env.sample .env

 vi .env, adequar as entradas DB_*
o Publicar a pastas <pasta escolhida>/public para /api
Para testes, executar
o <server URI>/<caminho configurado>/campoexperiencia/buscar - será mostrada a
lista de campos de experiência configuradas no banco de dados
No servidor do ambiente montado pela FCAV/GTE, a porção de configuração do
serviço Nginx foi:
server {
listen 80;
listen [::]:80;
root /var/www/bncc-ng-backend/public;
index index.php;
server_name bncc-ng-backend.localhost;
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php;
}
location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
}
}

No ambiente de desenvolvimento, a aplicação é inicializada com
o

php –S localhost:8080 –t public/

Software de Suporte


Composer v1.x

Documentação de Suporte


Diagrama e dicionário de dados

Pessoal de Suporte


Fundação Carlos Alberto Vanzolini – GTE
o Wilder Oliveira – Gerente técnico do projeto – woliveira@vanzolini-ead.org.br
o Sonia Akimoto – Gerente de sistemas – soniaakimoto@vanzolini-ead.org.br
o Luiz Marcio Barbosa – Gerente do PO – lbarbosa@vanzolini-ead.org.br
o Renata Simões – Representante do PO – rsimoes@vanzolini-ead.org.br
o Beatriz Leonel Scavazza – Coordenadora executiva FCAV/GTE –
bscavazza@vanzolini-ead.org.br
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1. INTRODUÇÃO
1.1. OBJETIVO
Este documento provê uma visão de alto nível e explana a visão arquitetural do sistema Documento
Curricular.
Este documento define metas e objetivos arquiteturais, os cenários de casos de uso suportados pelo
sistema, estilos arquiteturais e componentes utilizados. Este documento fornece um alinhamento para as
decisões de arquitetura e projeto realizados desde a fase conceitual até a sua implantação.
A fim de descrever o software da forma mais apurada possível, a estrutura deste documento de arquitetura
de software – DAS é baseada no modelo de visão de arquitetura 4+1 proposto inicialmente por Philippe
Kruchten’s.

Figura 1 - Modelo 4+1 da Engenharia de Software

1.2. ESCOPO
O escopo deste DAS é descrever a arquitetura do sistema de Documento Curricular.
Este documento descreve os aspectos de projeto do Documento Curricular que são considerados
significativamente relevantes na visão de arquitetura, isto é, os elementos e comportamentos que são
fundamentais para guiar e estabelecer diretrizes para a construção do sistema. Stakeholders que exigirem
um entendimento técnico do Documento Curricular da BNCC são convidados para tomarem ciência deste
documento e posteriormente, participar do processo de revisão dos artefatos complementares a este projeto
como Documentos de Casos de Uso, Diagramas de Processos de Negócio e demais artefatos que
contribuem para o enriquecimento da documentação do produto final a ser entregue. Por fim, o código-fonte
poderá ser revisado após a entrega

Documento de Arquitetura de Software
Documento Curricular
Versão 1.1

1.5. VISÃO DO PROJETO
O contrato nº 17/2017 celebrado entre o Ministério da Educação (MEC) e a Fundação Carlos Alberto
Vanzolini (FCAV) tem por objeto a prestação de serviços especializados para a gestão integrada dos
processos necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da BNCC,
incluindo materiais de apoio e ações de formação para sua implementação. No contexto desse contrato,
está prevista, no eixo 3, a produção de materiais de apoio para a implementação da BNCC e, entre as
atividades desse eixo, destaca-se a Macroatividade 11 – Disponibilização de ferramenta on-line que permita
a seleção e a organização de conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a elaboração de
propostas curriculares locais.

No âmbito dessa ferramenta on-line, foram desenvolvidos três módulos: Download da BNCC, Documento
Curricular e Consulta Pública.

O módulo Documento Curricular tem a premissa de que cada currículo é um projeto com a possibilidade de
criação de grupos e subgrupo de trabalhos (GT) totalmente flexíveis e aderentes aos diferentes contextos e
realidades. Por exemplo, os usuários poderão definir diferentes GTs e especificá-los por área, componente
curricular, ano/série, entre outros.

O acesso a essa ferramenta é restrito àqueles que foram convidados via e-mail através de carga no
sistema, com o link que direciona para a página de cadastro de perfil. Após completar o cadastro, o usuário
efetua login com a senha criada, e então pode visualizar o painel de funcionalidades que é composto pelos
seguintes itens: ficha da proposta curricular, grupos e subgrupos de trabalho, (re)elaboração e validação da
proposta curricular, orientações e perfil.

Essa plataforma será utilizada por três tipos de perfil: coordenador estadual, coordenador de etapa e
redator. As funcionalidades estão disponíveis para edição ou consulta, dependendo do perfil do usuário, o
que é evidenciado no “painel de funcionalidades” de cada perfil.

O perfil de coordenador estadual é responsável por criar a ficha da proposta curricular, que é o campo com
as características gerais da proposta curricular que será desenvolvida, e os grupos de trabalho. Por essa
razão, essas duas funcionalidades estão na coluna de edição. Os coordenadores estaduais acompanham
tanto o trabalho dos grupos quanto dos subgrupos e acessam, a qualquer momento, as orientações de uso
da ferramenta e editam seu próprio perfil.

O perfil coordenador de etapa é responsável por criar subgrupos de trabalho, designar as atividades desses
subgrupos e convidar os redatores que serão responsáveis por ele. Em seu painel de controle, essa
funcionalidade está na coluna de edição.
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Seção 9: Descreve a perspectiva de armazenamento de dados persistentes do sistema.
Seção 10: Descreve as principais características de dimensionamento do software que têm impacto na
arquitetura, bem como as restrições do desempenho desejado.
Seção 11: Descreve Qualidade de Software.

2. REPRESENTAÇÃO ARQUITETURAL
A modelagem, implementação e documentação de um sistema exige que a visão do sistema seja dividida
em diferentes perspectivas. Por este motivo, a arquitetura do projeto Documento Curricular da BNCC será
representada em uma abordagem de 6 visões. A seguir temos uma breve descrição de cada uma destas
visões:
●

Visão de casos de uso: Definir os principais direcionadores do sistema, que são compostos pelos
requisitos funcionais do sistema;

●

Visão lógica: Contém as definições do sistema em visão de diagramas de classes e objetos que
descrevem os serviços que o sistema irá prover ao usuário final;

●

Visão de processos: Detalha os processos que irão dar subsídio ao entendimento dos
mecanismos do sistema, representados em forma de diagramas de comunicação, sequência e
atividades.

●

Visão de implementação: Define as especificações do sistema como interfaces e componentes
utilizados, detalhando como estes componentes são dispostos em camadas e subsistemas;

●

Visão de implantação: Descreve como os nós de hardware serão dispostos para trazer vida ao
sistema, bem como configurações físicas necessárias para instalação, empacotamento e
distribuição;

●

Visão de dados: Descreve em uma visão de dados, a descrição das principais tabelas utilizadas e
diagramas de entidade-relacionamento.
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3. RESTRIÇÕES E METAS ARQUITETURAIS
Restrições de software e versões:
●

Banco de dados: PostgreSQL 9.6

●

Servidor de aplicação PHP: Zend Server com NGINX

●

Framework PHP: Lumen 5.5

●

Interpretador de código Javascript: NodeJS v8.10.0

●

Gerenciamento de módulos Javascript: NPM 3.5.2

●

Framework Javascript: Angular 6.1.0

●

Servidor de aplicação Angular: NGINX

●

Notificação via E MAIL: Servidor SMTP interno MEC

4. VISÃO DE CASOS DE USO

Figura 2 - Diagrama de Caso de uso (Perfil Administrador)

Documento de Arquitetura de Software
Documento Curricular
Versão 1.1

Figura 3 - Diagrama de Caso de uso (Perfil MEC)

Figura 4 - Diagrama de Caso de uso (Perfil Coordenador Estadual)
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Figura 5 - Diagrama de Caso de uso (Perfil Coordenador Etapa)
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Figura 6 - Diagrama de Caso de uso (Perfil Redator)
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arquivos de referência que podem ser consumidos
pelos redatores durante o processo de elaboração
do documento.
Tabela 5 - Tabela de atores do sistema
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aba “(Re)elaboração”; analisar um documento curricular
para verificar se nele estão contempladas as aprendizagens
essenciais da BNCC, na aba “Análise”.
Visualizar Tutoriais de Uso

Visualizar Orientações de Uso

Trocar Grupo

Vídeo explicativo sobre o uso do documento curricular.
Orientações para criar grupos de trabalho, discutir e
gerenciar a (re)elaboração do documento curricular.
Alternar entre grupos de trabalho e acompanhar a
(re)elaboração do documento curricular.

Tabela 6 - Tabela com os principais casos de uso ou histórias de usuário do sistema
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“Referências”;
Inserir documentos de texto com as versões do currículo
produzidas pelo grupo e comentar as diferentes versões, na
aba “(Re)elaboração”;
Analisar um documento curricular para verificar se estão
contempladas as aprendizagens essenciais da BNCC, na
aba “Análise”.

Visualizar Tutoriais de Uso

Visualizar Orientações de Uso

Trocar Grupo

Vídeo explicativo que ensina como utilizar o painel
administrativo.
Orientações para criar grupos de trabalho, discutir e
gerenciar a (re)elaboração do documento curricular.
Selecionar

o

Grupo

que

deseja

acompanhar

(re)elaboração do documento curricular.
Tabela 7 - Tabela com os principais casos de uso ou histórias de usuário do sistema

a
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depois em criar grupo. Você ainda poderá gerenciar os grupos de
etapas existentes.

Visualizar Grupos de Trabalho

Visualizar Tutoriais de Uso

Visualizar Orientações de Uso

Acompanhe trabalho dos grupos de etapa e dos grupos de
trabalho.
Vídeo explicativo sobre o uso do sistema.
Orientações para criar grupos de trabalho, discutir e gerenciar a
(re)elaboração do documento curricular.
Link externo para divulgação do repositório de boas práticas para

Visualizar Boas Práticas BNCC

inspirar o trabalho das equipes estaduais na (re)elaboração dos
currículos da Base Nacional Comum Curricular.

Editar Meu Perfil

Trocar Grupo

Editar os dados de perfil do usuário.
Alternar entre grupos de trabalho e acompanhar a (re)elaboração
do documento curricular.

Tabela 10 - Tabela com os principais casos de uso ou histórias de usuário do sistema
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4.3. REALIZAÇÕES DE CASO DE USO

Figura 7 - Diagrama de sequência – Autenticação
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Figura 8 - Diagrama de sequência - Convidar Participantes (Coordenador Regional, Estadual, de Etapa ou
Redator)
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Figura 9 - Diagrama de sequência - Incluir / Editar Características do Documento Curricular
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Figura 10 - Diagrama de sequência - Incluir / Editar Grupo de Etapa
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Figura 11 - Diagrama de sequência - Incluir / Editar Grupo de Trabalho
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Figura 12 - Diagrama de sequência - Geração de Relatórios (Coordenador Regional)
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Figura 13 - Diagrama de sequência - Análise do Documento Curricular

Documento de Arquitetura de Software
Documento Curricular
Versão 1.1

Figura 14 - Diagrama de sequência - Envio de Documentos de Referência e Elaboração. E comentários sobre
os Documentos.
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6. VISÃO DE PROCESSOS
6.1. Processos do perfil Coordenador Estadual

Figura 15 - Criar/Editar Documento Curricular
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Figura 16 - Criar/Editar Grupo de Etapa
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6.2. Processos do perfil Coordenador de Etapa

Figura 17 - Criar/Editar Grupo de Trabalho
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6.3. Processos do perfil Redator

Figura 18 - Produzir Documento Curricular - Aba BNCC Comentada

Figura 19 - Produzir Documento Curricular - Aba Documentos de Referência
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Figura 20 - Produzir Documento Curricular - Aba (RE)Elaboração

Figura 21 - Produzir Documento Curricular - Aba Análise

Documento de Arquitetura de Software
Documento Curricular
Versão 1.1

7.3. CONTROLE DE TRANSAÇÕES E CONCORRÊNCIA
O

Controle

de

transação

na

aplicação

do

BNCC

fica

totalmente

a

cargo

do

Eloquent

(https://laravel.com/docs/5.4/database#database-transactions). Na API, não gerenciamos manualmente
nenhuma transação ou estratégia de lock, deixamos isso aos cuidados do Eloquent que o faz da melhor
forma.

7.4. ESTRATÉGIA DE REUSO
Para a API (back-end) utilizamos o padrão de micros-serviços, facilitando na distribuição da aplicação,
deixando ela com baixo acoplamento e com alta coesão. Utilizamos os patterns sugeridos pelo próprio
Lumen fazendo com que haja pouca repetição de código e distribuição correta de responsabilidades.

No Módulo de Documento Curricular em Angular, utilizamos o desenvolvimento baseado em componentes
reutilizáveis, assim, escrevemos apenas 1 componente que será utilizado diversas vezes na aplicação, onde
cada componente tem suas responsabilidades e métodos padrões, fazendo com que a página que instancia
aquele componente possa definir qual o comportamento do mesmo na página.

7.5. ESTRATÉGIA DE CACHE
A API não adota nenhuma estratégia de cache no backend, porém no módulo Documento Curricular além
do padrão do navegador para os arquivos estáticos de Front-end é utilizado o cache para requisições do
tipo GET, para que não sejam necessárias solicitações repetitivas a API.

7.6. ESTRATÉGIA DE LOG
Na API utilizamos a estratégia de log padrão do Lumen. Por padrão, o Lumen é configurado para criar um
único arquivo de log para seu aplicativo, que é armazenado no diretório storage/logs.

7.7. SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO
Não foram mapeados requisitos não funcionais de segurança.

7.8. BUILD E VERSIONAMENTO
Para o versionamento do sistema foi adotado o padrão Semver (Versionamento Semântico >
https://semver.org/lang/pt-BR/):
1. Versão Maior(MAJOR): quando realizado mudanças incompatíveis na API,
2. Versão Menor(MINOR): quando adicionado funcionalidades mantendo compatibilidade, e
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3. Versão de Correção (PATCH): quando corrigido falhas mantendo a compatibilidade.

7.9. GERENCIAMENTO DE DEPENDÊNCIAS
7.9.1.

GERENCIAMENTO DE DEPENDÊNCIAS FRONT-END

As dependências de Front-end do Módulo de Documento Curricular são gerenciadas pelo NPM
(https://www.npmjs.com/), sendo este, o maior gerenciador de dependências JavaScript do mundo. Ele pode
ser usado com quaisquer linguagens de front end baseadas em JavaScript, como por exemplo: Angular,
React, Vue, etc.
No Módulo de Documento Curricular, utilizamos a estrutura padrão de arquivos que o NPM sugere. Temos
na raiz do projeto um arquivo chamado package.json, nesse arquivo temos as informações básicas do
projeto, tais como título, descrição, versão, dentre outros atributos e também, a lista de dependências e
versões das mesmas utilizadas no projeto. Para adicionar uma dependência nova ao projeto, basicamente,
podemos fazer de duas formas, uma via CLI, utilizando o seguinte comando:
npm install --save <nome da dependência>@<versão da dependência>
A outra forma é adicionando uma nova linha no arquivo através da notação JSON:

"dependencies": {
<NOME DA DEPENDÊNCIA>: <VERSÃO>,
<NOME DA DEPENDÊNCIA>: <VERSÃO>,
...
}

Para especificação da versão foram aplicadas algumas das notações padrões do NPM, tais como,
"~<VERSÃO>" para a versão mais recente menor, como, por exemplo, 1.2.x, "^<VERSÃO>", já para
versões compatíveis foi utilizado 1.x.x, <VERSÃO> para a versão exata, entre algumas outras menos
utilizadas. Após o download da dependência, o NPM as armazena por padrão na pasta node_modules.

Para instalação das dependências do projeto basta executar o comando:
npm install
Após a execução, a pasta node_modules será criada e todas as dependências estarão funcionando
corretamente.
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7.9.2.

GERENCIAMENTO DE DEPENDÊNCIAS BACK-END

De maneira muito semelhante, as dependências do backend são gerenciadas pelo Composer
(https://getcomposer.org/), sendo o principal gerenciador de dependências para PHP, O mesmo é utilizado
pelos principais frameworks do mercado, incluindo o Lumen/Laravel, que foi utilizado nesse projeto.
No Back-end do projeto, utilizamos a estrutura padrão que o composer e o lumen nos sugerem. Na raiz do
projeto, temos um arquivo composer.json contendo as informações básicas do projeto, tais como título,
descrição, versão, dentre outros atributos, e também a lista de dependências (localizada no atributo
‘require’) para as versões utilizadas no projeto. Para adicionar uma dependência nova ao projeto,
basicamente, podemos fazer de duas formas, uma via CLI, utilizando o seguinte comando:
composer require "<vendor>/<package>:<version>"
A outra é adicionando uma nova linha no arquivo, utilizando a notação JSON:
"require": {
"<vendor>/<package>:<version>",
"<vendor>/<package>:<version>",
...
}

Para a especificação da versão, podemos utilizar algumas notações padrões do Composer, tais como
"~<VERSÃO>" para a versão mais recente menor, como, por exemplo, 1.2.x, "^<VERSÃO>“ ou para
versões compatíveis, como, por exemplo, 1.x.x, <VERSÃO> para a versão exata, entre algumas outras
menos utilizadas. Após o download da dependência, o Composer as armazena por padrão na pasta vendor
na raiz do projeto.

Para instalação das dependências do projeto, basta executar o comando:
composer install
Após a execução, a pasta vendor será criada e todas as dependências estarão funcionando corretamente.
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7.10. PADRÃO DE NOMENCLATURA/CODIFICAÇÃO
Foram seguidos os requisitos dos documentos:
●

ARQUITETURA DE REFERÊNCIA PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES FRONT-END:
FRAMEWORK ANGULAR 6 - Versão 1.2

●

ARQUITETURA DE REFERÊNCIA PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES BACK-END
PHP LUMEN (MICRO-FRAMEWORK LARAVEL) - Versão 0.4

8. VISÃO DE IMPLANTAÇÃO
O modelo físico de implantação será descrito pela equipe de TI do MEC

8.1. CONFIGURAÇÃO DO DOMÍNIO
O modelo físico de implantação será descrito pela equipe de TI do MEC

8.2. CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE APLICAÇÃO
O modelo físico de implantação será descrito pela equipe de TI do MEC

8.3. CONFIGURAÇÃO DE CONEXÃO COM BANCO DE DADOS
O modelo físico de implantação será descrito pela equipe de TI do MEC

8.4. CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO COM SERVIÇOS EXTERNOS E/OU
OBJETOS REMOTOS
O modelo físico de implantação será descrito pela equipe de TI do MEC

8.5. ARTEFATOS DE IMPLANTAÇÃO
8.5.1.

ARTEFATO(S) DE FRONT-END

Documento Plano de Implantação.BNCC.FrontEnd preenchido e entregue à equipe de arquitetura do MEC.
8.5.2.

ARTEFATO(S) DE BACK-END (API’S)

Documento Plano de Implantação.BNCC.BackEnd preenchido e entregue à equipe de arquitetura do MEC.
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9. VISÃO DE DADOS

Figura 22 - Parte - 1 > Diagrama de entidade e relacionamento do sistema
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Figura 23 - Parte - 2 > Diagrama de entidade e relacionamento do sistema
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10. DIMENSIONAMENTO E PERFORMANCE
10.1. VOLUMETRIA
●

Estimativa do público alvo: Educadores dos 5570 municípios e respectivas administrações

●

Quantidade de acesso simultâneo: pico máximo registrado de 1000 acessos simultâneos

●

Alocação de espaço em file-system: 100GB STORAGE para upload de arquivos

●

Crescimento do banco de dados: não há

10.2. PERFORMANCE
Não foram mapeados requisitos não-funcionais de performance

11. QUALIDADE – ISO 25000
Não foram mapeados requisitos não-funcionais de segurança

11.1. MATRIZ DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE QUALIDADE
Não foram mapeados requisitos não-funcionais de qualidade

DOCUMENTO CURRICULAR

DOCUMENTO DE HISTÓRIAS DE USUÁRIOS
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1 Acesso ao documento curricular
O acesso à ferramenta será realizado por meio da URL:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documento-curricular/index.html

2 Visão geral da página
Ao acessar a ferramenta o usuário ira visualizar a tela da seguinte maneira:

Figura 1 – Página inicial da plataforma e elementos da página

2.1 Navegação principal
Abaixo do menu que irá conter os links que direcionam para outros serviços, haverá o menu
principal que servira para direcionar o usuário para outras funções da ferramenta

Figura 2 – Menu principal da ferramenta

2.2 Vídeos tutoriais
Abaixo do titulo do site e do texto inicial de boas vindas da ferramenta, estará os vídeos
tutoriais dedicados a cada equipe estadual de apoio a o BNCC, nesta mesma região devera
haver o manual de boas praticas da BNCC.

Figura 3 – Vídeos tutoriais para equipes/Manual de boas práticas
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2.2.1 Formulário para acesso a ferramenta
Ao lado dos componentes de vídeos tutoriais estará o formulário para acesso a ferramenta,
onde o usuário deverá preencher com suas credenciais de acesso, nesse mesmo local é
possível redefinir a senha clicando no campo “Esqueci minha senha” presente abaixo do
campo onde a senha devera ser inserida.

Figura 4 – Formulário de acesso à ferramenta

2.2.2 Link “esqueci minha senha”
Ao clicar no link para redefinição de senha a ferramenta ira direcionar para uma nova pagina
onde será necessário o preenchimento do e-mail para que uma nova senha seja redefinida.

Figura 5 – Tela para redefinição de senha

2.3 Rodapé com links institucionais e suporte online
No rodapé destacado com a cor verde haverá links ícones que direcionará para sites
institucionais e os parceiros no desenvolvimento da BNCC. Neste mesmo local será possível
acessar o suporte online da ferramenta.

Figura 5 – Rodapé com os ícones institucionais e suporte online
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2.3.1 Contatando o “suporte online”
Para realizar o contato com o suporte online o usuário deverá clicar no botão amarelo que
possuirá o texto “Suporte”, que estará presente no rodapé. Ao ser clicado o botão ira abrir
uma poup-up para que sejam preenchidas informações a respeito da duvida, ou falha
encontrada.

Figura 6 – Chat de contato com o suporte online

3 Ativando a conta/Primeiro acesso
O primeiro acesso do usuário a ferramenta será realizado por meio do convite enviado via email, para que esse acesso seja efetivado é necessário que o perfil seja ativado.

Figura 7 – Convite na caixa de e-mail

A mensagem enviada ao usuário devera possuir informações sobre o projeto e o link para a
ativação da conta de usuário na ferramenta
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Figura 8 – Corpo de e-mail com link de ativação de conta

Ao clicar no link o mesmo devera direcionar o usuário para a pagina inicial onde devera ser
feito o login, com o e-mail cadastrado e senha 123. Após realizar o primeiro acesso o status da
conta do usuário devera ser exibido como ativo.

4 Níveis de perfis – Documento curricular
A ferramenta terá sete níveis de perfis de acesso ao documento curricular, cada perfil
permitira um determinado tipo de interação no sistema.

4.1 Perfil administrador
Esse tipo de perfil permitirá que o usuário vinculado a ele tenha acesso aos módulos de edição,
consulta e geral, esse perfil ele poderá convidar os usuários MEC, consultar o que os grupos de
trabalho estão produzindo e geral será onde ele devera realizar o logout da ferramenta.

Figura 9 – Tela inicial de acesso ao sistema para perfil de administrador

4.1.1 Convidando usuários MEC
Após clicar na opção “Convidar” o usuário será direcionado para uma nova pagina onde
devera preencher o nome e o e-mail do convidado e clicar no botão convidar que devera estar
ao lado do campo onde o usuário ira preencher o e-mail.
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Logo abaixo haverá uma grid onde os usuários convidados serão exibidos, juntamente com o email e o status do usuário convidado.

Figura 10 – Visão geral da tela para gerar convite para os usuários MEC

Na mesma grid será possível também reenvio de e-mail com o convite para acesso.

Figura 11 – Visão do grid com os status “ativos” e “aguardando” e ações a respeito do convite realizado

4.1.2 Grupos de trabalho
Ao clicar na opção de “Grupos de trabalho” o usuário será direcionado para a pagina de
acompanhamento das atividades. Nesta tela o usuário poderá marcar os estados qual ele
deseja acompanhar o grupo de trabalho e o nível de ensino que deseja acompanhar.
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Figura 12 – Visão da tela de acompanhamento

Ao selecionar um estado a ferramenta ira habilitar um novo combo onde o usuário devera
escolher os municípios que deseja acompanhar as atividades e ao clicar no botão pesquisar a
ferramenta ira exibir um link com resultado do filtro configurado. Clicando nesse link a
ferramenta ira exibir os grupos de etapas para que o usuário escolha o grupo que deseja
acompanhar.

Figura 13 – Visão da tela de acompanhamento e resultado de busca

Ao selecionar um grupo de etapa a ferramenta ira exibir uma poup-up com os grupos de
trabalho presentes no estado, município e grupo de etapa.
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Figura 14 – Poup-up com grupos de trabalho, visualização semelhante para todos os grupos de etapa presentes

Ao selecionar qualquer grupo de trabalho o usuário devera ser direcionado para a pagina
inicial do documento curricular referente à disciplina selecionada, para consultar o documento
curricular.

Figura 15 – Tela inicial do componente curricular do grupo de trabalho

4.2 Perfil Usuário MEC
Esse tipo de perfil permitirá que o usuário vinculado a ele tenha acesso aos módulos de edição,
consulta e geral, no caso desse perfil ele poderá convidar os coordenadores estaduais
consultar o que os grupos de trabalho estão produzindo, gerar relatórios e no módulo geral
será onde ele deverá realizar o logout da ferramenta.
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Figura 16 - Tela inicial de acesso ao sistema para perfil de usuário MEC

4.2.1 Convidando coordenadores estaduais
Após clicar na opção “Convidar” o usuário será direcionado para uma nova pagina onde
devera preencher o nome e o e-mail do convidado e clicar no botão convidar que devera estar
ao lado do campo que o usuário ira preencher o e-mail.
Logo abaixo haverá uma grid onde os usuários convidados serão exibidos, juntamente com o email e o status do usuário convidado.

Figura 17 – Visão geral da tela para gerar convite aos coordenadores estaduais

Na mesma grid será possível também que o administrador veja o status dos usuários
convidados e se for necessário reenviar o e-mail com o convite para o usuário.
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Figura 18 – Visão do grid com os status “ativos” e “aguardando” e ações a respeito do convite realizado

4.2.2 Grupos de trabalho
Ao clicar na opção de “Grupos de trabalho” o usuário será direcionado para a pagina de
acompanhamento das atividades. Nesta tela o usuário poderá marcar os estados qual ele
deseja acompanhar o grupo de trabalho e o nível de ensino que deseja acompanhar.

Figura 19 – Visão da tela de acompanhamento

Ao selecionar um estado a ferramenta ira habilitar um novo combo onde o usuário devera
escolher os municípios que deseja acompanhar as atividades e ao clicar no botão pesquisar a
ferramenta ira exibir um link com resultado do filtro configurado. Clicando nesse link a
ferramenta ira exibir os grupos de etapas para que o usuário escolha o grupo de etapa que
deseja acompanhar.
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Figura 20 – Visão da tela de acompanhamento e resultado de busca

Ao selecionar um grupo de etapa a ferramenta ira exibir uma poup-up com os grupos de
trabalhos presentes no estado, município e grupo de etapa.

Figura 21 – Poup-up com grupos de trabalho

Ao selecionar qualquer grupo de trabalho o usuário devera ser direcionado para a pagina
inicial do documento curricular referente à disciplina selecionada.
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Figura 22 – Tela inicial do componente curricular do grupo de trabalho

4.2.3 Gerando um relatório
Para gerar um relatório o usuário ira clicar na opção “Relatórios”, e devera ser direcionado
para a pagina de emissão de relatórios. Nesta pagina o usuário poderá clicar no tipo de
relatório que ele deseja gerar a ferramenta ira habilitar um scroll onde exibira os parâmetros
para emissão do relatório e o botão “Gerar”, que ao ser clicado devera realizar o download do
relatório desejado em formato xlsx.

Figura 23 – Tela de relatórios

4.3 Perfil Coordenador Estadual
Esse tipo de perfil permitirá que o usuário vinculado a ele tenha acesso aos módulos de edição,
consulta, informação e geral, este perfil conseguira editar características do documento
curricular, criar grupos da etapa de ensino, convidar outros coordenadores, definir as
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principais características do documento curricular, delimitar o escopo de cada grupo e
convidar os respectivos coordenadores para os grupos, consultar grupos de trabalho,
futuramente o progresso da atividade, haverá tutoriais e orientações de uso, manual de boas
práticas da BNCC, também será possível a edição do perfil do usuário .

Figura 24 – Tela inicial de acesso ao sistema para perfil de coordenador estadual

4.3.1 Características do documento comum curricular
Ao clicar na opção “Características do documento comum curricular” o usuário devera ser
direcionado para a pagina onde poderá visualizar as características gerais do documento
comum curricular que está sendo (re)elaborado na rede de ensino do usuário. Nesta tela
também será possível convidar assessores para auxiliar na elaboração do documento. Os
campos que forem marcados com “*” deverão ser de preenchimento obrigatório. Ao clicar no
botão “Salvar” que estará presente no fim da tela a ferramenta irá exibir um alerta ao usuário.
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Figura 25 – Visão geral da tela de características do documento comum curricular

Figura 26 – Alerta emitido ao usuário após a submissão do botão “Salvar”

4.3.2 Grupos de etapa de ensino
Nesta etapa será possível criar grupos para cada nível de ensino, clicando no botão “Criar
grupo” disponível na tela logo abaixo das abas de seleção do grupo de ensino. Abaixo do botão
haverá um grid com os grupos criados para o grupo de ensino
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Figura 27 – Visão geral da pagina de grupo de etapa de ensino

4.3.2.1 Criando um novo grupo – Educação infantil
Ao clicar no botão “Criar grupo” o sistema deverá abrir uma poup-up para que o usuário
preencha os dados sobre o novo grupo a ser inserido no sistema. Os campos marcados com
“*” serão de preenchimento obrigatório nesta poup-up será possível também enviar convites
para coordenadores para o grupo que está sendo criado.

Figura 28 – Tela de criação de um grupo de educação infantil
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4.3.2.2 Criando um novo grupo – Ensino fundamental
Ao clicar no botão “Criar grupo” o sistema deverá abrir uma poup-up para que o usuário
preencha os dados sobre o novo grupo a ser inserido no sistema. Os campos marcados com
“*” serão de preenchimento obrigatório nesta poup-up será possível também enviar convites
para coordenadores para o grupo que está sendo criado.

Figura 29 – Tela de criação de um grupo de ensino fundamental

4.3.3 Grupos de trabalho
Ao clicar nesse botão o sistema devera direcionar o usuário para uma nova página onde ele
poderá acompanhar os trabalhos dos grupos de etapa e dos grupos de trabalho. Para
acompanhar um grupo o usuário devera clicar sobre o nome do grupo e a ferramenta deverá
abrir um scroll onde será exibido o nome, componente curricular, ano de atuação da
competência, orientações e as ações para o grupo de trabalho.
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Figura 30 – Visão geral da tela de acompanhamento dos grupos de trabalho

4.3.3.1

Consultar informações do grupo de trabalho

Ao clicar no ícone de informação que estará sendo representado pelo o sistema devera
exibir uma poup-up com as informações sobre o grupo de trabalho que deseja obter
informações.

Figura 31 – Visão da poup-up de informações do grupo de trabalho

19
Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11)3024-2250

4.3.3.2

Visualizar grupos de trabalho

Ao clicar no botão
, o usuário poderá visualizar os grupos de trabalho que estão atuando
na (re)elaboração do documento comum curricular. Clicando na opção o sistema devera
direcionar o usuário para a pagina geral do grupo de trabalho referente ao componente. Nesta
tela ele poderá visualizar a BNCC comentada, visualizar documentos de referência e
(re)elaboração e visualizar a analise sobre cada componente curricular, ele poderá navegar
entre essas opções nas abas com os respectivos assuntos presente na tela.

Figura 32 – Visão geral da tela de visualização do documento curricular em ambos as etapas de ensino

4.3.3.2.1 Aba – BNCC comentada
Nesta tela o usuário poderá consultar trechos da BNCC comentados por especialistas.

Figura 33 – Visão geral da aba “BNCC comentada”, visualização semelhante para ambos as etapas de ensino
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4.3.3.2.1.1 Abordagem das experiências de aprendizagem
Ao clicar no botão
, que estará presente na grid de exibição dos objetivos de
aprendizagem o usuário ira visualizar a abordagem recomendada para a experiência exibida
em uma poup-up.

Figura 34 – Exibição da abordagem da experiência

4.3.3.2.1.2 Sugestões para o currículo
Ao clicar no botão
que estará presente na grid de exibição dos objetivos de aprendizagem
o usuário ira visualizar as sugestões para o currículo.

Figura 35 – Exibição das sugestões para o currículo

4.3.3.2.2 Aba – Documentos de referencia
Nesta aba o usuário poderá ver os documentos de referencia armazenados pelos membros do
grupo de trabalho.

Figura 36 – Visão geral da aba “Documentos de referência”, visualização semelhante para ambos as etapas de
ensino
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4.3.3.2.3 Aba – (Re)elaboração
Nesta aba o usuário poderá ver os documentos curriculares em que o grupo de trabalho esta
trabalhando, permitindo manter controle sobre todas as versões elaboradas e organizar as
discussões de forma transparente para todos os membros da etapa de ensino.

Figura 37 – Visão geral da aba “(Re)elaboração”, visualização semelhante para ambos as etapas de ensino

4.3.3.2.4 Aba – Analise
Nesta aba será possível que o usuário verifique se a habilidade e os objetivos de aprendizagem
estão contemplados na etapa de ensino. Para visualizar os itens vinculados em cada etapa de
ensino o usuário devera clicar no link com o nome da etapa. Ao clicar o sistema ira exibir um
scroll com a tabela e os itens abordados.

Figura 38 – Visão geral da aba “Analise”, visualização semelhante para ambos as etapas de ensino

4.3.4 Tutoriais de uso
Clicando na opção tutoriais de uso o sistema devera exibir uma poup-up com um vídeo tutorial
de uso da ferramenta.
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Figura 39 – Visão da poup-up com o vídeo tutorial

4.3.5 Orientações de uso
Clicando na opção orientações de uso o sistema devera exibir uma poup-up com as
orientações da ferramenta.

Figura 40 – Visão da poup-up com as orientações de uso

4.3.6 Boas práticas BNCC
Clicando na opção boas práticas o sistema devera abrir uma nova guia no site de boas praticas
da BNCC
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Figura 46 – Visão geral da tela de grupos de trabalho, visualização semelhante para ambos as etapas de ensino

4.4.1.1 Criando um grupo de trabalho
Ao clicar no botão “Adicionar grupo de trabalho”, que estará presente na tela logo abaixo do
box informativo o sistema devera exibir uma poup-up com os dados a serem preenchidos para
a criação de um novo grupo de trabalho. Ao preencher todos os dados marcados como
obrigatórios que deverão estar marcados com “*”, o sistema devera permitir que o usuário
salve o novo grupo criado e irá exibir uma mensagem de confirmação a mensagem de
confirmação é semelhante para as duas etapas de ensino.

Figura 47 – Formulário de preenchimento para criação de um novo grupo para ensino fundamental
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4.4.1.2

Editando um grupo de trabalho

Ao clicar no ícone de edição representado pelo ícone
presente na grid de exibição dos
grupos de trabalhos, o sistema ira exibir uma poup-up semelhante a de criação, só que neste
caso será permitida a edição de alguns itens, nessa tela também será possível convidar novos
redatores, reenviar o convite ou excluir o registro a tela para edição de grupo é semelhante
para as duas etapas de ensino.

Figura 51 – Tela de edição de grupo
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Figura 52 – Tela de edição de grupo de trabalho (Educação infantil)

4.4.1.2.1

Excluindo um redator

Para excluir um redator o usuário devera clicar no botão , que estará presente na tela ao
lado do status do redator. Ao clicar na lixeira o sistema devera exibir uma mensagem
solicitando a confirmação da ação e informando que todo o conteúdo inserido por ele será
apagado, após essa confirmação o sistema devera apagar o registo, a função do botão se aplica
para ambas as etapas de ensino.

Figura 53 – Confirmação de exclusão de redator, visualização semelhante para ambos as etapas de ensino
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4.4.1.3 Excluindo um grupo de trabalho
Para excluir um grupo de trabalho, independente da etapa de ensino o procedimento é
semelhante, o usuário deverá clicar no botão de excluir representado pelo ícone , ao clicar
nesse botão a ferramenta devera exibir uma poup-up solicitando a confirmação da exclusão do
grupo de trabalho.

Figura 54 – Solicitação de confirmação da exclusão do grupo de trabalho, visualização semelhante para ambos as
etapas de ensino

4.4.2 Características do documento curricular
Ao clicar na opção “Características do documento comum curricular” o usuário deverá ser
direcionado para a página onde poderá visualizar as características gerais do documento
comum curricular que está sendo (re)elaborado na rede de ensino do usuário.

Figura 55 – Visão geral da tela de características do documento comum curricular, visualização semelhante para
ambos as etapas de ensino
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4.4.3 Grupos de etapa de ensino
Nesta etapa será possível consultar grupos criados para cada nível de ensino, navegando pelas
abas de seleção do grupo de ensino, presentes na tela abaixo do box informativo. Dentro de
cada aba haverá um grid com os grupos criados para cada grupo de ensino.

Figura 56 – Visão geral da tela de consulta do grupo de etapa de ensino, visualização semelhante para ambos as
etapas

Figura 57 – Tela com informações do grupo de etapa
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4.4.4 Documento curricular
Ao clicar na opção de “consulta do documento curricular”, o sistema devera direcionar o
usuário para uma nova tela onde o usuário poderá acompanhar o trabalho dos grupos de
etapa e grupos de trabalho.

Figura 58 – Visão geral da tela de acompanhamento do componente curricular

4.4.4.1

Consultar informações do documento curricular

Ao clicar no ícone de informação que estará sendo representado pelo o sistema devera
exibir uma poup-up com as informações sobre o grupo de trabalho que deseja obter
informações.
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Figura 59 – Visão da poup-up de informações do grupo de trabalho

4.4.4.2

Visualizar grupos de trabalho

Ao clicar no botão
, o usuário poderá visualizar o documento que estão atuando na
(re)elaboração do documento comum curricular. Clicando na opção o sistema devera
direcionar o usuário para a página geral do grupo de trabalho referente ao componente. Nesta
tela ele poderá visualizar a BNCC comentada, visualizar documentos de referência e
(re)elaboração e visualizar a análise sobre cada componente curricular, ele poderá navegar
entre essas opções nas abas com os respectivos assuntos presente na tela.

Figura 60 – Visão geral da tela de visualização do documento curricular em ambos as etapas de ensino
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4.4.4.2.1 Aba – BNCC comentada
Nesta tela o usuário poderá consultar trechos da BNCC comentados por especialistas.

Figura 61 – Visão geral da aba “BNCC comentada”, visualização semelhante para ambos as etapas de ensino

4.4.4.2.1.1 Abordagem das experiências de aprendizagem
Ao clicar no botão
, que estará presente no grid de exibição dos objetivos de
aprendizagem o usuário irá visualizar a abordagem recomendada para a experiência exibida
em uma poup-up.

Figura 62 – Exibição da abordagem da experiência

4.4.4.2.1.2 Sugestões para o currículo
Ao clicar no botão
que estará presente no grid de exibição dos objetivos de aprendizagem
o usuário irá visualizar as sugestões para o currículo.
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Figura 63 – Exibição das sugestões para o currículo

4.4.4.2.2 Aba – Documentos de referência
Nesta aba o usuário poderá ver os documentos de referência armazenados pelos membros do
grupo de trabalho.

Figura 64 – Visão geral da aba “Documentos de referência”, visualização semelhante para ambos as etapas de
ensino

4.4.4.2.3 Aba – (Re)elaboração
Nesta aba o usuário poderá ver os documentos curriculares em que o grupo de trabalho está
trabalhando, permitindo manter controle sobre todas as versões elaboradas e organizar as
discussões de forma transparente para todos os membros da etapa de ensino.

Figura 65 – Visão geral da aba “(Re)elaboração”, visualização semelhante para ambos as etapas de ensino

4.4.4.2.4 Aba – Analise
Nesta aba será possível que o usuário verifique se a habilidade e os objetivos de aprendizagem
estão contemplados na etapa de ensino. Para visualizar os itens vinculados em cada etapa de
ensino o usuário deverá clicar no link com o nome da etapa. Ao clicar o sistema irá exibir um
scroll com a tabela e os itens abordados.
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Figura 66 – Visão geral da aba “Analise”, visualização semelhante para ambos as etapas de ensino

4.4.5 Tutoriais de uso
Clicando na opção tutoriais de uso o sistema devera exibir uma poup-up com um vídeo tutorial
de uso da ferramenta.

Figura 67 – Visão da poup-up com o vídeo tutorial

4.4.6 Orientações de uso
Clicando na opção orientações de uso o sistema devera exibir uma poup-up com as
orientações da ferramenta.
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Figura 68 – Visão da poup-up com as orientações de uso

4.4.7 Boas práticas BNCC
Clicando na opção boas práticas o sistema deverá abrir uma nova guia no site de boas práticas
da BNCC

Figura 69 – Visão do site de boas práticas da BNCC

4.4.8 Meu perfil
Nesta opção será permitido ao usuário que altere seu nome, e-mail, senha e atuação. Ao
preencher todos os campos e clicar no botão “Salvar” presente na tela o sistema irá exibir uma
mensagem de confirmação.
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Figura 73 – Visão geral da tela inicial de seleção de grupos

4.5.1 Grupo de trabalho
Ao clicar no link do grupo de trabalho desejado o usuário será direcionado para a página inicial
do perfil de redator que compete o grupo de trabalho desejado a exibição da interface da tela
inicial de redator é semelhante para ambos os grupos de etapa de ensino.

Figura 74 – Visão geral da tela de redator do grupo de trabalho do ensino infantil
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Figura 75 – Visão geral da tela de redator do grupo de trabalho do ensino fundamental

4.5.2 Documento curricular
Ao clicar na opção de “edição do documento curricular”, o sistema devera direcionar o
usuário para uma nova tela onde poderá editar e acompanhar o trabalho realizado por ele até
o momento

Figura 76 – Visão geral da tela de edição do componente curricular, visualização semelhante para ambos as etapas
de ensino

4.5.2.1

Visualizar grupos de trabalho

Ao clicar no botão
, o usuário poderá visualizar o documento que estão atuando na
(re)elaboração do documento comum curricular. Clicando na opção o sistema devera
direcionar o usuário para a página geral do grupo de trabalho referente ao componente. Nesta
tela ele poderá visualizar a BNCC comentada, visualizar documentos de referência e
(re)elaboração e visualizar a análise sobre cada componente curricular, ele poderá navegar
entre essas opções nas abas com os respectivos assuntos presente na tela.
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Figura 77 – Visão geral da tela de visualização do documento curricular em ambos as etapas de ensino

4.5.2.1.1 Aba – BNCC comentada
Nesta tela o usuário poderá consultar trechos da BNCC comentados por especialistas.

Figura 78 – Visão geral da aba “BNCC comentada”, visualização semelhante para ambos as etapas de ensino

4.5.2.1.1.1 Abordagem das experiências de aprendizagem
Ao clicar no botão
, que estará presente no grid de exibição dos objetivos de
aprendizagem o usuário irá visualizar a abordagem recomendada para a experiência exibida
em uma poup-up.
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Figura 79 – Exibição da abordagem da experiência

4.5.2.1.1.2 Sugestões para o currículo
Ao clicar no botão
que estará presente no grid de exibição dos objetivos de aprendizagem
o usuário irá visualizar as sugestões para o currículo.

Figura 80 – Exibição das sugestões para o currículo

4.5.2.1.2 Aba – Documentos de referência
Nesta aba o usuário poderá ver os documentos de referência armazenados pelos membros do
grupo de trabalho e realizar o upload de documentos.
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Figura 81 – Visão geral da aba “Documentos de referência”, visualização semelhante para ambos as etapas de
ensino

4.5.2.1.2.1 Editar registro
Para editar o registro presente no grid é necessário clicar no ícone
e o sistema irá exibir
uma poup-up com o comentário a ser editado, após editar o usuário devera clicar no botão
“Salvar” para alterar o comentário.

Figura 82 – Poup-up editar registro

4.5.2.1.2.2 Apagar registro
Para apagar o registro é necessário clicar no botão , que estará presente no grid juntamente
o botão de edição e download, ao clicar no botão o sistema irá solicitar a confirmação da ação.

Figura 83 – Poup-up de confirmação para apagar registro

4.5.2.1.2.3 Salvar registro
Para realizar o download do registro presente na tela o usuário devera selecionar no botão
, ao clicar na opção o sistema irá iniciar o download do arquivo automaticamente na maquina
onde o sistema está sendo acessado.

43
Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11)3024-2250

4.5.2.1.3 Aba – (Re)elaboração
Nesta aba o usuário poderá editar e ver os documentos de (re)elaboração carregados pelos
membros do grupo de trabalho e realizar o upload de documentos.

Figura 84 – Visão geral da aba “(Re)elaboração”, visualização semelhante para ambos as etapas de ensino

4.5.2.1.3.1 Editar registro
Para editar o registro presente no grid é necessário clicar no ícone
e o sistema irá exibir
uma poup-up com o comentário a ser editado, após editar o usuário deverá clicar no botão
“Salvar” para alterar o comentário.

Figura 85 – Poup-up editar registro

4.5.2.1.3.2 Apagar registro
Para apagar o registro é necessário clicar no botão , que estará presente no grid juntamente
o botão de edição e download, ao clicar no botão o sistema irá solicitar a confirmação da ação.

Figura 86 – Poup-up de confirmação para apagar registro
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Figura 91 – Visão geral da tela de consulta do grupo de etapa de ensino, visualização semelhante para ambos as
etapas

Figura 92 – Tela com informações do grupo de etapa

4.5.5 Documento curricular
Ao clicar na opção de “consulta do documento curricular”, o sistema devera direcionar o
usuário para uma nova tela onde o usuário poderá acompanhar o trabalho dos grupos de
etapa e grupos de trabalho.
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Figura 93 – Visão geral da tela de acompanhamento do componente curricular

4.5.5.1

Consultar informações do documento curricular

Ao clicar no ícone de informação que estará sendo representado pelo o sistema devera
exibir uma poup-up com as informações sobre o grupo de trabalho que deseja obter
informações.

Figura 94 – Visão da poup-up de informações do grupo de trabalho
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4.5.5.2

Visualizar grupos de trabalho

Ao clicar no botão
, o usuário poderá visualizar o documento que estão atuando na
(re)elaboração do documento comum curricular. Clicando na opção o sistema devera
direcionar o usuário para a página geral do grupo de trabalho referente ao componente. Nesta
tela ele poderá visualizar a BNCC comentada, visualizar documentos de referência e
(re)elaboração e visualizar a análise sobre cada componente curricular, ele poderá navegar
entre essas opções nas abas com os respectivos assuntos presente na tela.

Figura 95 – Visão geral da tela de visualização do documento curricular em ambos as etapas de ensino

4.5.5.2.1 Aba – BNCC comentada
Nesta tela o usuário poderá consultar trechos da BNCC comentados por especialistas.

Figura 96 – Visão geral da aba “BNCC comentada”, visualização semelhante para ambos as etapas de ensino
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4.5.5.2.1.1 Abordagem das experiências de aprendizagem
Ao clicar no botão
, que estará presente no grid de exibição dos objetivos de
aprendizagem o usuário irá visualizar a abordagem recomendada para a experiência exibida
em uma poup-up.

Figura 97 – Exibição da abordagem da experiência

4.5.5.2.1.2 Sugestões para o currículo
Ao clicar no botão
que estará presente no grid de exibição dos objetivos de aprendizagem
o usuário irá visualizar as sugestões para o currículo.

Figura 98 – Exibição das sugestões para o currículo

4.5.5.2.2 Aba – Documentos de referência
Nesta aba o usuário poderá ver os documentos de referência armazenados pelos membros do
grupo de trabalho.

Figura 99 – Visão geral da aba “Documentos de referência”, visualização semelhante para ambos as etapas de
ensino
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4.5.5.2.3 Aba – (Re)elaboração
Nesta aba o usuário poderá ver os documentos curriculares em que o grupo de trabalho está
trabalhando, permitindo manter controle sobre todas as versões elaboradas e organizar as
discussões de forma transparente para todos os membros da etapa de ensino.

Figura 100 – Visão geral da aba “(Re)elaboração”, visualização semelhante para ambos as etapas de ensino

4.5.5.2.4 Aba – Analise
Nesta aba será possível que o usuário verifique se a habilidade e os objetivos de aprendizagem
estão contemplados na etapa de ensino. Para visualizar os itens vinculados em cada etapa de
ensino o usuário deverá clicar no link com o nome da etapa. Ao clicar o sistema irá exibir um
scroll com a tabela e os itens abordados.

Figura 101 – Visão geral da aba “Analise”, visualização semelhante para ambos as etapas de ensino

4.5.6 Tutoriais de uso
Clicando na opção tutoriais de uso o sistema devera exibir uma poup-up com um vídeo tutorial
de uso da ferramenta.
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Figura 102 – Visão da poup-up com o vídeo tutorial

4.5.7 Orientações de uso
Clicando na opção orientações de uso o sistema devera exibir uma poup-up com as
orientações da ferramenta.

Figura 103 – Visão da poup-up com as orientações de uso

4.5.8 Boas práticas BNCC
Clicando na opção boas práticas o sistema deverá abrir uma nova guia no site de boas práticas
da BNCC
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1 TL0001 – Acesso à ferramenta

Nome

Descrição
Descrição: Botão para exibição de vídeo tutorial para
auxilio do coordenador estadual
Obrigatório: Não

Coordenador estadual

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir uma poup-up com videio tutorial
para exibição do vídeo tutorial.
Descrição: Botão para exibição de vídeo tutorial para
auxilio do coordenador etapa
Obrigatório: Não

Coordenador etapa

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir uma poup-up com videio tutorial
para exibição do vídeo tutorial.
Descrição: Botão para exibição de vídeo tutorial para
auxilio dos redatores
Obrigatório: Não

Redatores

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir uma poup-up com videio tutorial
para exibição do vídeo tutorial.
Descrição: Botão que direciona para o site de boas
práticas do BNCC
Obrigatório: Não

Boas práticas BNCC

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir uma nova guia com acesso para
o site: https://www.boaspraticasprobncc.com.br/ .

Usuário

Descrição: Campo para inserir o e-mail
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Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O preenchimento desse campo será com e-mail de
acesso

Senha

Descrição: Campo para inserir senha de acesso
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O preenchimento desse campo devera ser com
senha de acesso

Esqueci minha senha

Descrição: Botão que auxilia na redefinição de uma nova
senha
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o usuário devera ser
direcionado a uma nova guia

Entrar

Descrição: Botão para efetuar o acesso a ferramenta
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O botão devera realizar autenticação do texto
digitado nos campos de usuário e senha
2 – O botão devera dar acesso a ferramenta.

2 TL0002 – Esqueci minha senha

E-mail

Descrição: Campo para inserir e-mail
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
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Regra:
1 – O preenchimento desse campo será com e-mail
cadastrado na ferramenta.

Enviar

Descrição: Botão que dispara um e-mail de redefinição
de senha para o usuário
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera disparar um
e-mail de redefinição de senha

Suporte

3 Perfis de acesso
3.1 TL0003 Home perfil administrador

Convidar

Descrição: Botão para realizar o convite aos usuários
MEC
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera abrir a pagina
para envio de convites aos usuários MEC

Grupos de trabalho

Descrição: Botão para acessar a pagina de
acompanhamento dos grupos
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar no botão o sistema deverá abrir a página de
acompanhamento dos grupos de trabalho
Descrição: Botão para realizar o logout do sistema

Sair

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
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1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá encerrar a
sessão.

3.1.1 TL0004 – Convidar

Nome

Descrição: Local para inserção do nome do participante
que irá receber o convite
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Para enviar o convite ao usuário MEC é obrigatório o
campo estar preenchido

E-mail

Descrição: Local para inserção do e-mail do participante
que irá receber o convite
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Para enviar o convite ao usuário MEC é obrigatório o
campo estar preenchido.

Convidar

Descrição: Botão para disparar convite para usuário MEC
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera disparar uma
mensagem com convite ao usuário.

Nome

Descrição: Neste campo é ex bido o nome do usuário
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o nome do usuário para o
qual o convite foi enviado

E-mail

Descrição: Neste campo é ex bido o e-mail do usuário
convidado
Obrigatório: Não
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Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o e-mail do usuário para o
qual o convite foi enviado

Status

Descrição: Neste campo é ex bido o status do perfil do
usuário convidado.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o registro do usuário e para o
qual o convite foi enviado

Ações

Descrição: Botão para reenviar o convite a usuário já
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera disparar um
novo convite ao usuário.

Inicio

Descrição: Botão para redirecionar a TL003
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá retornar a
home do perfil (TL003).

3.1.2 TL0005 – Acompanhar as atividades dos grupos

Estados

Descrição: Combo para realizar a seleção do estado para
configurar o filtro
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Combobox
Regra:
1 – O componente devera exibir todos os estados
brasileiros

2 – deverão haver dois botões de ação dentro

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11)3024-2250

desse componente
Municípios

Descrição: Combo para seleção dos municípios do
estado para configuração do filtro
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Combobox
Regra:
1 – O componente devera exibir todos os estados
brasileiros

2 – deverão haver dois botões de ação dentro
desse componente
Educação infantil

Descrição: Checkbox para configuração do filtro para
educação infantil
Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – O usuário devera marcara esse check para
configuração do filtro.

2 – é possível marcar as duas opções.
Ensino fundamental

Descrição: Checkbox para configuração do filtro para
educação infantil
Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – O usuário devera marcara esse check para
configuração do filtro.

2 – é possível marcar as duas opções.
Limpar

Descrição: Botão para limpar as preferencias do filtro
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera limpar as
definições do filtro

Pesquisar

Descrição: Botão para configurar o filtro e exibir o
resultado da busca
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera exibir um link
com as preferencias configuradas

Inicio

Descrição: Botão para redirecionar a TL0003
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá retornar a
home do perfil (TL0003).
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3.1.2.1

TL005 – 1 Botões dos combos

Filtrar

Descrição: Campo para entrada do nome
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Ao preencher esse campo o sistema devera filtrar o
município conforme o usuário digita o texto

Selecionar todos

Descrição: Botão para selecionar todos os dados
presentes no combo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera selecionar
todos os campos do combo

Desmarcar todos

Descrição: Botão para desmarcar todos as opções
selecionadas no combo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera desmarcar
todas as opções selecionadas no combo
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3.1.2.2

TL005 – 2 Resultado da pesquisa

Documento curricular

Descrição: Link com o resultado do filtro configurado,
habilita um scroll com os links de acesso ao grupo de
etapa
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera rolar a tela num
scroll exibindo os grupos de etapa

Grupo de etapa

Descrição: Link que abrira a poup-up para seleção do
grupo de trabalho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera exibir uma
poup-up com os grupos de trabalhos para cada nível de
grupo de etapa
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3.1.2.2.1

TL005 – 2.1 – Grupo de trabalho

Grupo de trabalho

Descrição: Link que ira direcionar o usuário para a tela de
consulta
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera direcionar o
usuário para a home (TL00?? do item selecionado

Fechar

Descrição: Botão para fechar a poup-up em exibição
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse link a aba de grupo de trabalho
deverá ser fechada
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3.2 TL0006 Home perfil Usuário MEC

Descrição: Botão para realizar o convite aos
coordenadores estaduais

Convidar

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir a página
para envio de convites aos coordenadores estaduais
Descrição: Botão para acessar a página de
acompanhamento dos grupos

Grupos de trabalho

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar no botão o sistema deverá abrir a página de
acompanhamento dos grupos de trabalho
Descrição: Botão para acessar a página de relatórios
Obrigatório: Não

Relatórios

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar no botão o sistema deverá abrir a página de
acesso aos relatórios disponíveis no sistema
Descrição: Botão para realizar o logout do sistema
Obrigatório: Não

Sair

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá encerrar a
sessão.
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3.2.1 TL0007 – Convidar

Nome

Descrição: Local para inserção do nome do participante
que irá receber o convite
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Para enviar o convite ao coordenador estadual é
obrigatório o campo estar preenchido

E-mail

Descrição: Local para inserção do e-mail do participante
que irá receber o convite
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Para enviar o convite ao coordenador estadual é
obrigatório o campo estar preenchido.

Convidar

Descrição: Botão para disparar convite para coordenador
estadual
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera disparar uma
mensagem com convite ao usuário.

Nome

Descrição: Neste campo é ex bido o nome do usuário
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o nome do usuário para o
qual o convite foi enviado

E-mail

Descrição: Neste campo é ex bido o e-mail do usuário
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
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Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o e-mail do usuário para o
qual o convite foi enviado

Status

Descrição: Neste campo é ex bido o status do perfil do
usuário convidado.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o registro do usuário e para o
qual o convite foi enviado

Ações

Descrição: Botão para reenviar o convite a usuário já
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera disparar um
novo convite ao usuário.

Inicio

Descrição: Botão para redirecionar a TL0006
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá retornar a
home do perfil (TL0006).

3.2.2 TL0008 – Acompanhar as atividades dos grupos

Estados

Descrição: Combo para realizar a seleção do estado para
configurar o filtro
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Combobox
Regra:
1 – O componente devera exibir todos os estados
brasileiros

2 – deverão haver dois botões de ação dentro
desse componente

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11)3024-2250

Municípios

Descrição: Combo para seleção dos municípios do
estado para configuração do filtro
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Combobox
Regra:
1 – O componente devera exibir todos os municípios

2 – deverão haver dois botões de ação dentro
desse componente
Educação infantil

Descrição: Checkbox para configuração do filtro para
educação infantil
Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – O usuário devera marcara esse check para
configuração do filtro.

2 – é possível marcar as duas opções.
Ensino fundamental

Descrição: Checkbox para configuração do filtro para
educação infantil
Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – O usuário devera marcara esse check para
configuração do filtro.

2 – é possível marcar as duas opções.
Limpar

Descrição: Botão para limpar as preferencias do filtro
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera limpar as
definições do filtro

Pesquisar

Descrição: Botão para configurar o filtro e exibir o
resultado da busca
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera exibir um link
com as preferencias configuradas

Inicio

Descrição: Botão para redirecionar a TL0006
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá retornar a
home do perfil (TL0006).
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3.2.2.1

TL0008 – 1 Botões dos combos

Filtrar

Descrição: Campo para entrada do nome
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Ao preencher esse campo o sistema devera filtrar o
município conforme o usuário digita o texto

Selecionar todos

Descrição: Botão para selecionar todos os dados
presentes no combo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera selecionar
todos os campos do combo

Desmarcar todos

Descrição: Botão para desmarcar todos as opções
selecionadas no combo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera desmarcar
todas as opções selecionadas no combo

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11)3024-2250

3.2.2.2

TL0008 – 2 Resultado da pesquisa

Documento curricular

Descrição: Link com o resultado do filtro configurado,
habilita um scroll com os links de acesso ao grupo de
etapa
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera rolar a tela num
scroll exibindo os grupos de etapa

Grupo de etapa

Descrição: Link que abrira a poup-up para seleção do
grupo de trabalho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera exibir uma
poup-up com os grupos de trabalhos para cada nível de
grupo de etapa
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3.2.2.2.1

TL0008 – 2.1 – Grupo de trabalho

Grupo de trabalho

Descrição: Link que ira direcionar o usuário para a tela de
consulta
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera direcionar o
usuário para a home (TL00?? do item selecionado

Fechar

Descrição: Botão para fechar a poup-up em exibição
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse link a aba de grupo de trabalho
deverá ser fechada

Inicio

Descrição: Botão para redirecionar a TL0006
Obrigatório: Não
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Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá retornar a
home do perfil (TL0006).

3.2.3 TL0009 – Relatórios do sistema

Documento

Descrição: Link que exibira as configurações de
parâmetros para gerar o relatório.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera rolar o scroll
para exibir os parâmetros para o relatório

Coordenadores e redatores

Descrição: Link que exibira as configurações de
parâmetros para gerar o relatório.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera rolar o scroll
para exibir os parâmetros para o relatório

Grupos de trabalho

Descrição: Link que exibira as configurações de
parâmetros para gerar o relatório.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera rolar o scroll
para exibir os parâmetros para o relatório

Quantitativo Grupos

Descrição: Link que exibira as configurações de
parâmetros para gerar o relatório.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera rolar o scroll
para exibir os parâmetros para o relatório

Quantitativo Uploads

Descrição: Link que exibira as configurações de
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parâmetros para gerar o relatório.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera rolar o scroll
para exibir os parâmetros para o relatório

Coordenadores estaduais e assessores

Descrição: Link que exibira as configurações de
parâmetros para gerar o relatório.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera rolar o scroll
para exibir os parâmetros para o relatório

Gerar

Descrição: Botão para realizar o download do relatório no
computador que está acessando a ferramenta
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera iniciar o
download do relatório na máquina em que está
acessando a ferramenta

Inicio

Descrição: Botão para redirecionar a TL0006
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá retornar a
home do perfil (TL0006).

3.3 TL0010 Home perfil Coordenador de etapa (ensino fundamental e infantil)

Descrição: Botão que direciona para a pagina de criação
dos grupos de trabalho
Obrigatório: Não
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Editável: Não

Grupos de trabalho

Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir a página
de criação dos grupos de trabalho
Descrição: Botão para realizar o convite aos assessores
Obrigatório: Não
Editável: Não

Convidar assessores

Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir a página
para envio de convites aos coordenadores estaduais
Descrição: Botão que direciona para a pagina de
consulta das características do documento curricular

Características do documento
curricular

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir a página
para consulta do documento curricular
Descrição: Botão que direciona para a pagina de
consulta de grupos para cada etapa de ensino
Obrigatório: Não

Grupos de etapa de ensino

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir a página
de consulta de grupos de etapa de ensino
Descrição: Botão que direciona para a pagina de
consulta do documento curricular
Obrigatório: Não

Documento curricular

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir a página
para consulta do documento curricular
Descrição: Botão não clicavel presente na home do
sistema
Obrigatório: Não

Progresso das atividades

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O sistema não devera executar nenhuma ação
quando esse botão for clicado
2 – Não habilitar o recurso no momento
Descrição: Botão para exibir a poup-up com vídeo tutorial
de uso da ferramenta
Obrigatório: Não

Tutoriais de uso

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá exibir uma
poup-up com o vídeo tutorial de acesso ao sistema
Descrição: Botão para exibir as orientações de uso para
o usuário
Obrigatório: Não

Orientações de uso

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
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Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá exibir as
orientações de uso para o usuário, em uma poup-up
presente na home (TL010)
Descrição: Botão para direcionar para o site onde há as
boas práticas da BNCC
Obrigatório: Não

Boas práticas BNCC

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir uma
nova guia para acesso ao site das boas práticas do
BNCC
Descrição: Botão para direcionar a pagina de edição do
perfil do usuário

Meu perfil

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir a página
de edição do perfil do usuário
Descrição: Botão para realizar o logout do sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não

Sair

Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá encerrar a
sessão.

3.3.1 TL0011 – Criar grupos de trabalho

Adicionar grupo de trabalho

Descrição: Botão para criar um novo grupo de trabalho
no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
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Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir uma
poup-up para preenchimento dos dados de trabalho

Ensino fundamental

Descrição: Link que abrira a poup-up para visualização
dos detalhes do componente curricular
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera exibir uma scroll
com os componentes curriculares para cada nível de
grupo de etapa

Nome

Descrição: Neste campo é ex bido o nome do grupo de
trabalho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o nome do grupo de trabalho

Componente curricular

Descrição: Neste campo é ex bido o componente
curricular que o grupo esta atuando
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o componente curricular do
grupo de trabalho

Ano(s)

Descrição: Neste campo é ex bido os anos que o grupo
está atuando
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir os anos curricular do grupo
de trabalho

Orientações

Descrição: Neste campo é ex bido o as orientações
adicionadas pelo grupo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir possíveis orientações
inseridas pelo grupo de trabalho

Ação

Descrição: Coluna para exibição dos botões de
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera disparar um
novo convite ao usuário.
Descrição: Botão que permite que o usuário edite o grupo
criado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir uma
poup-up que ex bira as informações sobre o grupo de
trabalho que ele deseja editar
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Descrição: Botão para excluir o grupo de trabalho do
sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera confirmar a
ação de exclusão do sistema.

3.3.1.1

TL0011 –1 Criando um novo grupo

Nome

Descrição: Campo de texto para o usuário inserir o nome
do grupo de trabalho
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O usuário devera digitar o nome no campo
mencionado.

Inicial das atividades

Descrição: Campo de texto para o usuário inserir a data
inicial das atividades do grupo
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Mascara: DD/MM/AAAA
Regra:
1 – O usuário devera digitar a data de inicio das
atividades do grupo
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Data final das atividades

Descrição: Campo de texto para o usuário inserir a data
final das atividades do grupo
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Mascara: DD/MM/AAAA
Regra:
1 – O usuário devera digitar a data de termino das
atividades do grupo

Nome

Descrição: Local para inserção do nome do participante
que irá receber o convite
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Para enviar o convite ao usuário é obrigatório o
campo estar preenchido

E-mail

Descrição: Local para inserção do e-mail do participante
que irá receber o convite
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Para enviar o convite ao usuário é obrigatório o
campo estar preenchido.

Adicionar

Descrição: Botão para disparar convite para coordenador
estadual
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera disparar uma
mensagem com convite ao usuário.

Nome do (a) redator (a)

Descrição: Neste campo é ex bido o nome do usuário
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o nome do usuário para o
qual o convite foi enviado

E-mail

Descrição: Neste campo é ex bido o e-mail do usuário
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o e-mail do usuário para o
qual o convite foi enviado

Status

Descrição: Neste campo é ex bido o status do perfil do
usuário convidado.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o registro do usuário e para o
qual o convite foi enviado

Ações

Descrição: Botão para apagar o convite feito ao usuário.
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Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera apagar a
linha desejada na ex bição

Componente curricular

Descrição: Neste campo é selecionado o componente
curricular no qual o grupo irá atuar
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – O sistema devera permitir a seleção de um ou mais
componentes curriculares.

Ano(s)

Descrição: Neste campo é selecionado o ano no qual o
grupo ira atuar
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – O sistema devera permitir a seleção de um ou mais
anos.

Orientações para os membros do grupo de
trabalho

Descrição: Neste campo é poderá ser inseridas
orientações para os membros do grupo
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O sistema devera permitir a inserção de um texto
com orientações para os membros do grupo.

Cancelar

Descrição: Botão para cancelar a edição do perfil
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O usuário devera confirmar a senha para haver a
confirmação das alterações

Salvar

Descrição: Botão para salvar as alterações no perfil
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O usuário devera clicar no botão para salvar as
alterações realizadas

3.3.1.1.1

Sim

TL0011 – 1.1 Confirmação de cancelamento

Descrição: Botão para confirmar o cancelamento da
edição do perfil
Obrigatório: Não
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Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema devera
retornar para a tela (TL0010)

Não

Descrição: Botão declinar o cancelamento da edição do
perfil
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema devera
retornar para a página de edição do perfil

3.3.1.2

Nome

TL0012 – 2 Editando grupo de trabalho

Descrição: Campo de texto para o usuário alterar o nome
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do grupo de trabalho
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O usuário devera digitar o nome no campo
mencionado.

Data inicial das atividades

Descrição: Campo de texto para o usuário inserir a data
inicial das atividades do grupo
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Mascara: DD/MM/AAAA
Regra:
1 – O usuário devera digitar a data de inicio das
atividades do grupo

Data final das atividades

Descrição: Campo de texto para o usuário inserir a data
final das atividades do grupo
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Mascara: DD/MM/AAAA
Regra:
1 – O usuário devera digitar a data de termino das
atividades do grupo

Nome

Descrição: Local para inserção do nome do participante
que irá receber o convite
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Para enviar o convite ao usuário é obrigatório o
campo estar preenchido

E-mail

Descrição: Local para inserção do e-mail do participante
que irá receber o convite
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Para enviar o convite ao usuário é obrigatório o
campo estar preenchido.

Adicionar

Descrição: Botão para disparar convite para coordenador
estadual
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera disparar uma
mensagem com convite ao usuário.

Nome do (a) redator (a)

Descrição: Neste campo é ex bido o nome do usuário
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o nome do usuário para o
qual o convite foi enviado

E-mail

Descrição: Neste campo é ex bido o e-mail do usuário
convidado
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Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o e-mail do usuário para o
qual o convite foi enviado

Status

Descrição: Neste campo é ex bido o status do perfil do
usuário convidado.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o registro do usuário e para o
qual o convite foi enviado

Ações

Descrição: Botão para apagar o convite feito ao usuário.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera apagar a
linha desejada na ex bição
Descrição: Botão para apagar o convite feito ao usuário.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera apagar a
linha desejada na ex bição
Descrição: Botão para visualizar informações sobre os
usuários.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera exibir uma
poup-up com seguinte texto: “Este redator já está ATIVO,
não é possível reenviar o convite.”.
Descrição: Botão para reenviar o convite a usuário já
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera disparar um
novo convite ao usuário.

Componente curricular

Descrição: Neste campo é selecionado o componente
curricular no qual o grupo irá atuar
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – O sistema devera permitir a seleção de um ou mais
componentes curriculares.

Ano(s)

Descrição: Neste campo é selecionado o ano no qual o
grupo ira atuar
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
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Regra:
1 – O sistema devera permitir a seleção de um ou mais
anos.

Orientações para os membros do grupo de
trabalho

Descrição: Neste campo é poderá ser inseridas
orientações para os membros do grupo
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O sistema devera permitir a inserção de um texto
com orientações para os membros do grupo.

Cancelar

Descrição: Botão para cancelar a edição do perfil
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O usuário devera confirmar a senha para haver a
confirmação das alterações

Salvar

Descrição: Botão para salvar as alterações no perfil
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O usuário devera clicar no botão para salvar as
alterações realizadas

3.3.1.2.1

Excluir

TL0012 – 1.1 Removendo usuário convidado

Descrição: Botão para confirmar a exclusão do usuário
vinculado ao grupo do perfil
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema devera
apagar o registro e voltar para a tela de edição

Cancelar

Descrição: Botão cancela a exclusão do grupo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema devera
retornar para a página de edição do grupo
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3.3.1.2.2

Sim

TL0012 – 1.2 Confirmação de cancelamento

Descrição: Botão para confirmar o cancelamento da
edição do perfil
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema devera
retornar para a tela (TL0010)

Não

Descrição: Botão declinar o cancelamento da edição do
perfil
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema devera
retornar para a página de edição do perfil

3.3.1.2.3

Sim

TL0012 – 2 Excluindo grupo de trabalho

Descrição: Botão para confirmar a exclusão do grupo de
trabalho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema devera
apagar o grupo de trabalho

Não

Descrição: Botão declinar a exclusão do grupo de
trabalho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema devera
retornar para a página de grupo de trabalho
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3.3.2 TL0012 – Convidar

Nome

Descrição: Local para inserção do nome do participante
que irá receber o convite
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Para enviar o convite ao coordenador estadual é
obrigatório o campo estar preenchido

E-mail

Descrição: Local para inserção do e-mail do participante
que irá receber o convite
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Para enviar o convite ao coordenador estadual é
obrigatório o campo estar preenchido.

Convidar

Descrição: Botão para disparar convite para coordenador
estadual
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera disparar uma
mensagem com convite ao usuário.

Nome

Descrição: Neste campo é ex bido o nome do usuário
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o nome do usuário para o
qual o convite foi enviado

E-mail

Descrição: Neste campo é ex bido o e-mail do usuário
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
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Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o e-mail do usuário para o
qual o convite foi enviado

Status

Descrição: Neste campo é ex bido o status do perfil do
usuário convidado.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o registro do usuário e para o
qual o convite foi enviado

Ações

Descrição: Botão para reenviar o convite a usuário já
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera disparar um
novo convite ao usuário.

Inicio

Descrição: Botão para redirecionar a TL0010
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá retornar a
home do perfil (TL0010).

3.3.3 TL0013 – Características do documento curricular
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Documento curricular

Descrição: Campo de texto onde é exibido o documento
curricular que esta sendo visualizado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Campo de texto, não habilitado para digitação apenas
ex bição.

Etapas

Descrição: Checkbox para visualizar as etapas de ensino
envolvidas na elaboração do documento curricular
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – Os Checkbox não estão habilitados para seleção,
apenas visualização.

Redes(s) envolvidas(s) na elaboração do seu
documento curricular

Descrição: Checkbox para visualizar as redes de ensino
envolvidas na elaboração do documento curricular
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – Os Checkbox não estão habilitados para seleção,
apenas visualização.

Local de abrangência da proposta

Descrição: Combo de exibição do local de abrangência
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Combobox
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Regra:
1 – Ao clicar nesse componente o sistema não terá
nenhuma interação com o usuário.
2 – O componente não permitira seleção de local

São Paulo

Descrição: Combo de exibição dos municípios do local de
abrangência
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Combobox
Regra:
1 – Ao clicar nesse componente o sistema não terá
nenhuma interação com o usuário.
2 – O componente não permitira seleção de local

Detalhe a composição da(s) rede(s) de ensino

Descrição: Campo para exibição dos detalhes
comentados sobre a composição do documento
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Campo de texto, não habilitado para digitação apenas
ex bição.

Nome do(s) assessores (as) de elaboração do
documento curricular

Descrição: Local onde são exibidos os nomes dos
assessores que estão atuando na elaboração do
documento curricular
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o nome do usuário que esta
atuando na elaboração do documento.

E-mail

Descrição: Local onde são exibidos os nomes dos
assessores que estão atuando na elaboração do
documento curricular
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o nome do usuário que esta
atuando na elaboração do documento.

Inicio

Descrição: Botão para redirecionar a TL0010
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá retornar a
home do perfil (TL0010).
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3.3.4 TL0014 – Grupo de etapa de ensino

Abas de navegação

Descrição: Abas para navegação na página
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Aba
Regra:
1 – Ao clicar nas abas o sistema devera alternar para
cada aba respectiva.

Nome do grupo

Descrição: Neste campo é ex bido o nome do grupo de
trabalho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o nome do grupo

Coordenadores do grupo de etapa

Descrição: Neste campo é ex bido o nome do usuário
coordenador do grupo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera ex bir o nome do coordenador do
grupo

Ações

Descrição: Neste campo deverá ser exibido as ações
para cada registro
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir botões com as ações para o
registro visualizado
Descrição: Botão que exibe informações sobre o grupo
de etapa
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir uma
poup-up que ex bira as informações sobre o grupo

Inicio

Descrição: Botão que volta para a tela de início do
redator
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Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema deverá retornar para a tela TL0018 quando
o botão for clicado

3.3.4.1

TL0014 – 1 Informações

Nome

Descrição: Campo de texto onde é exibido o nome do
documento curricular
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Campo destinado apenas para ex bição de
informações, não sendo possível edição

Componente curricular

Descrição: Neste campo é ex bido o componente
curricular no qual o grupo irá atuar
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – O sistema deverá mostrar os Checkbox marcados e
não permitir que sejam desmarcados.

Ano(s)

Descrição: Neste campo é ex bido o ano no qual o grupo
irá atuar
Obrigatório: Não
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Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – O sistema deverá mostrar os Checkbox marcados e
não permitir que sejam desmarcados.

Orientações para o grupo de etapa

Descrição: Campo de texto onde são exibidas as
orientações para o grupo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Campo destinado apenas para ex bição de
informações, não sendo possível edição

Nome do (a) redator (a)

Descrição: Neste campo é ex bido o nome do usuário
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o nome do usuário para o
qual o convite foi enviado

E-mail

Descrição: Neste campo é ex bido o e-mail do usuário
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o e-mail do usuário para o
qual o convite foi enviado

Status

Descrição: Neste campo é ex bido o status do perfil do
usuário convidado.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o registro do usuário e para o
qual o convite foi enviado

Fechar

Descrição: Botão para fechar a janela de consulta
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar no botão a exibição deverá ser fechada.
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3.3.5 TL0015 – Documento curricular

Ensino fundamental

Descrição: Link que abrira a poup-up para visualização
dos detalhes do componente curricular
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera exibir uma scroll
com os componentes curriculares para cada nível de
grupo de etapa

Nome

Descrição: Neste campo é ex bido o nome do grupo de
trabalho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o nome do grupo de trabalho

Componente curricular

Descrição: Neste campo é ex bido o componente
curricular que o grupo esta atuando
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o componente curricular do
grupo de trabalho

Ano(s)

Descrição: Neste campo é ex bido os anos que o grupo
está atuando
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir os anos curricular do grupo
de trabalho

Orientações

Descrição: Neste campo é ex bido o as orientações
adicionadas pelo grupo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
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Regra:
1 – O sistema devera exibir possíveis orientações
inseridas pelo grupo de trabalho

Ação

Descrição: Coluna para exibição dos botões de
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera disparar um
novo convite ao usuário.
Descrição: Botão que exibe informações sobre o grupo
de trabalho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir uma
poup-up que ex bira as informações sobre o grupo de
trabalho
Descrição: Botão para realizar a visualização de detalhes
do grupo de trabalho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o usuário será direcionado para
a página acompanhamento do documento curricular

Inicio

Descrição: Botão para redirecionar a TL0010
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá retornar a
home do perfil (TL0010).
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3.3.5.1

TL0015 – 1 Informações

Nome

Descrição: Campo de texto onde é exibido o nome do
documento curricular
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Campo destinado apenas para ex bição de
informações, não sendo possível edição

Data inicial das atividades

Descrição: Campo de texto onde é exibido o nome do
documento curricular
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Campo destinado apenas para ex bição de
informações, não sendo possível edição

Data final das atividades

Descrição: Campo de texto onde é exibido o nome do
documento curricular
Obrigatório: Não
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Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Campo destinado apenas para ex bição de
informações, não sendo possível edição

Nome do (a) redator (a)

Descrição: Neste campo é ex bido o nome do usuário
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o nome do usuário para o
qual o convite foi enviado

E-mail

Descrição: Neste campo é ex bido o e-mail do usuário
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o e-mail do usuário para o
qual o convite foi enviado

Status

Descrição: Neste campo é ex bido o status do perfil do
usuário convidado.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o registro do usuário e para o
qual o convite foi enviado

Ações

Descrição: Local onde ficam disponíveis as ações de
manipulação dos registros presente nas telas.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir as opções para cada registro
Descrição: Botão para apagar o convite feito ao usuário.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera apagar a
linha desejada na ex bição
Descrição: Botão para reenviar o convite a usuário já
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera disparar um
novo convite ao usuário.

Componente curricular

Descrição: Neste campo é ex bido o componente
curricular no qual o grupo irá atuar
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – O sistema devera mostrar os Checkbox marcados e
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não permitir que sejam desmarcados.

Ano(s)

Descrição: Neste campo é ex bido o ano no qual o grupo
irá atuar
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – O sistema deverá mostrar os Checkbox marcados e
não permitir que sejam desmarcados.

Orientações para os membros do grupo de
trabalho

Descrição: Neste campo é poderá ser visualizada
orientações para os membros do grupo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O sistema devera exibir o texto com orientações para
os membros do grupo.

Fechar

Descrição: Botão para fechar a janela de consulta
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar no botão a exibição deverá ser fechada.

3.3.5.2

TL0016 – Consulta do documento curricular

Abas de navegação

Descrição: Abas para navegação na página
Obrigatório: Não
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Editável: Não
Tipo de campo: Aba
Regra:
1 – Ao clicar nas abas o sistema devera alternar para
cada aba respectiva.

Voltar

Descrição: Botão para voltar para a TL0014
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar no botão o sistema deverá voltar para a
TL004.

3.3.5.2.1

TL0016 – 1 BNCC comentada

Matemática – 1º Ano

Descrição: Link que abrira a poup-up para visualização
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dos detalhes do trecho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera exibir uma scroll
com os detalhes para cada trecho.

Unidades temáticas

Descrição: Local onde as unidades temáticas abordadas
são exibidas na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as unidades temáticas deverão
ser exibidas na coluna de unidade temática.

Objetivos de conhecimento

Descrição: Local onde os objetivos de conhecimento
abordados são exibidos na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as unidades temáticas deverão
ser exibidas na coluna de objetivos de conhecimento.

Habilidades

Descrição: Local onde as habilidades abordadas são
ex bidas na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as habilidades deverão ser
ex bidas na coluna de habilidades.
Descrição: Botão para exibição dos comentários sobre o
trecho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera exibir uma
poup-up com os comentários
Descrição: Botão para exibição das possibilidades para o
currículo.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera exibir uma
poup-up com as possibilidades para o trecho

Voltar

Descrição: Botão para voltar para a TL0014
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá ir de volta
para a TL0014
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3.3.5.2.2

TL0016 – 2 Documentos de referência

Responsável

Descrição: Coluna onde o nome dos responsáveis pelo
upload dos documentos irá ser exibidos
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre o responsável que realizou o
upload dos arquivos deverão ser apresentadas na
coluna.

Conteúdo

Descrição: Coluna onde será exibindo o arquivo
carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O nome do arquivo carregado devera ser exibido na
coluna de conteúdo

Comentário

Descrição: Coluna onde será exibido possíveis
comentários sobre o arquivo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – Os comentários inseridos pelo o usuário para o
arquivo deverá ser exibido na coluna

Data/Hora

Descrição: Coluna onde será exibindo o horário e data
em que o arquivo foi carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o horário e a data em que o
arquivo foi inserido nesta coluna

Ações

Descrição: Coluna onde haverá o botão para download
do documento compartilhado
Obrigatório: Não
Editável: Não
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Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – Ao clicar no botão presente na coluna o sistema
devera iniciar o download do arquivo na máquina em que
está sendo acessado

Voltar

Descrição: Botão para voltar para a TL0015
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá ir de volta
para a TL0015

3.3.5.2.3

TL0016 – 3 (RE)Elaboração

Descrição: Botão para exibição de mais detalhes sobre o
documento compartilhado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O botão irá exibir mais detalhes ou recolher os
detalhes exibidos sobre o documento compartilhado

Responsável

Descrição: Coluna onde o nome dos responsáveis pelo
upload dos documentos irá ser exibidos
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre o responsável que realizou o
upload dos arquivos deverão ser apresentadas na
coluna.

Conteúdo

Descrição: Coluna onde será exibindo o arquivo
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carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O nome do arquivo carregado deverá ser ex bido na
coluna de conteúdo

Data/hora

Descrição: Coluna onde será exibindo o horário e data
em que o arquivo foi carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o horário e a data em que o
arquivo foi inserido nesta coluna

Ações

Descrição: Coluna onde haverá o botão para download
do documento compartilhado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – Ao clicar no botão presente na coluna o sistema
deverá iniciar o download do arquivo na máquina em que
está sendo acessado
Descrição: Botão para realizar download do arquivo para
o computador
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar no botão presente na coluna o sistema
deverá iniciar o download do arquivo na máquina em que
está sendo acessado

Voltar

Descrição: Botão para voltar para a TL0014
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá ir de volta
para a TL0014
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3.3.5.2.4

TL0016 – 4 Analise

Matemática – 1º ano

Descrição: Link que abrira a poup-up para visualização
dos detalhes do trecho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera exibir uma scroll
com os detalhes para cada trecho

Unidades temáticas

Descrição: Local onde as unidades temáticas abordadas
são exibidas na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
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Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as unidades temáticas deverão
ser exibidas na coluna de unidade temática

Objetivos de conhecimento

Descrição: Local onde os objetivos de conhecimento
abordados são exibidos na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as unidades temáticas deverão
ser exibidas na coluna de objetivos de conhecimento.

Habilidades

Descrição: Local onde as habilidades abordadas são
ex bidas na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as habilidades deverão ser
ex bidas na coluna de habilidades.

Contemplada

Descrição: Local onde serão respondidos se o trecho
contempla as habilidades mencionadas
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Radiobutton
Regra:
1 – Botão para resposta de analise deverá estar
desabilitado

Código da habilidade do documento
curricular

Descrição: Local onde o código da habilidade será
ex bido
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O código sobre a habilidade deverá ser exibido na
coluna.

Descrição da hab do doc curricular

Descrição: Local onde a descrição da habilidade será
ex bida
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – A descrição sobre a habilidade deverá ser ex bida na
coluna.

Voltar

Descrição: Botão para voltar para a TL0014
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá ir de volta
para a TL0014

3.3.6 TL0017 – Meu perfil
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Nome

Descrição: Campo de texto para o usuário corrigir ou
redefinir o nome escrito no sistema
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O usuário devera digitar o nome no campo
mencionado.

E-mail

Descrição: Campo de texto para o usuário corrigir ou
redefinir o e-mail inserido no sistema
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O usuário devera digitar o e-mail no campo
mencionado.

Atuação

Descrição: Campo do tipo combobox para seleção da
atuação do usuário
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Combobox
Regra:
1 – O usuário devera selecionar a área de atuação para
preencher o cadastro

Senha

Descrição: Campo de texto para o usuário preencher a
senha.
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O usuário devera digitar a senha para haver a
confirmação das alterações

Confirmar senha

Descrição: Campo de texto para o usuário preencher a
senha.
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
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1 – O usuário devera confirmar a senha para haver a
confirmação das alterações

Cancelar

Descrição: Botão para cancelar a edição do perfil
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O usuário devera confirmar a senha para haver a
confirmação das alterações

Salvar

Descrição: Botão para salvar as alterações no perfil
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O usuário devera clicar no botão para salvar as
alterações realizadas

3.3.6.1

Sim

TL0017– 1 Confirmação de cancelamento

Descrição: Botão para confirmar o cancelamento da
edição do perfil
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema devera
retornar para a tela (TL0010)

Não

Descrição: Botão declinar o cancelamento da edição do
perfil
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema devera
retornar para a página de edição do perfil
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3.4 TL0018 Home perfil redator

Grupo de etapa educação infantil

Descrição: Link que abrira a poup-up para visualização
dos detalhes do componente curricular
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera exibir uma scroll
com os componentes curriculares para cada nível de
grupo de etapa

Grupo de trabalho

Descrição: Link que direcionara para a página principal
do perfil redator em ambos os grupos de trabalho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera ir para a pagina
inicial do perfil de redator referente ao grupo de trabalho
selecionado as páginas são semelhantes para ambos
grupos de trabalho.
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3.4.1 TL0019 – Home grupo de trabalho

Descrição: Botão que direciona para a página de
consulta do documento curricular
Obrigatório: Não

Documento curricular

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir a página
para consulta do documento curricular
Descrição: Botão que direciona para a página de
consulta das características do documento curricular
Obrigatório: Não

Características do documento
curricular

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir a página
para consulta do documento curricular
Descrição: Botão que direciona para a página de
consulta de grupos para cada etapa de ensino
Obrigatório: Não

Grupos de etapa de ensino

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir a página
de consulta de grupos de etapa de ensino
Descrição: Botão que direciona para a página de
consulta dos grupos de trabalho
Obrigatório: Não

Grupos de trabalho

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir a página
de consulta dos grupos de trabalho
Descrição: Botão para exibir a poup-up com vídeo tutorial
de uso da ferramenta
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Obrigatório: Não

Tutoriais de uso

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá exibir uma
poup-up com o vídeo tutorial de acesso ao sistema
Descrição: Botão para exibir as orientações de uso para
o usuário
Obrigatório: Não

Orientações de uso

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá exibir as
orientações de uso para o usuário, em uma poup-up
presente na home (TL010)
Descrição: Botão para direcionar para o site onde há as
boas práticas da BNCC
Obrigatório: Não

Boas práticas BNCC

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir uma
nova guia para acesso ao site das boas práticas do
BNCC
Descrição: Botão para direcionar a página de edição do
perfil do usuário

Meu perfil

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir a página
de edição do perfil do usuário
Descrição: Botão para retomar a tela de home de redator
TL0017
Obrigatório: Não

Trocar grupo

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá retornar a
pagina de seleção do perfil TL0017
Descrição: Botão para realizar o logout do sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não

Sair

Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá encerrar a
sessão.
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3.4.1.1

TL0020 – Documento curricular

Abas de navegação

Descrição: Abas para navegação na página
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Aba
Regra:
1 – Ao clicar nas abas o sistema devera alternar para
cada aba respectiva.

Voltar

Descrição: Botão para voltar para a TL0018
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar no botão o sistema deverá voltar para a
TL0018
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3.4.1.1.1

TL0020 – 1 BNCC comentada

O eu, o outro e o nós – Bebes (zero a 1 ano e
6 meses)

Descrição: Link que abrira a poup-up para visualização
dos detalhes do trecho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera exibir uma scroll
com os detalhes para cada trecho.

Unidades temáticas

Descrição: Local onde as unidades temáticas abordadas
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são exibidas na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as unidades temáticas deverão
ser exibidas na coluna de unidade temática.

Objetivos de conhecimento

Descrição: Local onde os objetivos de conhecimento
abordados são exibidos na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as unidades temáticas deverão
ser exibidas na coluna de objetivos de conhecimento.

Habilidades

Descrição: Local onde as habilidades abordadas são
ex bidas na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as habilidades deverão ser
ex bidas na coluna de habilidades.
Descrição: Botão para exibição dos comentários sobre o
trecho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera exibir uma
poup-up com os comentários
Descrição: Botão para exibição das possibilidades para o
currículo.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera exibir uma
poup-up com as possibilidades para o trecho

Voltar

Descrição: Botão para voltar para a TL0018
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá ir de volta
para a TL0018
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3.4.1.1.2

TL0020 – 2 Documentos de referência

Descrição: Botão para exibição de mais detalhes sobre o
documento compartilhado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O botão irá exibir mais detalhes ou recolher os
detalhes exibidos sobre o documento compartilhado

Escolher arquivo

Descrição: Botão para upload de arquivo para
compartilhamento
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera exibir uma
caixa de dialogo para seleção do arquivo presente no
computador local

Descreva o conteúdo

Descrição: Local para descrição do conteúdo do arquivo
que será carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
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Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Nesse campo o usuário poderá descrever o conteúdo
do arquivo em que está realizando o opload

Enviar

Descrição: Local para descrição do conteúdo do arquivo
que será carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Nesse campo o usuário poderá descrever o conteúdo
do arquivo em que está realizando o upload do arquivo

Responsável

Descrição: Coluna onde o nome dos responsáveis pelo
upload dos documentos irá ser exibidos
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre o responsável que realizou o
upload dos arquivos deverão ser apresentadas na
coluna.

Conteúdo

Descrição: Coluna onde será exibindo o arquivo
carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O nome do arquivo carregado deverá ser ex bido na
coluna de conteúdo

Comentário

Descrição: Coluna onde o usuário poderá digitar um
comentário sobre o arquivo carregado.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera salvar o
comentário digitado no registro

Comentar

Descrição: Botão para submeter o comentário no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O nome do arquivo carregado deverá ser ex bido na
coluna de conteúdo

Data/Hora

Descrição: Coluna onde será exibindo o horário e data
em que o arquivo foi carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o horário e a data em que o
arquivo foi inserido nesta coluna

Ações

Descrição: Coluna onde haverá o botão para download
do documento compartilhado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – Ao clicar no botão presente na coluna o sistema
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deverá iniciar o download do arquivo na máquina em que
está sendo acessado
Descrição: Botão que permite que o usuário edite o
comentário para o documento carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá permitir que o
usuário edite o comentário inserido junto com o
documento no sistema
Descrição: Botão para apagar o convite o upload
realizado.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera apagar a
linha desejada na ex bição
Descrição: Botão para realizar download do arquivo para
o computador
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar no botão presente na coluna o sistema
deverá iniciar o download do arquivo na máquina em que
está sendo acessado

Inicio

Descrição: Botão para voltar para a TL0019
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá ir de volta
para a TL0019

3.4.1.1.2.1 TL0020 – 2.1 Confirmando a exclusão

Excluir

Descrição: Botão para confirmar a exclusão do upload
realizado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema devera
apagar o registro e voltar para a tela de upload

Cancelar

Descrição: Botão cancela a exclusão do arquivo
Obrigatório: Não
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Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema deverá
retornar para a página de upload

3.4.1.1.2.2 TL0020 – 2.2 Editando registro

Comentário

Descrição: Local para que o usuário digite o novo
comentário a ser salvo para o registro
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Local onde o usuário devera digitar o novo texto do
comentário.

Salvar

Descrição: Botão para confirmar as edições do
comentário do registro
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Botão para salvar as edições feitas no comentário do
arquivo

Cancelar

Descrição: Botão cancela a edição do comentário
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema deverá
retornar para a página de documentos de referência
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3.4.1.1.3

TL0020 – 3 (RE)Elaboração

Descrição: Botão para exibição de mais detalhes sobre o
documento compartilhado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O botão irá exibir mais detalhes ou recolher os
detalhes exibidos sobre o documento compartilhado

Escolher arquivo

Descrição: Botão para upload de arquivo para
compartilhamento
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera exibir uma
caixa de diálogo para seleção do arquivo presente no
computador local

Descreva o conteúdo

Descrição: Local para descrição do conteúdo do arquivo
que será carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Nesse campo o usuário poderá descrever o conteúdo
do arquivo em que está realizando o upload

Enviar

Descrição: Local para descrição do conteúdo do arquivo
que será carregado no sistema
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Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Nesse campo o usuário poderá descrever o conteúdo
do arquivo em que está realizando o upload do arquivo

Responsável

Descrição: Coluna onde o nome dos responsáveis pelo
upload dos documentos irá ser exibidos
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre o responsável que realizou o
upload dos arquivos deverão ser apresentadas na
coluna.

Conteúdo

Descrição: Coluna onde será exibindo o arquivo
carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O nome do arquivo carregado deverá ser ex bido na
coluna de conteúdo

Comentário

Descrição: Coluna onde o usuário poderá digitar um
comentário sobre o arquivo carregado.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera salvar o
comentário digitado no registro

Comentar

Descrição: Botão para submeter o comentário no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O nome do arquivo carregado deverá ser ex bido na
coluna de conteúdo

Data/Hora

Descrição: Coluna onde será exibindo o horário e data
em que o arquivo foi carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o horário e a data em que o
arquivo foi inserido nesta coluna

Ações

Descrição: Coluna onde haverá o botão para download
do documento compartilhado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – Ao clicar no botão presente na coluna o sistema
deverá iniciar o download do arquivo na máquina em que
está sendo acessado
Descrição: Botão que permite que o usuário edite o
comentário para o documento carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
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Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá permitir que o
usuário edite o comentário inserido junto com o
documento no sistema
Descrição: Botão para apagar o convite o upload
realizado.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera apagar a
linha desejada na ex bição
Descrição: Botão para realizar download do arquivo para
o computador
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar no botão presente na coluna o sistema
deverá iniciar o download do arquivo na máquina em que
está sendo acessado

Inicio

Descrição: Botão para voltar para a TL0019
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá ir de volta
para a TL0019

3.4.1.1.3.1 TL0020 – 3.1 Confirmando a exclusão

Excluir

Descrição: Botão para confirmar a exclusão do upload
realizado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema devera
apagar o registro e voltar para a tela de upload

Cancelar

Descrição: Botão cancela a exclusão do arquivo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema deverá
retornar para a página de upload
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3.4.1.1.3.2 TL0020 – 3.2 Editando registro

Comentário

Descrição: Local para que o usuário digite o novo
comentário a ser salvo para o registro
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Local onde o usuário devera digitar o novo texto do
comentário.

Salvar

Descrição: Botão para confirmar as edições do
comentário do registro
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Botão para salvar as edições feitas no comentário do
arquivo

Cancelar

Descrição: Botão cancela a edição do comentário
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema deverá
retornar para a página de documentos de referência
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3.4.1.1.4

TL0020 – 4 Analise

O eu, o outro e o nós – Bebes (zero a 1 ano e
6 meses)

Descrição: Link que abrira a poup-up para visualização
dos detalhes do trecho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera exibir uma scroll
com os detalhes para cada trecho

Objetivos de conhecimento

Descrição: Local onde os objetivos de conhecimento
abordados são exibidos na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as unidades temáticas deverão
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ser exibidas na coluna de objetivos de conhecimento.

Contemplada

Descrição: Local onde o redator irá analisar se o trecho
contempla as habilidades mencionadas
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Radiobutton
Regra:
1 – Botão para resposta de analise deverá estar
habilitado para resposta

Descrição do objetivo do doc. curricular

Descrição: Local onde a descrição do objetivo será
ex bida
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – A descrição sobre o objetivo deverá ser ex bida na
coluna.

Cancelar

Descrição: Botão para cancelar a edição da análise do
trecho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao cancelar a analise o sistema devera solicitar uma
confirmação do usuário

Salvar

Descrição: Botão para salvar a análise do trecho
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O usuário deverá clicar no botão para salvar as
alterações realizadas

3.4.1.1.4.1 TL0020 – 1 Confirmação de cancelamento

Sim

Descrição: Botão para confirmar o cancelamento da
análise do componente
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema deverá
retornar para a tela (TL0019)

Não

Descrição: Botão declinar o cancelamento da análise
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema deverá
retornar para a página de analise
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3.4.1.2

TL0021 – Características do documento curricular

Documento curricular

Descrição: Campo de texto onde é exibido o documento
curricular que está sendo visualizado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Campo de texto, não habilitado para digitação apenas
ex bição.

Etapas

Descrição: Checkbox para visualizar as etapas de ensino
envolvidas na elaboração do documento curricular
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – Os Checkbox não estão habilitados para seleção,
apenas visualização.

Redes(s) envolvidas(s) na elaboração do seu
documento curricular

Descrição: Checkbox para visualizar as redes de ensino
envolvidas na elaboração do documento curricular
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – Os Checkbox não estão habilitados para seleção,
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apenas visualização.

Local de abrangência da proposta

Descrição: Combo de exibição do local de abrangência
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Combobox
Regra:
1 – Ao clicar nesse componente o sistema não terá
nenhuma interação com o usuário.
2 – O componente não permitirá seleção de local

São Paulo

Descrição: Combo de exibição dos municípios do local de
abrangência
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Combobox
Regra:
1 – Ao clicar nesse componente o sistema não terá
nenhuma interação com o usuário.
2 – O componente não permitirá seleção de local

Detalhe a composição da(s) rede(s) de ensino

Descrição: Campo para exibição dos detalhes
comentados sobre a composição do documento
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Campo de texto, não habilitado para digitação apenas
ex bição.

Nome do(s) assessores (as) de elaboração do
documento curricular

Descrição: Local onde são exibidos os nomes dos
assessores que estão atuando na elaboração do
documento curricular
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o nome do usuário que está
atuando na elaboração do documento.

E-mail

Descrição: Local onde são exibidos os nomes dos
assessores que estão atuando na elaboração do
documento curricular
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o nome do usuário que está
atuando na elaboração do documento.

Inicio

Descrição: Botão para redirecionar a TL0010
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá retornar a
home do perfil (TL0010).
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3.4.1.3

TL0022 – Grupo de etapa de ensino

Abas de navegação

Descrição: Abas para navegação na página
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Aba
Regra:
1 – Ao clicar nas abas o sistema devera alternar para
cada aba respectiva.

Nome do grupo

Descrição: Neste campo é ex bido o nome do grupo de
trabalho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o nome do grupo

Coordenadores do grupo de etapa

Descrição: Neste campo é ex bido o nome do usuário
coordenador do grupo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera ex bir o nome do coordenador do
grupo

Ações

Descrição: Neste campo devera ser exibido as ações
para cada registro
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir botões com as ações para o
registro visualizado
Descrição: Botão que exibe informações sobre o grupo
de etapa
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir uma
poup-up que ex bira as informações sobre o grupo

Inicio

Descrição: Botão que volta para a tela de início do
redator
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Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera retornar para a tela TL0018 quando
o botão for clicado

3.4.1.3.1

TL0022 – 1 Informações

Nome

Descrição: Campo de texto onde é exibido o nome do
documento curricular
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Campo destinado apenas para ex bição de
informações, não sendo possível edição

Componente curricular

Descrição: Neste campo é ex bido o componente
curricular no qual o grupo irá atuar
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – O sistema deverá mostrar os Checkbox marcados e
não permitir que sejam desmarcados.

Ano(s)

Descrição: Neste campo é ex bido o ano no qual o grupo
irá atuar
Obrigatório: Não
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Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – O sistema deverá mostrar os Checkbox marcados e
não permitir que sejam desmarcados.

Orientações para o grupo de etapa

Descrição: Campo de texto onde são exibidas as
orientações para o grupo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Campo destinado apenas para ex bição de
informações, não sendo possível edição

Nome do (a) redator (a)

Descrição: Neste campo é ex bido o nome do usuário
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o nome do usuário para o
qual o convite foi enviado

E-mail

Descrição: Neste campo é ex bido o e-mail do usuário
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o e-mail do usuário para o
qual o convite foi enviado

Status

Descrição: Neste campo é ex bido o status do perfil do
usuário convidado.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o registro do usuário e para o
qual o convite foi enviado

Fechar

Descrição: Botão para fechar a janela de consulta
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar no botão a exibição deverá ser fechada.
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3.4.1.4

TL0023 – Grupos de trabalho

Abas de navegação

Descrição: Abas para navegação na página
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Aba
Regra:
1 – Ao clicar nas abas o sistema devera alternar para
cada aba respectiva.

Voltar

Descrição: Botão para voltar para a TL0014
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar no botão o sistema deverá voltar para a
TL004.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11)3024-2250

3.4.1.4.1

TL0023 – 1 BNCC comentada

Matemática – 1º Ano

Descrição: Link que abrira a poup-up para visualização
dos detalhes do trecho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera exibir uma scroll
com os detalhes para cada trecho.

Unidades temáticas

Descrição: Local onde as unidades temáticas abordadas
são exibidas na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as unidades temáticas deverão
ser exibidas na coluna de unidade temática.
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Objetivos de conhecimento

Descrição: Local onde os objetivos de conhecimento
abordados são exibidos na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as unidades temáticas deverão
ser exibidas na coluna de objetivos de conhecimento.

Habilidades

Descrição: Local onde as habilidades abordadas são
ex bidas na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as habilidades deverão ser
ex bidas na coluna de habilidades.
Descrição: Botão para exibição dos comentários sobre o
trecho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera exibir uma
poup-up com os comentários
Descrição: Botão para exibição das possibilidades para o
currículo.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera exibir uma
poup-up com as possibilidades para o trecho

Voltar

Descrição: Botão para voltar para a TL0014
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá ir de volta
para a TL0014
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3.4.1.4.2

TL0023 – 2 Documentos de referência

Responsável

Descrição: Coluna onde o nome dos responsáveis pelo
upload dos documentos irá ser exibidos
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre o responsável que realizou o
upload dos arquivos deverão ser apresentadas na
coluna.

Conteúdo

Descrição: Coluna onde será exibindo o arquivo
carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O nome do arquivo carregado deverá ser ex bido na
coluna de conteúdo

Comentário

Descrição: Coluna onde será exibido possíveis
comentários sobre o arquivo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – Os comentários inseridos pelo o usuário para o
arquivo deverá ser exibido na coluna

Data/Hora

Descrição: Coluna onde será exibindo o horário e data
em que o arquivo foi carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o horário e a data em que o
arquivo foi inserido nesta coluna

Ações

Descrição: Coluna onde haverá o botão para download
do documento compartilhado
Obrigatório: Não
Editável: Não
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Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – Ao clicar no botão presente na coluna o sistema
deverá iniciar o download do arquivo na máquina em que
está sendo acessado

Voltar

Descrição: Botão para voltar para a TL0014
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá ir de volta
para a TL0014

3.4.1.4.3

TL0023 – 3 (RE)Elaboração

Descrição: Botão para exibição de mais detalhes sobre o
documento compartilhado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O botão irá exibir mais detalhes ou recolher os
detalhes exibidos sobre o documento compartilhado

Responsável

Descrição: Coluna onde o nome dos responsáveis pelo
upload dos documentos irá ser exibidos
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre o responsável que realizou o
upload dos arquivos deverão ser apresentadas na
coluna.

Conteúdo

Descrição: Coluna onde será exibindo o arquivo
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carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O nome do arquivo carregado deverá ser exibido na
coluna de conteúdo

Data/hora

Descrição: Coluna onde será exibindo o horário e data
em que o arquivo foi carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o horário e a data em que o
arquivo foi inserido nesta coluna

Ações

Descrição: Coluna onde haverá o botão para download
do documento compartilhado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – Ao clicar no botão presente na coluna o sistema
deverá iniciar o download do arquivo na máquina em que
está sendo acessado
Descrição: Botão para realizar download do arquivo para
o computador
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar no botão presente na coluna o sistema
deverá iniciar o download do arquivo na máquina em que
está sendo acessado

Voltar

Descrição: Botão para voltar para a TL0014
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá ir de volta
para a TL0014

TL00
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3.4.1.4.4

TL0023 – 4 Analise

Matemática – 1º ano

Descrição: Link que abrira a poup-up para visualização
dos detalhes do trecho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera exibir uma scroll
com os detalhes para cada trecho

Unidades temáticas

Descrição: Local onde as unidades temáticas abordadas
são exibidas na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
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Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as unidades temáticas deverão
ser exibidas na coluna de unidade temática

Objetivos de conhecimento

Descrição: Local onde os objetivos de conhecimento
abordados são exibidos na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as unidades temáticas deverão
ser exibidas na coluna de objetivos de conhecimento.

Habilidades

Descrição: Local onde as habilidades abordadas são
ex bidas na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as habilidades deverão ser
ex bidas na coluna de habilidades.

Contemplada

Descrição: Local onde serão respondidos se o trecho
contempla as habilidades mencionadas
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Radiobutton
Regra:
1 – Botão para resposta de analise deverá estar
desabilitado

Código da habilidade do documento
curricular

Descrição: Local onde o código da habilidade será
ex bido
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O código sobre a habilidade deverá ser exibido na
coluna.

Descrição da hab. do doc. curricular

Descrição: Local onde a descrição da habilidade será
ex bida
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – A descrição sobre a habilidade deverá ser ex bida na
coluna.

Voltar

Descrição: Botão para voltar para a TL0018
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá ir de volta
para a TL0018

3.4.1.5

TL0024 – Meu perfil
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Nome5

Descrição: Campo de texto para o usuário corrigir ou
redefinir o nome escrito no sistema
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O usuário devera digitar o nome no campo
mencionado.

E-mail

Descrição: Campo de texto para o usuário corrigir ou
redefinir o e-mail inserido no sistema
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O usuário devera digitar o e-mail no campo
mencionado.

Atuação

Descrição: Campo do tipo combobox para seleção da
atuação do usuário
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Combobox
Regra:
1 – O usuário devera selecionar a área de atuação para
preencher o cadastro

Senha

Descrição: Campo de texto para o usuário preencher a
senha.
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O usuário devera digitar a senha para haver a
confirmação das alterações

Confirmar senha

Descrição: Campo de texto para o usuário preencher a
senha.
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
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1 – O usuário deverá confirmar a senha para haver a
confirmação das alterações

Cancelar

Descrição: Botão para cancelar a edição do perfil
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O usuário deverá confirmar a senha para haver a
confirmação das alterações

Salvar

Descrição: Botão para salvar as alterações no perfil
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O usuário deverá clicar no botão para salvar as
alterações realizadas

3.4.1.5.1

Sim

TL0024 – 1 Confirmação de cancelamento

Descrição: Botão para confirmar o cancelamento da
edição do perfil
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema deverá
retornar para a tela (TL0010)

Não

Descrição: Botão declinar o cancelamento da edição do
perfil
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema deverá
retornar para a página de edição do perfil
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3.5 TL0025 Home perfil Coordenador estadual

Características do documento
curricular

Descrição: Botão que direciona para a página de criação
das características do documento curricular
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir a página
para criação do documento curricular

Grupos de etapa de ensino

Descrição: Botão que direciona para a página de criação
de grupos para cada etapa de ensino
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir a página
de criação de grupos de etapa de ensino
Descrição: Botão que direciona para a página de
consulta dos grupos de trabalho

Grupos de trabalho

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir a página
de consulta dos grupos de trabalho
Descrição: Botão não clicavel presente na home do
sistema
Obrigatório: Não

Progresso das atividades

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O sistema não deverá executar nenhuma ação
quando esse botão for clicado
2 – Não habilitar o recurso no momento
Descrição: Botão para exibir a poup-up com vídeo tutorial
de uso da ferramenta
Obrigatório: Não
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Editável: Não

Tutoriais de uso

Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá exibir uma
poup-up com o vídeo tutorial de acesso ao sistema
Descrição: Botão para exibir as orientações de uso para
o usuário
Obrigatório: Não

Orientações de uso

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá exibir as
orientações de uso para o usuário, em uma poup-up
presente na home
Descrição: Botão para direcionar para o site onde há as
boas práticas da BNCC
Obrigatório: Não

Boas práticas BNCC

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir uma
nova guia para acesso ao site das boas práticas do
BNCC
Descrição: Botão para direcionar a página de edição do
perfil do usuário

Meu perfil

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir a página
de edição do perfil do usuário
Descrição: Botão para realizar o logout do sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não

Sair

Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá encerrar a
sessão.
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3.5.1 TL0026 – Características do documento curricular

Documento curricular

Descrição: Campo de texto onde é digitado o nome
documento curricular que está sendo criado
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Campo de texto, não habilitado para digitação apenas
ex bição.

Etapas

Descrição: Checkbox para selecionar as etapas de
ensino envolvidas na elaboração do documento curricular
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – O usuário deverá marcar as etapas abordadas no
documento curricular.

Redes(s) envolvidas(s) na elaboração do seu
documento curricular

Descrição: Checkbox para selecionar as redes de ensino
envolvidas na elaboração do documento curricular
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – O usuário deverá marcar as redes de ensino
envolvidas no documento.

Nome

Descrição: Local para inserção do nome do participante
que irá receber o convite
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Para enviar o convite ao coordenador estadual é
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obrigatório o campo estar preenchido

E-mail

Descrição: Local para inserção do e-mail do participante
que irá receber o convite
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Para enviar o convite ao coordenador estadual é
obrigatório o campo estar preenchido.

Convidar

Descrição: Botão para disparar convite para coordenador
estadual
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera disparar uma
mensagem com convite ao usuário.

Nome

Descrição: Neste campo é ex bido o nome do usuário
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o nome do usuário para o
qual o convite foi enviado

E-mail

Descrição: Neste campo é ex bido o e-mail do usuário
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o e-mail do usuário para o
qual o convite foi enviado

Status

Descrição: Neste campo é ex bido o status do perfil do
usuário convidado.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o registro do usuário e para o
qual o convite foi enviado

Ações

Descrição: Botão para reenviar o convite a usuário já
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera disparar um
novo convite ao usuário.

Cancelar

Descrição: Botão para cancelar a criação das
características do documento curricular
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar em cancelar o sistema devera solicitar a
confirmação por parte do usuário

Salvar

Descrição: Botão para salvar as características do
documento criadas
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Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O usuário deverá clicar no botão para salvar as
alterações realizadas

3.5.1.1

TL0026 – 1 Confirmação de cancelamento

Sim

Descrição: Botão para confirmar o cancelamento da
edição do perfil
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema deverá
retornar para a tela (TL0025)

Não

Descrição: Botão declinar o cancelamento da edição do
perfil
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema deverá
retornar para a página de edição do perfil

3.5.2 TL0027 – Grupos de etapa de ensino

Abas de navegação

Descrição: Abas para navegação na página
Obrigatório: Não
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Editável: Não
Tipo de campo: Aba
Regra:
1 – Ao clicar nas abas o sistema devera alternar para
cada aba respectiva.

Nome do grupo

Descrição: Neste campo é ex bido o nome do grupo de
trabalho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o nome do grupo

Coordenadores do grupo de etapa

Descrição: Neste campo é ex bido o nome do usuário
coordenador do grupo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera ex bir o nome do coordenador do
grupo

Ações

Descrição: Neste campo deverá ser exibido as ações
para cada registro
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir botões com as ações para o
registro visualizado

Criar o grupo

Descrição: Botão que permite que o usuário crie um novo
grupo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá abrir uma
poup-up que exibira as informações para o
preenchimento grupo

Inicio

Descrição: Botão que volta para a tela de início do
redator
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema deverá retornar para a tela TL0025 quando
o botão for clicado
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3.5.2.1

TL0027 – 1 Criar grupo

Nome

Descrição: Campo de texto para o usuário inserir o nome
do grupo de trabalho
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O usuário devera digitar o nome no campo
mencionado.

Campos de experiencia

Descrição: Neste campo é ex bido o componente
curricular no qual o grupo irá atuar
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – O sistema deverá mostrar os Checkbox para que o
usuário selecione o componente

Grupos por faixa etária

Descrição: Neste campo usuário deverá marcar o ano no
qual o grupo irá atuar
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Checkbox
Regra:
1 – O sistema deverá mostrar os Checkbox para que o
usuário selecione os anos

Orientações para o grupo de etapa

Descrição: Campo de texto onde são digitadas as
orientações para o grupo
Obrigatório: Não
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Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Campo destinado apenas para digitação de
informações, não sendo possível edição

Nome

Descrição: Local para inserção do nome do participante
que irá receber o convite
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Para enviar o convite ao coordenador estadual é
obrigatório o campo estar preenchido

E-mail

Descrição: Local para inserção do e-mail do participante
que irá receber o convite
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – Para enviar o convite ao coordenador estadual é
obrigatório o campo estar preenchido.

Adicionar

Descrição: Botão para disparar convite para coordenador
estadual
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera disparar uma
mensagem com convite ao usuário.

Nome

Descrição: Neste campo é ex bido o nome do usuário
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o nome do usuário para o
qual o convite foi enviado

E-mail

Descrição: Neste campo é ex bido o e-mail do usuário
convidado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o e-mail do usuário para o
qual o convite foi enviado

Status

Descrição: Neste campo é ex bido o status do perfil do
usuário convidado.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o registro do usuário e para o
qual o convite foi enviado
Descrição: Botão para apagar o convite feito ao usuário.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
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1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera apagar a
linha desejada na ex bição

Cancelar

Descrição: Botão para cancelar a criação do grupo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O usuário deverá clicar no botão para salvar as
alterações realizadas

Confirmar

Descrição: Botão para salvar as edições do grupo criado
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O usuário deverá clicar no botão para salvar as
alterações realizadas

3.5.2.1.1

Sim

TL0027 – 1 Confirmação de cancelamento

Descrição: Botão para confirmar o cancelamento da
edição do perfil
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema deverá
retornar para a tela (TL0027)

Não

Descrição: Botão declinar o cancelamento da edição do
perfil
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema deverá
retornar para a página de edição do perfil
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3.5.3 TL0028 – Grupos de trabalho

Abas de navegação

Descrição: Abas para navegação na página
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Aba
Regra:
1 – Ao clicar nas abas o sistema devera alternar para
cada aba respectiva.

Voltar

Descrição: Botão para voltar para a TL0014
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar no botão o sistema deverá voltar para a
TL004.
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3.5.3.1.1

TL0028 – 1 BNCC comentada

Matemática – 1º Ano

Descrição: Link que abrira a poup-up para visualização
dos detalhes do trecho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera exibir uma scroll
com os detalhes para cada trecho.

Unidades temáticas

Descrição: Local onde as unidades temáticas abordadas
são exibidas na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as unidades temáticas deverão
ser exibidas na coluna de unidade temática.
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Objetivos de conhecimento

Descrição: Local onde os objetivos de conhecimento
abordados são exibidos na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as unidades temáticas deverão
ser exibidas na coluna de objetivos de conhecimento.

Habilidades

Descrição: Local onde as habilidades abordadas são
ex bidas na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as habilidades deverão ser
ex bidas na coluna de habilidades.
Descrição: Botão para exibição dos comentários sobre o
trecho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera exibir uma
poup-up com os comentários
Descrição: Botão para exibição das possibilidades para o
currículo.
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera exibir uma
poup-up com as possibilidades para o trecho

Voltar

Descrição: Botão para voltar para a TL0014
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá ir de volta
para a TL0014
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3.5.3.1.2

TL0028 – 2 Documentos de referência

Responsável

Descrição: Coluna onde o nome dos responsáveis pelo
upload dos documentos irá ser exibidos
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre o responsável que realizou o
upload dos arquivos deverão ser apresentadas na
coluna.

Conteúdo

Descrição: Coluna onde será exibindo o arquivo
carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O nome do arquivo carregado deverá ser ex bido na
coluna de conteúdo

Comentário

Descrição: Coluna onde será exibido possíveis
comentários sobre o arquivo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – Os comentários inseridos pelo o usuário para o
arquivo deverá ser exibido na coluna

Data/Hora

Descrição: Coluna onde será exibindo o horário e data
em que o arquivo foi carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o horário e a data em que o
arquivo foi inserido nesta coluna

Ações

Descrição: Coluna onde haverá o botão para download
do documento compartilhado
Obrigatório: Não
Editável: Não
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Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – Ao clicar no botão presente na coluna o sistema
deverá iniciar o download do arquivo na máquina em que
está sendo acessado

Voltar

Descrição: Botão para voltar para a TL0014
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá ir de volta
para a TL0014

3.5.3.1.3

TL0028 – 3 (RE)Elaboração

Descrição: Botão para exibição de mais detalhes sobre o
documento compartilhado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O botão irá exibir mais detalhes ou recolher os
detalhes exibidos sobre o documento compartilhado

Responsável

Descrição: Coluna onde o nome dos responsáveis pelo
upload dos documentos irá ser exibidos
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre o responsável que realizou o
upload dos arquivos deverão ser apresentadas na
coluna.

Conteúdo

Descrição: Coluna onde será exibindo o arquivo
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carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O nome do arquivo carregado deverá ser exibido na
coluna de conteúdo

Data/hora

Descrição: Coluna onde será exibindo o horário e data
em que o arquivo foi carregado no sistema
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O sistema devera exibir o horário e a data em que o
arquivo foi inserido nesta coluna

Ações

Descrição: Coluna onde haverá o botão para download
do documento compartilhado
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – Ao clicar no botão presente na coluna o sistema
deverá iniciar o download do arquivo na máquina em que
está sendo acessado
Descrição: Botão para realizar download do arquivo para
o computador
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar no botão presente na coluna o sistema
deverá iniciar o download do arquivo na máquina em que
está sendo acessado

Voltar

Descrição: Botão para voltar para a TL0028
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá ir de volta
para a TL0028
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3.5.3.1.4

TL0028 – 4 Analise

Matemática – 1º ano

Descrição: Link que abrira a poup-up para visualização
dos detalhes do trecho
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse link o sistema devera exibir uma scroll
com os detalhes para cada trecho

Unidades temáticas

Descrição: Local onde as unidades temáticas abordadas
são exibidas na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
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Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as unidades temáticas deverão
ser exibidas na coluna de unidade temática

Objetivos de conhecimento

Descrição: Local onde os objetivos de conhecimento
abordados são exibidos na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as unidades temáticas deverão
ser exibidas na coluna de objetivos de conhecimento.

Habilidades

Descrição: Local onde as habilidades abordadas são
ex bidas na tela
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – As informações sobre as habilidades deverão ser
ex bidas na coluna de habilidades.

Contemplada

Descrição: Local onde serão respondidos se o trecho
contempla as habilidades mencionadas
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Radiobutton
Regra:
1 – Botão para resposta de analise deverá estar
desabilitado

Código da habilidade do documento
curricular

Descrição: Local onde o código da habilidade será
ex bido
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – O código sobre a habilidade deverá ser exibido na
coluna.

Descrição da hab. do doc. curricular

Descrição: Local onde a descrição da habilidade será
ex bida
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Tabela
Regra:
1 – A descrição sobre a habilidade deverá ser ex bida na
coluna.

Voltar

Descrição: Botão para voltar para a TL0018
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Link
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema deverá ir de volta
para a TL0018

3.5.4 TL0029 – Meu perfil
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Nome

Descrição: Campo de texto para o usuário corrigir ou
redefinir o nome escrito no sistema
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O usuário devera digitar o nome no campo
mencionado.

E-mail

Descrição: Campo de texto para o usuário corrigir ou
redefinir o e-mail inserido no sistema
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O usuário devera digitar o e-mail no campo
mencionado.

Atuação

Descrição: Campo do tipo combobox para seleção da
atuação do usuário
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Combobox
Regra:
1 – O usuário devera selecionar a área de atuação para
preencher o cadastro

Senha

Descrição: Campo de texto para o usuário preencher a
senha.
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O usuário devera digitar a senha para haver a
confirmação das alterações

Confirmar senha

Descrição: Campo de texto para o usuário preencher a
senha.
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
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1 – O usuário deverá confirmar a senha para haver a
confirmação das alterações

Cancelar

Descrição: Botão para cancelar a edição do perfil
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O usuário deverá confirmar a senha para haver a
confirmação das alterações

Salvar

Descrição: Botão para salvar as alterações no perfil
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O usuário deverá clicar no botão para salvar as
alterações realizadas

3.5.4.1

Sim

TL0029 – 1 Confirmação de cancelamento

Descrição: Botão para confirmar o cancelamento da
edição do perfil
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema deverá
retornar para a tela (TL0029)

Não

Descrição: Botão declinar o cancelamento da edição do
perfil
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Caso a opção seja selecionada o sistema deverá
retornar para a página de edição do perfil
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Planejamento de Implantação
Responsabilidades
Hardware
Sistema não estático, necessária definição de volumetria para estimativa. Configuração
utilizada no ambiente de produção AWS atual:




Aplicação – serviço m5.large
Banco de dados – serviço db.t2.medium
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Instalação do Sistema




Instalação do banco de dados
o Baixar o dump do banco ‘mec_sc’ na URL http://gtedrive.vanzoliniead.org.br/index.php/s/Jx8JDzfy4bznOes, senha mec@#$2@@18
o Restaurar no servidor de dados PostgreSQL da aplicação esse dump
Aplicação
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o

Baixar o repositório da aplicação no Git em uma pasta adequada. As
credenciais de acesso são individuais e informadas ao MEC por outros canais


o

Baixar as dependências



o





cd <pasta escolhida>
composer install

Gerar o arquivo ‘.env’




git clone http://gtegit.vanzolini-ead.org.br/MEC BNCC/bncc-ngbackend.git <pasta escolhida>

cp env.sample .env

 vi .env, adequar as entradas DB_*
o Publicar a pastas <pasta escolhida>/public para /api
Para testes, executar
o <server URI>/<caminho configurado>/campoexperiencia/buscar - será mostrada a
lista de campos de experiência configuradas no banco de dados
No servidor do ambiente montado pela FCAV/GTE, a porção de configuração do
serviço Nginx foi:
server {
listen 80;
listen [::]:80;
root /var/www/bncc-ng-backend/public;
index index.php;
server_name bncc-ng-backend.localhost;
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php;
}
location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
}
}

No ambiente de desenvolvimento, a aplicação é inicializada com
o

php –S localhost:8080 –t public/

Software de Suporte


Composer v1.x

Documentação de Suporte


Diagrama e dicionário de dados
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Fundação Carlos Alberto Vanzolini – GTE
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o Renata Simões – Representante do PO – rsimoes@vanzolini-ead.org.br
o Beatriz Leonel Scavazza – Coordenadora executiva FCAV/GTE –
bscavazza@vanzolini-ead.org.br
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1. INTRODUÇÃO
1.1. OBJETIVO
Este documento provê uma visão de alto nível e explana a visão arquitetural do sistema Consulta Pública.
Este documento define metas e objetivos arquiteturais, os cenários de casos de uso suportados pelo
sistema, estilos arquiteturais e componentes utilizados. Este documento fornece um alinhamento para as
decisões de arquitetura e projeto realizados desde a fase conceitual até a sua implantação.
A fim de descrever o software da forma mais apurada possível, a estrutura deste documento de arquitetura
de software – DAS é baseada no modelo de visão de arquitetura 4+1 proposto inicialmente por Philippe
Kruchten’s.

Figura 1 - Modelo 4+1 da Engenharia de Software

1.2. ESCOPO
O escopo deste DAS é descrever a arquitetura do sistema de Consulta Pública.
Este documento descreve os aspectos de projeto do Consulta Pública que são considerados
significativamente relevantes na visão de arquitetura, isto é, os elementos e comportamentos que são
fundamentais para guiar e estabelecer diretrizes para a construção do sistema. Stakeholders que exigirem
um entendimento técnico do Consulta Pública são convidados para tomarem ciência deste documento e
posteriormente, participar do processo de revisão dos artefatos complementares à este projeto como
Documentos de Casos de Uso, Diagramas de Processos de Negócio e demais artefatos que contribuem
para o enriquecimento da documentação do produto final a ser entregue. Por fim, o código-fonte poderá ser
revisado após a entrega
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1.5. VISÃO DO PROJETO
O contrato nº 17/2017 celebrado entre o Ministério da Educação (MEC) e a Fundação Carlos Alberto
Vanzolini (FCAV) tem por objeto a prestação de serviços especializados para a gestão integrada dos
processos necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da BNCC,
incluindo materiais de apoio e ações de formação para sua implementação. No contexto desse contrato,
está prevista, no eixo 3, a produção de materiais de apoio para a implementação da BNCC e, entre as
atividades desse eixo, destaca-se a Macroatividade 11 – Disponibilização de ferramenta on-line que permita
a seleção e a organização de conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a elaboração de
propostas curriculares locais.

No âmbito dessa ferramenta on-line, foram desenvolvidos três módulos: Download da BNCC, Documento
Curricular e Consulta Pública.

O módulo Consulta Pública foi desenvolvido a partir da premissa de pesquisa sobre o currículo em
(re)elaboração nos Estados. Além disso, um dos requisitos solicitados foi de que apenas os perfis de
Coordenador Estadual e de Etapa poderiam realizar e disponibilizar as consultas públicas.

O elaborador de uma consulta pública pode:


Criar ou editar;



Fazer download;



Compartilhar;



Visualização prévia;



Extrair relatórios de dados;



Excluir.
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exemplo, se a consulta pública é sobre os Anos Iniciais
do Ensino Fundamental e há um bloco de conteúdos
para cada componente curricular, será possível
importar as aprendizagens de cada um dos
componentes e anos de ensino, elaboradas pelos
redatores na aba "Análise" da ferramenta "Documento
Curricular". Para isso, basta clicar no botão "Importar
aprendizagens". Para cada aprendizagem importada, a
ferramenta gera automaticamente as seguintes
questões sobre o texto: "É pertinente? / Está claro?".
Caso o respondente opte por "Não" ou "Parcialmente",
abre-se um campo para comentários.
Nesta etapa o usuário pode selecionar uma data de
6.

Disponibilização da
consulta

início e uma data de encerramento da consulta. Nela
pode-se ainda copiar o endereço da consulta pública
para disponibilizá-la ao público que será respondente.

Tabela 4 - Recursos disponíveis para apoiar o processo de elaboração do Consulta Pública

A ferramenta ainda conta com os seguintes botões:


“Salvar” – Concluir a criação da consulta



“Minhas Consultas Públicas” – retorna à página inicial

O respondente de uma consulta pública acessa a pesquisa através do link gerado pelo sistema e divulgado
pelo responsável da consulta pública. Ele deve preencher o cadastro (essa ação só precisa ser realizada no
1º acesso). Conforme o respondente avança nas respostas o sistema altera a cor do item, indicando quais
questões já foram respondidas. Ao finalizar o preenchimento da consulta pública o respondente recebe uma
confirmação de conclusão.
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1.6. VISÃO GERAL
Este documento consiste em 11 seções, descritas a seguir:

Seção 1: Descrevem objetivos e escopo do projeto, define os termos, acrônimos e abreviações necessárias
para a interpretação do documento, fornecem as referências utilizadas no desenvolvimento do documento e
apresenta uma visão geral do sistema.
Seção 2: Descreve a arquitetura de software do sistema e como ela é representada.
Seção 3: Define os requisitos e objetivos do software que têm algum impacto sobre a arquitetura.
Seção 4: Descreve os principais casos de uso do sistema e seus respectivos atores e responsabilidades.
Seção 5: Descreve as partes significativas do ponto de vista da arquitetura do modelo de design.
Seção 6: Descreve a composição do sistema na visão de processos.
Seção 7: Descreve a estrutura geral do modelo de implementação, a divisão do software em camadas e
subsistemas no modelo de implementação e todos os componentes significativos do ponto de vista da
arquitetura.
Seção 8: Descreve uma ou mais configurações da rede física (hardware) na qual o software é implantado e
executado.
Seção 9: Descreve a perspectiva de armazenamento de dados persistentes do sistema.
Seção 10: Descreve as principais características de dimensionamento do software que têm impacto na
arquitetura, bem como as restrições do desempenho desejado.
Seção 11: Descreve Qualidade de Software.

2. REPRESENTAÇÃO ARQUITETURAL
A modelagem, implementação e documentação de um sistema exige que a visão do sistema seja dividida
em diferentes perspectivas. Por este motivo, a arquitetura do projeto Consulta Pública será representada em
uma abordagem de 6 visões. A seguir temos uma breve descrição de cada uma destas visões:
●

Visão de casos de uso: Definir os principais direcionadores do sistema, que são compostos pelos
requisitos funcionais do sistema;

●

Visão lógica: Contém as definições do sistema em visão de diagramas de classes e objetos que
descrevem os serviços que o sistema irá prover ao usuário final;

●

Visão de processos: Detalha os processos que irão dar subsídio ao entendimento dos
mecanismos do sistema, representados em forma de diagramas de comunicação, sequência e
atividades.

●

Visão de implementação: Define as especificações do sistema como interfaces e componentes
utilizados, detalhando como estes componentes são dispostos em camadas e subsistemas;
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●

Visão de implantação: Descreve como os nós de hardware serão dispostos para trazer vida ao
sistema, bem como configurações físicas necessárias para instalação, empacotamento e
distribuição;

●

Visão de dados: Descreve em uma visão de dados, a descrição das principais tabelas utilizadas e
diagramas de entidade-relacionamento.
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3. RESTRIÇÕES E METAS ARQUITETURAIS
Restrições de software e versões:
●

Banco de dados: PostgreSQL 9.6

●

Servidor de aplicação PHP: Zend Server com NGINX

●

Framework PHP: Lumen 5.5

●

Interpretador de código Javascript: NodeJS v8.10.0

●

Gerenciamento de módulos Javascript: NPM 3.5.2

●

Framework Javascript: Angular 6.1.0

●

Servidor de aplicação Angular: NGINX

●

Notificação via E MAIL: Servidor SMTP interno MEC

4. VISÃO DE CASOS DE USO

Figura 2 - Diagrama de Caso de uso (Perfil Administrador e MEC)
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Figura 3 - Diagrama de Caso de uso (Perfil Coordenador Estadual e Coordenador Etapa)

Figura 4 - Diagrama de Caso de uso (Perfil Respondente)
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4.3. REALIZAÇÕES DE CASO DE USO

Figura 5 - Diagrama de sequência – Autenticação

Figura 6 - Diagrama de sequência – Listar Consultas
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Figura 7 - Diagrama de sequência – Inserir comentários em uma consulta

Figura 8 - Diagrama de sequência – Listar Consulta / Exibir Comentários
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Figura 9 - Diagrama de sequência – Criação / Edição e Remoção de Consulta Pública
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Figura 11 - Realizar download da Consulta
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6.2. Processos do perfil Coordenador Estadual/Coordenador de Etapa

Figura 12 - Criação de uma Consulta Pública
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6.3. Processos do perfil Respondente

Figura 13 - Inserir comentários em uma consulta
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7.3. CONTROLE DE TRANSAÇÕES E CONCORRÊNCIA
O

Controle

de

transação

na

aplicação

do

BNCC

fica

totalmente

a

cargo

do

Eloquent

(https://laravel.com/docs/5.4/database#database-transactions). Na API, não gerenciamos manualmente
nenhuma transação ou estratégia de lock, deixamos isso aos cuidados do Eloquent que o faz da melhor
forma.

7.4. ESTRATÉGIA DE REUSO
Para a API (back-end) utilizamos o padrão de micros-serviços, facilitando na distribuição da aplicação,
deixando ela com baixo acoplamento e com alta coesão. Utilizamos os patterns sugeridos pelo próprio
Lumen fazendo com que haja pouca repetição de código e distribuição correta de responsabilidades.

No Módulo de Consulta Pública em Angular, utilizamos o desenvolvimento baseado em componentes
reutilizáveis, assim, escrevemos apenas um componente que será utilizado diversas vezes na aplicação,
onde cada componente tem suas responsabilidades e métodos padrões, fazendo com que a página que
instancia aquele componente possa definir qual o comportamento do mesmo na página.

7.5. ESTRATÉGIA DE CACHE
A API não adota nenhuma estratégia de cache no backend, porém no módulo Consulta Pública além do
padrão do navegador para os arquivos estáticos de Front-end é utilizado o cache para requisições do tipo
GET, para que não sejam necessárias solicitações repetitivas a API.

7.6. ESTRATÉGIA DE LOG
Na API utilizamos a estratégia de log padrão do Lumen. Por padrão, o Lumen é configurado para criar um
único arquivo de log para seu aplicativo, que é armazenado no diretório storage/logs.

7.7. SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO
Não foram mapeados requisitos não funcionais de segurança.

7.8. BUILD E VERSIONAMENTO
Para o versionamento do sistema foi adotado o padrão Semver (Versionamento Semântico >
https://semver.org/lang/pt-BR/):
1. Versão Maior (MAJOR): quando realizado mudanças incompatíveis na API,
2. Versão Menor (MINOR): quando adicionado funcionalidades mantendo compatibilidade, e
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3. Versão de Correção (PATCH): quando corrigido falhas mantendo a compatibilidade.

7.9. GERENCIAMENTO DE DEPENDÊNCIAS
7.9.1.

GERENCIAMENTO DE DEPENDÊNCIAS FRONT-END

As dependências de Front-end do Módulo de Consulta Pública são gerenciadas pelo NPM
(https://www.npmjs.com/), sendo este, o maior gerenciador de dependências JavaScript do mundo. Ele pode
ser usado com quaisquer linguagens de front end baseadas em JavaScript, como por exemplo: Angular,
React, Vue, etc.
No Módulo de Consulta Pública, utilizamos a estrutura padrão de arquivos que o NPM sugere. Temos na
raiz do projeto um arquivo chamado package.json, nesse arquivo temos as informações básicas do projeto,
tais como título, descrição, versão, dentre outros atributos e também, a lista de dependências e versões das
mesmas utilizadas no projeto. Para adicionar uma dependência nova ao projeto, basicamente, podemos
fazer de duas formas, uma via CLI, utilizando o seguinte comando:
npm install --save <nome da dependência>@<versão da dependência>
A outra forma é adicionando uma nova linha no arquivo através da notação JSON:

"dependencies": {
<NOME DA DEPENDÊNCIA>: <VERSÃO>,
<NOME DA DEPENDÊNCIA>: <VERSÃO>,
...
}

Para especificação da versão foram aplicadas algumas das notações padrões do NPM, tais como,
"~<VERSÃO>" para a versão mais recente menor, como, por exemplo, 1.2.x, "^<VERSÃO>", já para
versões compatíveis foi utilizado 1.x.x, <VERSÃO> para a versão exata, entre algumas outras menos
utilizadas. Após o download da dependência, o NPM as armazena por padrão na pasta node_modules.

Para instalação das dependências do projeto basta executar o comando:
npm install
Após a execução, a pasta node_modules será criada e todas as dependências estarão funcionando
corretamente.
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7.9.2.

GERENCIAMENTO DE DEPENDÊNCIAS BACK-END

De maneira muito semelhante, as dependências do backend são gerenciadas pelo Composer
(https://getcomposer.org/), sendo o principal gerenciador de dependências para PHP, O mesmo é utilizado
pelos principais frameworks do mercado, incluindo o Lumen/Laravel, que foi utilizado nesse projeto.
No Back-end do projeto, utilizamos a estrutura padrão que o composer e o lumen nos sugerem. Na raiz do
projeto, temos um arquivo composer.json contendo as informações básicas do projeto, tais como título,
descrição, versão, dentre outros atributos, e também a lista de dependências (localizada no atributo
‘require’) para as versões utilizadas no projeto. Para adicionar uma dependência nova ao projeto,
basicamente, podemos fazer de duas formas, uma via CLI, utilizando o seguinte comando:
composer require "<vendor>/<package>:<version>"
A outra é adicionando uma nova linha no arquivo, utilizando a notação JSON:
"require": {
"<vendor>/<package>:<version>",
"<vendor>/<package>:<version>",
...
}

Para a especificação da versão, podemos utilizar algumas notações padrões do Composer, tais como
"~<VERSÃO>" para a versão mais recente menor, como, por exemplo, 1.2.x, "^<VERSÃO>“ ou para
versões compatíveis, como, por exemplo, 1.x.x, <VERSÃO> para a versão exata, entre algumas outras
menos utilizadas. Após o download da dependência, o Composer as armazena por padrão na pasta vendor
na raiz do projeto.

Para instalação das dependências do projeto, basta executar o comando:
composer install
Após a execução, a pasta vendor será criada e todas as dependências estarão funcionando corretamente.
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7.10. PADRÃO DE NOMENCLATURA/CODIFICAÇÃO
Foram seguidos os requisitos dos documentos:
●

ARQUITETURA DE REFERÊNCIA PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES FRONT-END:
FRAMEWORK ANGULAR 6 - Versão 1.2

●

ARQUITETURA DE REFERÊNCIA PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES BACK-END
PHP LUMEN (MICRO-FRAMEWORK LARAVEL) - Versão 0.4

8. VISÃO DE IMPLANTAÇÃO
O modelo físico de implantação será descrito pela equipe de TI do MEC

8.1. CONFIGURAÇÃO DO DOMÍNIO
O modelo físico de implantação será descrito pela equipe de TI do MEC

8.2. CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE APLICAÇÃO
O modelo físico de implantação será descrito pela equipe de TI do MEC

8.3. CONFIGURAÇÃO DE CONEXÃO COM BANCO DE DADOS
O modelo físico de implantação será descrito pela equipe de TI do MEC

8.4. CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO COM SERVIÇOS EXTERNOS E/OU
OBJETOS REMOTOS
O modelo físico de implantação será descrito pela equipe de TI do MEC

8.5. ARTEFATOS DE IMPLANTAÇÃO
8.5.1.

ARTEFATO(S) DE FRONT-END

Documento Plano de Implantação.BNCC.FrontEnd preenchido e entregue à equipe de arquitetura do MEC.
8.5.2.

ARTEFATO(S) DE BACK-END (API’S)

Documento Plano de Implantação.BNCC.BackEnd preenchido e entregue à equipe de arquitetura do MEC.

Documento de Arquitetura de Software
Consulta Pública
Versão 1.1

9. VISÃO DE DADOS

Figura 14 - Diagrama de entidade e relacionamento do sistema
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10. DIMENSIONAMENTO E PERFORMANCE
10.1. VOLUMETRIA
●

Estimativa do público alvo: Educadores dos 5570 municípios e respectivas administrações

●

Quantidade de acesso simultâneo: pico máximo histórico de 1000 acessos simultâneos

●

Alocação de espaço em file-system: não há

●

Crescimento do banco de dados: não há

10.2. PERFORMANCE
Não foram mapeados requisitos não-funcionais de performance

11. QUALIDADE – ISO 25000
Não foram mapeados requisitos não-funcionais de segurança

11.1. MATRIZ DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE QUALIDADE
Não foram mapeados requisitos não-funcionais de qualidade
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1 Acesso ao documento curricular
O acesso à ferramenta será realizado por meio da URL:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documento-curricular/index.html

2 Visão geral da página
Ao acessar a ferramenta o usuário ira visualizar a tela da seguinte maneira:

Figura 1 – Página inicial da plataforma e elementos da página

2.1 Navegação principal
Abaixo do menu que irá conter os links que direcionam para outros serviços, haverá o menu
principal que servira para direcionar o usuário para outras funções da ferramenta

Figura 2 – Menu principal da ferramenta

2.2 Vídeos tutoriais
Abaixo do titulo do site e do texto inicial de boas vindas da ferramenta, estará os vídeos
tutoriais dedicados a cada equipe estadual de apoio a o BNCC, nesta mesma região devera
haver o manual de boas praticas da BNCC.

4
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Figura 3 – Vídeos tutoriais para equipes/Manual de boas práticas

2.2.1 Formulário para acesso a ferramenta
Ao lado dos componentes de vídeos tutoriais estará o formulário para acesso a ferramenta,
onde o usuário deverá preencher com suas credenciais de acesso, nesse mesmo local é
possível redefinir a senha clicando no campo “Esqueci minha senha” presente abaixo do
campo onde a senha devera ser inserida.

Figura 4 – Formulário de acesso à ferramenta

2.2.2 Link “esqueci minha senha”
Ao clicar no link para redefinição de senha a ferramenta ira direcionar para uma nova pagina
onde será necessário o preenchimento do e-mail para que uma nova senha seja redefinida.

Figura 5 – Tela para redefinição de senha

2.3 Rodapé com links institucionais e suporte online
No rodapé destacado com a cor verde haverá links ícones que direcionará para sites
institucionais e os parceiros no desenvolvimento da BNCC. Neste mesmo local será possível
acessar o suporte online da ferramenta.
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Figura 6 – Rodapé com os ícones institucionais e suporte online

2.3.1 Contatando o “suporte online”
Para realizar o contato com o suporte online o usuário deverá clicar no botão amarelo que
possuirá o texto “Suporte”, que estará presente no rodapé. Ao ser clicado o botão ira abrir
uma poup-up para que sejam preenchidas informações a respeito da duvida, ou falha
encontrada.

Figura 7 – Chat de contato com o suporte online

3 Níveis de perfis – Documento curricular
A ferramenta terá três níveis de perfis de acesso ao documento curricular, cada perfil permitira
um determinado tipo de interação no sistema.

3.1 Perfil Administrador
Este perfil poderá responder e analisar a consulta, ter acesso aos vídeos tutoriais, as boas
praticas e realizar lougout.
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Figura 8 – Home da ferramenta no perfil de administrador

3.1.1 Respondendo consultas
Para responder consultas o usuário devera clicar no botão “Responder consulta”, nesse
momento o sistema devera encaminha-lo para a pagina seguinte onde o usuário devera
encontrar qual consulta deseja responder e clicar no botão representado pelo ícone

.

Figura 9 – Visão da pagina de responder consulta

Ao clicar no ícone de edição o sistema ira abrir uma nova pagina com o conteúdo referente a
consulta, as orientações, os documentos que são objetos da consulta e orientações para o uso
da ferramenta, ao clicar em “Ver protocolo de contribuição” o sistema devera exibir uma
poup-up solicitando a confirmação por parte do usuário para o envio de um e-mail com o
protocolo
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Figura 10 visão da pagina de consulta publica

Figura 11 – Solicitação de confirmação para envio de protocolo

Ao rolar a tela mais um pouco o usuário terá acesso aos links para responder a consulta
publica, para responder ele devera clicar no botão representado pelo ícone
, presente no
sistema, ao clicar nesse botão deverá ser exibida uma poup-up com radiobuttons para
respostas e as opções salvar e cancelar
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Figura 12 – Visualizando itens para respostas

Nessa poup-up, também será possível que o usuário registre possíveis contribuições para o
trecho do documento curricular.

Figura 13 – Poup-up de contribuições
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3.1.2 Analisando consultas publicas
Nessa tela o usuário poderá consultar as consultas disponíveis para o seu perfil e configurar
filtros para uma busca mais rápida, nessa tela é possível fazer o download da consulta em
formato XLXS ou PDF e visualizar online. Ao clicar nos botões
e
o sistema devera
carregar no computador que esta acessando a ferramenta o arquivo no formato selecionado,
para visualizar em tela uma nova aba devera ser aberta no navegador ao clicar no botão

Figura 14 – Tela inicial de consulta
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Tela 15 – Visualizando a consulta no navegador

3.1.3 Tutorial para elaboração de consulta pública
Clicando na opção tutoriais de uso o sistema devera exibir uma poup-up com um vídeo tutorial
para elaboração de consulta pública

Figura 16 – Visão da poup-up com o vídeo tutorial

3.1.4 Tutorial para inclusão de conteúdo e importação de aprendizagens para
consulta pública
Clicando na opção tutoriais de uso o sistema devera exibir uma poup-up com um vídeo tutorial
para inclusão de conteúdo e importação de aprendizagens para consulta pública.

Figura 17 – Visão da poup-up com o vídeo tutorial

3.1.5 Boas práticas BNCC
Clicando na opção boas práticas o sistema devera abrir uma nova guia no site de boas praticas
da BNCC
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Figura 18 – Visão do site de boas práticas da BNCC

3.2 Perfil Usuário MEC
Este perfil poderá responder e analisar a consulta, ter acesso aos vídeos tutoriais, as boas
praticas e realizar lougout.

Figura 19 – Home da ferramenta no perfil de administrador

3.2.1 Respondendo consultas
Para responder consultas o usuário devera clicar no botão “Responder consulta”, nesse
momento o sistema devera encaminha-lo para a pagina seguinte onde o usuário devera
encontrar qual consulta deseja responder e clicar no botão representado pelo ícone
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.

Figura 20 – Visão da pagina de responder consulta

Ao clicar no ícone de edição o sistema ira abrir uma nova pagina com o conteúdo referente a
consulta, as orientações, os documentos que são objetos da consulta e orientações para o uso
da ferramenta, ao clicar em “Ver protocolo de contribuição” o sistema devera exibir uma
poup-up solicitando a confirmação por parte do usuário para o envio de um e-mail com o
protocolo
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Figura 21 – visão da pagina de consulta publica

Figura 22 – Solicitação de confirmação para envio de protocolo

Ao rolar a tela mais um pouco o usuário terá acesso aos links para responder a consulta
publica, para responder ele devera clicar no botão representado pelo ícone
, presente no
sistema, ao clicar nesse botão deverá ser exibida uma poup-up com radiobuttons para
respostas e as opções salvar e cancelar
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Figura 23 – Visualizando itens para respostas

Nessa poup-up, também será possível que o usuário registre possíveis contribuições para o
trecho do documento curricular.

Figura 24 – Poup-up de contribuições

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11)3024-2250

3.2.2 Analisando consultas publicas
Nessa tela o usuário poderá consultar as consultas disponíveis para o seu perfil e configurar
filtros para uma busca mais rápida, nessa tela é possível fazer o download da consulta em
formato XLXS ou PDF e visualizar online. Ao clicar nos botões
e
o sistema devera
carregar no computador que esta acessando a ferramenta o arquivo no formato selecionado,
para visualizar em tela uma nova aba devera ser aberta no navegador ao clicar no botão

Figura 25 – Tela inicial de consulta
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Tela 26 – Visualizando a consulta no navegador

3.2.3 Tutorial para elaboração de consulta pública
Clicando na opção tutoriais de uso o sistema devera exibir uma poup-up com um vídeo tutorial
para elaboração de consulta pública

Figura 27 – Visão da poup-up com o vídeo tutorial

3.2.4 Tutorial para inclusão de conteúdo e importação de aprendizagens para
consulta pública
Clicando na opção tutoriais de uso o sistema devera exibir uma poup-up com um vídeo tutorial
para inclusão de conteúdo e importação de aprendizagens para consulta pública.

Figura 28 – Visão da poup-up com o vídeo tutorial

3.2.5 Boas práticas BNCC
Clicando na opção boas práticas o sistema devera abrir uma nova guia no site de boas praticas
da BNCC
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Figura 29 – Visão do site de boas práticas da BNCC

3.3 Perfil Coordenador Estadual
Neste perfil será possível apenas que o usuário crie as consultas publicas

Tela 30 – Visão geral do perfil de coordenador estadual

3.3.1 Editando uma consulta publica
Ao clicar na opção “Consulta Publica” o usuário devera ser direcionado para uma nova página
onde será exibidas as consultas criadas pelo usuário e será possível criar uma nova clicando no
botão

, nessa tela inicial será possível também disponibilizar a consulta publica
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criada, realizar download nos formatos XLSX e PDF, editar, visualizar e apagar a consulta
criada.

Figura 31 – Visão geral da tela de edição da consulta publica

3.3.1.1 Criando uma consulta publica
Ao clicar na opção criar, o sistema devera direcionar o usuário para uma nova tela onde haverá
as etapas para disponibilização da consulta, só é possível avançar para a próxima etapa se
todos os campos obrigatórios da etapa atual estiverem preenchidos.

Figura 32 – Tela de criação da pesquisa
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Figura 33 – Preenchendo a etapa dois

Para realizar o upload de arquivo o usuário poderá arrasta-lo para o quadro ou clicar nele.
Quando clicado o sistema devera exibir uma janela de dialogo para seleção do arquivo no
computador

Figura 34 – Preenchendo etapa três

A cada etapa avançada o sistema devera exibir orientações de preenchimento da etapa em
questão
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Figura 35 – Informações sobre preenchimento etapa 4
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Figura 36 – Preenchendo a etapa quatro
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Figura 37 – Preenchendo etapa cinco

Ao clicar na opção “importar aprendizagens” o sistema ira exibir uma nova poup-up para que o
usuário selecione que aprendizagem deseja importar

Figura 38 – Importando aprendizagens

Figura 39 – Preenchendo etapa seis disponibilizando consulta

3.3.1.2 Compartilhando uma consulta
Na pagina de edição de consulta é possível que o usuário também compartilhe com outros
grupos clicando na opção representada pelo ícone
poup-up para o compartilhamento da consulta

, ao clicar no link é exibida uma nova
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Figura 40 – Poup-up de compartilhamento de consulta

3.3.2 Tutorial para elaboração de consulta pública
Clicando na opção tutoriais de uso o sistema devera exibir uma poup-up com um vídeo tutorial
para elaboração de consulta pública

Figura 41 – Visão da poup-up com o vídeo tutorial

3.3.3 Tutorial para inclusão de conteúdo e importação de aprendizagens para
consulta pública
Clicando na opção tutoriais de uso o sistema devera exibir uma poup-up com um vídeo tutorial
para inclusão de conteúdo e importação de aprendizagens para consulta pública.
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Figura 42 – Visão da poup-up com o vídeo tutorial

3.3.4 Boas práticas BNCC
Clicando na opção boas práticas o sistema devera abrir uma nova guia no site de boas praticas
da BNCC

Figura 43 – Visão do site de boas práticas da BNCC

3.4 Perfil Coordenador de etapa
Neste perfil será possível apenas que o usuário crie as consultas publicas
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Tela 44 – Visão geral do perfil de coordenador estadual

3.4.1 Editando uma consulta publica
Ao clicar na opção “Consulta Publica” o usuário devera ser direcionado para uma nova página
onde será exibidas as consultas criadas pelo usuário e será possível criar uma nova clicando no
botão
, nessa tela inicial será possível também disponibilizar a consulta publica
criada, realizar download nos formatos XLSX e PDF, editar, visualizar e apagar a consulta
criada.
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Figura 45 – Visão geral da tela de edição da consulta publica

3.4.1.1 Criando uma consulta publica
Ao clicar na opção criar, o sistema devera direcionar o usuário para uma nova tela onde haverá
as etapas para disponibilização da consulta, só é possível avançar para a próxima etapa se
todos os campos obrigatórios da etapa atual estiverem preenchidos.

Figura 46 – Tela de criação da pesquisa
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Figura 47 – Preenchendo a etapa dois

Para realizar o upload de arquivo o usuário poderá arrasta-lo para o quadro ou clicar nele.
Quando clicado o sistema devera exibir uma janela de dialogo para seleção do arquivo no
computador

Figura 48 – Preenchendo etapa três

A cada etapa avançada o sistema devera exibir orientações de preenchimento da etapa em
questão
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Figura 49 – Informações sobre preenchimento etapa 4
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Figura 50 – Preenchendo a etapa quatro
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Figura 51 – Preenchendo etapa cinco

Ao clicar na opção “importar aprendizagens” o sistema ira exibir uma nova poup-up para que o
usuário selecione que aprendizagem deseja importar

Figura 52 – Importando aprendizagens

Figura 53 – Preenchendo etapa seis disponibilizando consulta

3.4.1.2 Compartilhando uma consulta
Na pagina de edição de consulta é possível que o ususario também compartilhe com outros
grupos clicando na opção representada pelo ícone
poup-up para o compartilhamento da consulta

, ao clicar no link é exibida uma nova
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Figura 54 – Poup-up de compartilhamento de consulta

3.4.2 Tutorial para elaboração de consulta pública
Clicando na opção tutoriais de uso o sistema devera exibir uma poup-up com um vídeo tutorial
para elaboração de consulta pública

Figura 55 – Visão da poup-up com o vídeo tutorial

3.4.3 Tutorial para inclusão de conteúdo e importação de aprendizagens para
consulta pública
Clicando na opção tutoriais de uso o sistema devera exibir uma poup-up com um vídeo tutorial
para inclusão de conteúdo e importação de aprendizagens para consulta pública.
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Figura 56 – Visão da poup-up com o vídeo tutorial

3.4.4 Boas práticas BNCC
Clicando na opção boas práticas o sistema devera abrir uma nova guia no site de boas praticas
da BNCC

Figura 57 – Visão do site de boas práticas da BNCC

3.5 Perfil Redator
Este perfil não poderá acessar o sistema, ao realizar a tentativa de acesso o sistema devera
exibir uma mensagem informativa.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11)3024-2250

Figura 58 – Poup-up informativa

3.6 Perfil Respondente
Neste perfil será possível realizar as respostas das consultas publicas disponíveis.

Figura 59 – Visão geral do perfil respondente

3.6.1 Respondendo consultas
Para responder consultas o usuário devera clicar no botão “Responder consulta”, nesse
momento o sistema devera encaminha-lo para a pagina seguinte onde o usuário devera
encontrar qual consulta deseja responder e clicar no botão representado pelo ícone
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.

Figura 20 – Visão da pagina de responder consulta

Ao clicar no ícone de edição o sistema ira abrir uma nova pagina com o conteúdo referente a
consulta, as orientações, os documentos que são objetos da consulta e orientações para o uso
da ferramenta, ao clicar em “Ver protocolo de contribuição” o sistema devera exibir uma
poup-up solicitando a confirmação por parte do usuário para o envio de um e-mail com o
protocolo
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Figura 21 – visão da pagina de consulta publica

Figura 22 – Solicitação de confirmação para envio de protocolo

Ao rolar a tela mais um pouco o usuário terá acesso aos links para responder a consulta
publica, para responder ele devera clicar no botão representado pelo ícone
, presente no
sistema, ao clicar nesse botão deverá ser exibida uma poup-up com radiobuttons para
respostas e as opções salvar e cancelar
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Figura 23 – Visualizando itens para respostas

Nessa poup-up, também será possível que o usuário registre possíveis contribuições para o
trecho do documento curricular.

Figura 24 – Poup-up de contribuições
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1 TL001 – Acesso à ferramenta

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para exibição de vídeo tutorial para
elaboração de consulta pública

Tutorial para elaboração de consulta
pública

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir uma popup com videio tutorial
para exibição do vídeo tutorial.

Tutorial para inclusão de conteúdo e
importação de aprendizagens para consulta
pública

Descrição: Botão para exibição de vídeo tutorial para
inclusão de conteúdo e importação de aprendizagens
para consulta pública
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir uma popup com videio tutorial
para exibição do vídeo tutorial.
Descrição: Botão que direciona para o site de boas
práticas do BNCC

Boas práticas BNCC

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir uma nova guia com acesso para
o site: https://www.boaspraticasprobncc.com.br/ .

Usuário

Descrição: Campo para inserir o e-mail
Obrigatório: Sim

4
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Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O preenchimento desse campo será com e-mail de
acesso

Senha

Descrição: Campo para inserir senha de acesso
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O preenchimento desse campo devera ser com
senha de acesso

Esqueci minha senha

Descrição: Botão que auxilia na redefinição de uma nova
senha
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o usuário devera ser
direcionado a uma nova guia

Entrar

Descrição: Botão para efetuar o acesso a ferramenta
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – O botão devera realizar autenticação do texto
digitado nos campos de usuário e senha
2 – O botão devera dar acesso a ferramenta.

2 TL0002 – Esqueci minha senha
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E-mail

Descrição: Campo para inserir e-mail
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 – O preenchimento desse campo será com e-mail
cadastrado na ferramenta.

Enviar

Descrição: Botão que dispara um e-mail de redefinição
de senha para o usuário
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 – Ao clicar nesse botão o sistema devera disparar um
e-mail de redefinição de senha

Suporte

3 Usuário Administrador
3.1 TL001 – Tela inicial

Nome
Recursos para a equipe
Responder Consultas

Descrição
Descrição: Botão para exibição das consultas disponíveis
para o usuário
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela exibindo as consultas
disponíveis.
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Descrição: Botão para exibição das consultas

Analisar consultas públicas

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela exibindo as consultas
disponíveis.
Descrição: Botão para sair da tela de inicio.

Sair

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela de login.
Descrição: Botão para exibição de vídeo tutorial para
elaboração de consulta pública

Tutorial para elaboração de consulta
pública

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir uma popup com videio tutorial
para exibição do vídeo tutorial.

Tutorial para inclusão de conteúdo e
importação de aprendizagens para consulta
pública

Descrição: Botão para exibição de vídeo tutorial para
inclusão de conteúdo e importação de aprendizagens
para consulta pública
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir uma popup com videio tutorial
para exibição do vídeo tutorial.
Descrição: Botão que direciona para o site de boas
práticas do BNCC

Boas práticas BNCC

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir uma nova guia com acesso para
o site: https://www.boaspraticasprobncc.com.br/ .
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3.2 TL001 – Tela Responder consultas

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para exibição da tela inicial
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela inicial
Descrição: Botão para responder a consulta
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela exibindo o conteúdo da
consulta.
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3.3 TL004 – Tela Responder Consultas – Exibição da consulta

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para exibição da contribuição
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir o popup de contribuições
Descrição: Botão para exibição das consultas disponíveis
para o usuário
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela exibindo as consultas
disponíveis.
Descrição: Botão para exibição popup da protocolo da
consulta
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir o popup com as informações do
protocolo da consulta respondida.
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3.4 TL005 – Popup Contribuições

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
Descrição: Botão para salvar as alterações feitas
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve salvar as alterações feitas e fechar o
popup

É pertinente?

Descrição: Opções para as perguntas
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema abre o campo de comentário, caso a
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resposta do usuário seja Parcialmente ou Não.

Está claro?

Descrição: Opções para as perguntas
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema abre o campo de comentário, caso a
resposta do usuário seja Parcialmente ou Não.

Espaço para contribuições

Descrição: Campo para comentários
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 - O sistema abre o campo de comentário, caso a
resposta do usuário seja Parcialmente ou Não.

3.5 TL006 – Popup Ver protocolo de contribuição

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
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Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
Descrição: Botão para enviar o protecolo por e-mail
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve enviar o protocolo para o e-mail do
cadastro do usuário

3.6 TL007 – Analisar consultas públicas

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Campo de busca das consultas

Pesquisar por nome do usuário, documento
curricular ou título da pesquisa

Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 - O sistema deve aceitar o preenchimento de
informações sobre as consultas
Descrição: Campo para filtrar a pesquisa pela unidade
federativa – UF
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Lista de seleção única (combobox)
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Máscara: Sigla – Nome da unidade federativa
Exemplo: SP – São Paulo
Regra:
1 - O sistema deve exibir todos os estados brasileiros e o
Distrito Federal em ordem alfabética.
Descrição: Botão para enviar o protecolo por e-mail
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve enviar o protocolo para o e-mail do
cadastro do usuário
Descrição: Botão para exibição da tela inicial
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela inicial
Descrição: Botão para acompanhar downloads
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir os downloads solicitados
Descrição: Botão para iniciar a pesquisa
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir os resultados da pesquisa
Descrição: Botão para limpar os campos preenchidos
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve apagar o resultado exibido da
pesquisa feita.
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3.7 TL008 – Analisar consultas públicas – Resultados

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Campo de busca das consultas

Pesquisar por nome do usuário, documento
curricular ou título da pesquisa

Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 - O sistema deve aceitar o preenchimento de
informações sobre as consultas
Descrição: Campo para filtrar a pesquisa pela unidade
federativa – UF
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Lista de seleção única (combobox)
Máscara: Sigla – Nome da unidade federativa
Exemplo: SP – São Paulo
Regra:
1 - O sistema deve exibir todos os estados brasileiros e o
Distrito Federal em ordem alfabética.
Descrição: Botão para exibição da tela inicial
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela inicial
Descrição: Botão para acompanhar downloads
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
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Regra:
1 - O sistema deve exibir os downloads solicitados
Descrição: Botão para iniciar a pesquisa
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir os resultados da pesquisa
Descrição: Botão para limpar os campos preenchidos
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve apagar o resultado exibido da
pesquisa feita.
Descrição: Botão para mostrar a prévia da consulta
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir uma nova página com as
informações prévias da consulta solicitada.
Descrição: Botão para download em pdf
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fazer o download da consulta no
formato .pdf
Descrição: Botão para download em xlsx
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fazer o download da consulta no
formato xlsx

Consulta

Descrição: Nome da consulta
Obrigatório: SIm
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve fazer o nome da consulta cadastrada.

Link

Descrição: Link para a consulta
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve fornecer o link direto para consulta.

Usuário

Descrição: Nome do usuário
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir o nome do usuário criador da
consulta.

UF

Descrição: Unidade federativa que a consulta faz parte
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir o nome da UF da consulta.
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Criação

Descrição: Data da criação da consulta
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir a data de criação da consulta.

Disponibilização

Descrição: Data de disponibilização da consulta
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir a data de disponibilização da
consulta

Encerramento

Descrição: Data de encerramento da consulta
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir a data de encerramento da
consulta

Ações

Descrição: Ações sobre a consulta
Regra:
1 - O sistema deve exibir as opções de ações para a
consulta.
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4 Usuário MEC
4.1 TL001 – Tela inicial

Nome
Recursos para a equipe

Descrição

Responder Consultas

Descrição: Botão para exibição das consultas disponíveis
para o usuário
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela exibindo as consultas
disponíveis.
Descrição: Botão para exibição das consultas

Analisar consultas públicas

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela exibindo as consultas
disponíveis.
Descrição: Botão para sair da tela de inicio.

Sair

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela de login.
Descrição: Botão para exibição de vídeo tutorial para
elaboração de consulta pública

Tutorial para elaboração de consulta
pública

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
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1 - O sistema deve exibir uma poup-up com videio tutorial
para exibição do vídeo tutorial.

Tutorial para inclusão de conteúdo e
importação de aprendizagens para consulta
pública

Descrição: Botão para exibição de vídeo tutorial para
inclusão de conteúdo e importação de aprendizagens
para consulta pública
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir uma poup-up com videio tutorial
para exibição do vídeo tutorial.
Descrição: Botão que direciona para o site de boas
práticas do BNCC

Boas práticas BNCC

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir uma nova guia com acesso para
o site: https://www.boaspraticasprobncc.com.br/ .

4.2 TL002 – Tela Responder Consultas

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para exibição da tela inicial
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela inicial
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Descrição: Botão para responder a consulta
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela exibindo o conteúdo da
consulta.

4.3 TL003 – Tela Responder Consultas – Exibição da consulta

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para exibição da contribuição
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir o popup de contribuições
Descrição: Botão para exibição das consultas disponíveis
para o usuário
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela exibindo as consultas
disponíveis.
Descrição: Botão para exibição popup da protocolo da
consulta
Obrigatório: Não
Editável: Não
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Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir o popup com as informações do
protocolo da consulta respondida.

4.4 TL004 – Popup Contribuições

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
Descrição: Botão para salvar as alterações feitas
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
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1 - O sistema deve salvar as alterações feitas e fechar o
popup

É pertinente?

Descrição: Opções para as perguntas
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema abre o campo de comentário, caso a
resposta do usuário seja Parcialmente ou Não.

Está claro?

Descrição: Opções para as perguntas
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema abre o campo de comentário, caso a
resposta do usuário seja Parcialmente ou Não.

Espaço para contribuições

Descrição: Campo para comentários
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 - O sistema abre o campo de comentário, caso a
resposta do usuário seja Parcialmente ou Não.

4.5 TL005 – Popup Ver protocolo de contribuição

Nome

Descrição
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Recursos para a equipe
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
Descrição: Botão para enviar o protecolo por e-mail
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve enviar o protocolo para o e-mail do
cadastro do usuário

4.6 TL006 – Analisar consultas públicas

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Campo de busca das consultas

Pesquisar por nome do usuário, documento
curricular ou título da pesquisa

Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
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Regra:
1 - O sistema deve aceitar o preenchimento de
informações sobre as consultas
Descrição: Campo para filtrar a pesquisa pela unidade
federativa – UF
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Lista de seleção única (combobox)
Máscara: Sigla – Nome da unidade federativa
Exemplo: SP – São Paulo
Regra:
1 - O sistema deve exibir todos os estados brasileiros e o
Distrito Federal em ordem alfabética.
Descrição: Botão para enviar o protecolo por e-mail
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve enviar o protocolo para o e-mail do
cadastro do usuário
Descrição: Botão para exibição da tela inicial
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela inicial
Descrição: Botão para acompanhar downloads
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir os downloads solicitados
Descrição: Botão para iniciar a pesquisa
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir os resultados da pesquisa
Descrição: Botão para limpar os campos preenchidos
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve apagar o resultado exibido da
pesquisa feita.
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4.7 TL007 – Analisar consultas públicas – Resultados

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Campo de busca das consultas

Pesquisar por nome do usuário, documento
curricular ou título da pesquisa

Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 - O sistema deve aceitar o preenchimento de
informações sobre as consultas
Descrição: Campo para filtrar a pesquisa pela unidade
federativa – UF
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Lista de seleção única (combobox)
Máscara: Sigla – Nome da unidade federativa
Exemplo: SP – São Paulo
Regra:
1 - O sistema deve exibir todos os estados brasileiros e o
Distrito Federal em ordem alfabética.
Descrição: Botão para exibição da tela inicial
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela inicial
Descrição: Botão para acompanhar downloads
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
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Regra:
1 - O sistema deve exibir os downloads solicitados
Descrição: Botão para iniciar a pesquisa
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir os resultados da pesquisa
Descrição: Botão para limpar os campos preenchidos
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve apagar o resultado exibido da
pesquisa feita.
Descrição: Botão para mostrar a prévia da consulta
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir uma nova página com as
informações prévias da consulta solicitada.
Descrição: Botão para download em pdf
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fazer o download da consulta no
formato .pdf
Descrição: Botão para download em xlsx
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fazer o download da consulta no
formato xlsx

Consulta

Descrição: Nome da consulta
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve fazer o nome da consulta cadastrada.

Link

Descrição: Link para a consulta
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve fornecer o link direto para consulta.

Usuário

Descrição: Nome do usuário
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir o nome do usuário criador da
consulta.

UF

Descrição: Unidade federativa que a consulta faz parte
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir o nome da UF da consulta.
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Criação

Descrição: Data da criação da consulta
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir a data de criação da consulta.

Disponibilização

Descrição: Data de disponibilização da consulta
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir a data de disponibilização da
consulta

Encerramento

Descrição: Data de encerramento da consulta
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir a data de encerramento da
consulta

Ações

Descrição: Ações sobre a consulta
Regra:
1 - O sistema deve exibir as opções de ações para a
consulta.
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5 Coordenador Estadual
5.1 TL001 – Tela inicial

Nome
Recursos para a equipe

Descrição

Consulta Pública

Descrição: Botão para exibição das consultas disponíveis
para o usuário
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela exibindo as consultas
disponíveis.
Descrição: Botão para sair da tela de inicio.

Sair

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela de login.
Descrição: Botão para exibição de vídeo tutorial para
elaboração de consulta pública

Tutorial para elaboração de consulta
pública

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir uma popup com videio tutorial
para exibição do vídeo tutorial.

Tutorial para inclusão de conteúdo e
importação de aprendizagens para consulta
pública

Descrição: Botão para exibição de vídeo tutorial para
inclusão de conteúdo e importação de aprendizagens
para consulta pública
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
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Regra:
1 - O sistema deve exibir uma popup com videio tutorial
para exibição do vídeo tutorial.
Descrição: Botão que direciona para o site de boas
práticas do BNCC

Boas práticas BNCC

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir uma nova guia com acesso para
o site: https://www.boaspraticasprobncc.com.br/ .

5.2 TL002 – Minhas Consultas

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para exibição da tela inicial
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela inicial
Descrição: Botão para acompanhar downloads
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir os downloads solicitados
Descrição: Botão para criar novas consultas
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11)3024-2250

Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela de criação de
campanhas.
Descrição: Botão para mostrar a prévia da consulta
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir uma nova página com as
informações prévias da consulta solicitada.
Descrição: Botão para editar a consulta
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir a tela de edição de consulta
Descrição: Botão para excluir a consulta
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve excluir a consulta
Descrição: Botão para compartilhar consulta
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir um popup de compartilhamento
da consulta
Descrição: Botão para download em pdf
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fazer o download da consulta no
formato .pdf
Descrição: Botão para download em xlsx
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fazer o download da consulta no
formato xlsx

Consulta

Descrição: Nome da consulta
Obrigatório: SIm
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve fazer o nome da consulta cadastrada.

Link

Descrição: Link para a consulta
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve fornecer o link direto para consulta.

Criação

Descrição: Data da criação da consulta
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir a data de criação da consulta.

Disponibilização

Descrição: Data de disponibilização da consulta
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Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir a data de disponibilização da
consulta

Encerramento

Descrição: Data de encerramento da consulta
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir a data de encerramento da
consulta

Ação

Descrição: Ações sobre a consulta
Regra:
1 - O sistema deve exibir as opções de ações para a
consulta.

5.3 TL003 – Criação de consulta – Título da consulta

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para informação
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir informações sobre a etapa da
consulta.
Descrição: Botão para cancelar
Obrigatório: Não
Editável: Não
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Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve cancelar o cadastro da consulta,
direcionando para tela inicial.
Descrição: Botão para ir para próxima etapa do cadastro
da consulta
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a próxima tela de cadastro da
consulta

Título da Consulta

Descrição: Título da consulta
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto

5.4 TL004 – Criação de consulta – Título da consulta – Popup Informação

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup

Não exibir esse texto novamente

Descrição: Botão para não ex bir o texto
Obrigatório: Não
Editável: Não
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Tipo de campo: Button
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup

5.5 TL005 – Criação de consulta - Descrição e orientações

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para informação
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir informações sobre a etapa da
consulta.
Descrição: Botão para visualização prévia
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir uma nova tela com a prévia da
consulta.
Descrição: Botão para cancelar
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve cancelar o cadastro da consulta,
direcionando para tela inicial.
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Descrição: Botão para voltar a tela anterior
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve voltar para a tela anterior
Descrição: Botão para ir para próxima etapa do cadastro
da consulta
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a próxima tela de cadastro da
consulta

Conteúdo da consulta

Descrição: Conteúdo da consulta
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto

Orientação da consulta

Descrição: Conteúdo da consulta
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
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5.6 TL006 – Criação de consulta – Descrição e orientações – Popup
Informação

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup

Não exibir esse texto novamente

Descrição: Botão para não ex bir o texto
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Button
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11)3024-2250

5.7 TL007 – Criação de consulta - Envio de documentos anexos

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para informação
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir informações sobre a etapa da
consulta.
Descrição: Botão para visualização prévia
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir uma nova tela com a prévia da
consulta.
Descrição: Botão para cancelar
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve cancelar o cadastro da consulta,
direcionando para tela inicial.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11)3024-2250

Descrição: Botão para voltar à tela anterior
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve voltar para a tela anterior
Descrição: Botão para ir para próxima etapa do cadastro
da consulta
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a próxima tela de cadastro da
consulta

Inserção de arquivo

Descrição: inserção de arquivo
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Arquivo

Arquivo

Descrição: Nome do arquivo inserido
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Arquivo

Criação

Descrição: Data de criação do arquivo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir a data de criação do arquivo
Descrição: Ação no arquivo

Ação

Obrigatório: Não
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve excluir o arquivo correspondente
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5.8 TL008 – Criação de consulta – Envio de documentos anexos – Popup
Informação

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup

Não exibir esse texto novamente

Descrição: Botão para não ex bir o texto
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Button
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
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5.9 TL009 – Criação de consulta - Estrutura e conteúdos para consulta

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para informação
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir informações sobre a etapa da
consulta.
Descrição: Botão para visualização prévia
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir uma nova tela com a prévia da
consulta.
Descrição: Botão para cancelar
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve cancelar o cadastro da consulta,
direcionando para tela inicial.
Descrição: Botão para voltar à tela anterior
Obrigatório: Não
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Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve voltar para a tela anterior
Descrição: Botão para ir para próxima etapa do cadastro
da consulta
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a próxima tela de cadastro da
consulta

Adicionar bloco de conteúdo

Descrição: inserção de novo bloco de conteúdo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir caixas de texto

Título

Descrição: inserção de título
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto

Texto

Descrição: inserção de texto
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
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5.10 TL010 – Criação de consulta – Estrutura e conteúdos para consulta –
Popup Informação

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup

Não exibir esse texto novamente

Descrição: Botão para não ex bir o texto
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Button
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
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5.11 TL011 – Criação de consulta - Importação e definição de conteúdos
para consulta

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para informação
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir informações sobre a etapa da
consulta.
Descrição: Botão para visualização prévia
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir uma nova tela com a prévia da
consulta.
Descrição: Botão para cancelar
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve cancelar o cadastro da consulta,
direcionando para tela inicial.
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Descrição: Botão para voltar à tela anterior
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve voltar para a tela anterior
Descrição: Botão para ir para próxima etapa do cadastro
da consulta
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a próxima tela de cadastro da
consulta
Descrição: inserção de aprendizagens
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir o popup da importação de
aprendizagens
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5.12 TL012 – Criação de consulta – Importação e definição de conteúdos
para consulta – Popup Informação

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup

Não exibir esse texto novamente

Descrição: Botão para não ex bir o texto
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Button
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
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5.13 TL013 – Criação de consulta - Importação

Nome
Recursos para a equipe
Etapa

Descrição
Descrição: Campo para filtrar a pesquisa pela etapa
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Lista de seleção única (combobox)
Regra:
1 - O sistema deve exibir as etapas existentes.

Componente / Campo de experiência

Descrição: Campo para filtrar a pesquisa pela
Componente / Campo de experiência
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Lista de seleção única (combobox)
Regra:
1 - O sistema deve exibir os Componentes / Campos de
experiências existentes.

Ano / Faixa Etária

Descrição: Campo para filtrar a pesquisa pelo Ano / Faixa
Etária
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Lista de seleção única (combobox)
Regra:
1 - O sistema deve exibir os Ano s/ Faixa Etárias
existentes.

Importar para

Descrição: Campo para filtrar a pesquisa pela importação
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
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Tipo de campo: Lista de seleção única (combobox)
Regra:
1 - O sistema deve exibir as importações existentes.
Descrição: Campo limpar filtros
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve limpar os filtros selecionados
Descrição: Campo de pesquisa
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fazer a pesquisa de acordo com os
filtros selecionados.
Descrição: Botão para cancelar
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup.
Descrição: Botão para selecionar todos os resultados
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve selecionar todos os resultados
Descrição: Botão para desmarcar todos os resultados
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve desmarcar todos os resultados
Descrição: Botão de importação
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve importar o conteúdo selecionado.
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5.14 TL014 – Criação de consulta – Importação e definição de conteúdos
para consulta – Popup Informação

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup

Não exibir esse texto novamente

Descrição: Botão para não ex bir o texto
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Button
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
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5.15 TL015 – Criação de consulta - Disponibilização da Consulta

Nome
Recursos para a equipe
Link para consulta

Descrição
Descrição: Campo disponibiliza o link criado da consulta
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir o link da consulta criada.

Data de disponibilização:

Descrição: Data de disponibilização da consulta
Editável: Sim
Obrigatório: Sim
Regra:
1 - O sistema deve exibir a opção de escolha de datas

Data de encerramento:

Descrição: Data de encerramento da consulta
Editável: Sim
Obrigatório: Sim
Regra:
1 - O sistema deve exibir a opção de escolha de datas
Descrição: Botão para mostrar a prévia da consulta
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir uma nova página com as
informações prévias da consulta solicitada.
Descrição: Botão para cancelar
Obrigatório: Não
Editável: Não
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Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve ir para a tela de início.
Descrição: Botão para voltar à tela anterior
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve voltar para a tela anterior.
Descrição: Botão para salvar a consulta
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve salvar a consulta criada.
Descrição: Botão de ir para minhas consultas públicas
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve ir para a tela de Minhas consultas
públicas
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6 Coordenador de Etapa
6.1 TL001 – Tela inicial

Nome
Recursos para a equipe

Descrição

Consulta Pública

Descrição: Botão para exibição das consultas disponíveis
para o usuário
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela exibindo as consultas
disponíveis.
Descrição: Botão para sair da tela de inicio.

Sair

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela de login.
Descrição: Botão para exibição de vídeo tutorial para
elaboração de consulta pública

Tutorial para elaboração de consulta
pública

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir uma popup com videio tutorial
para exibição do vídeo tutorial.

Tutorial para inclusão de conteúdo e
importação de aprendizagens para consulta

Descrição: Botão para exibição de vídeo tutorial para
inclusão de conteúdo e importação de aprendizagens
para consulta pública
Obrigatório: Não
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pública

Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir uma popup com videio tutorial
para exibição do vídeo tutorial.
Descrição: Botão que direciona para o site de boas
práticas do BNCC

Boas práticas BNCC

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir uma nova guia com acesso para
o site: https://www.boaspraticasprobncc.com.br/ .

6.2 TL002 – Minhas Consultas

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para exibição da tela inicial
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela inicial
Descrição: Botão para acompanhar downloads
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir os downloads solicitados
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Descrição: Botão para criar novas consultas
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela de criação de
campanhas.
Descrição: Botão para mostrar a prévia da consulta
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir uma nova página com as
informações prévias da consulta solicitada.
Descrição: Botão para editar a consulta
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir a tela de edição de consulta
Descrição: Botão para excluir a consulta
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve excluir a consulta
Descrição: Botão para compartilhar consulta
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir um popup de compartilhamento
da consulta
Descrição: Botão para download em pdf
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fazer o download da consulta no
formato .pdf
Descrição: Botão para download em xlsx
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fazer o download da consulta no
formato xlsx

Consulta

Descrição: Nome da consulta
Obrigatório: SIm
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve fazer o nome da consulta cadastrada.

Link

Descrição: Link para a consulta
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve fornecer o link direto para consulta.

Criação

Descrição: Data da criação da consulta
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Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir a data de criação da consulta.

Disponibilização

Descrição: Data de disponibilização da consulta
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir a data de disponibilização da
consulta

Encerramento

Descrição: Data de encerramento da consulta
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir a data de encerramento da
consulta

Ação

Descrição: Ações sobre a consulta
Regra:
1 - O sistema deve exibir as opções de ações para a
consulta.

6.3 TL003 – Criação de consulta – Título da consulta

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para informação
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
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Regra:
1 - O sistema deve exibir informações sobre a etapa da
consulta.
Descrição: Botão para cancelar
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve cancelar o cadastro da consulta,
direcionando para tela inicial.
Descrição: Botão para ir para próxima etapa do cadastro
da consulta
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a próxima tela de cadastro da
consulta

Título da Consulta

Descrição: Título da consulta
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto

6.4 TL004 – Criação de consulta – Título da consulta – Popup Informação

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para fechar o popup
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Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup

Não exibir esse texto novamente

Descrição: Botão para não ex bir o texto
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Button
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup

6.5 TL005 – Criação de consulta - Descrição e orientações

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para informação
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir informações sobre a etapa da
consulta.
Descrição: Botão para visualização prévia
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
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1 - O sistema deve abrir uma nova tela com a prévia da
consulta.
Descrição: Botão para cancelar
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve cancelar o cadastro da consulta,
direcionando para tela inicial.
Descrição: Botão para voltar a tela anterior
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve voltar para a tela anterior
Descrição: Botão para ir para próxima etapa do cadastro
da consulta
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a próxima tela de cadastro da
consulta

Conteúdo da consulta

Descrição: Conteúdo da consulta
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto

Orientação da consulta

Descrição: Conteúdo da consulta
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
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6.6 TL006 – Criação de consulta – Descrição e orientações – Popup
Informação

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup

Não exibir esse texto novamente

Descrição: Botão para não ex bir o texto
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Button
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
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6.7 TL007 – Criação de consulta - Envio de documentos anexos

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para informação
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir informações sobre a etapa da
consulta.
Descrição: Botão para visualização prévia
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir uma nova tela com a prévia da
consulta.
Descrição: Botão para cancelar
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve cancelar o cadastro da consulta,
direcionando para tela inicial.
Descrição: Botão para voltar à tela anterior
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
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Regra:
1 - O sistema deve voltar para a tela anterior
Descrição: Botão para ir para próxima etapa do cadastro
da consulta
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a próxima tela de cadastro da
consulta

Inserção de arquivo

Descrição: inserção de arquivo
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Arquivo

Arquivo

Descrição: Nome do arquivo inserido
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Arquivo

Criação

Descrição: Data de criação do arquivo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir a data de criação do arquivo
Descrição: Ação no arquivo

Ação

Obrigatório: Não
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve excluir o arquivo correspondente

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11)3024-2250

6.8 TL008 – Criação de consulta – Envio de documentos anexos – Popup
Informação

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup

Não exibir esse texto novamente

Descrição: Botão para não ex bir o texto
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Button
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
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6.9 TL009 – Criação de consulta - Estrutura e conteúdos para consulta

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para informação
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir informações sobre a etapa da
consulta.
Descrição: Botão para visualização prévia
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir uma nova tela com a prévia da
consulta.
Descrição: Botão para cancelar
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve cancelar o cadastro da consulta,
direcionando para tela inicial.
Descrição: Botão para voltar à tela anterior
Obrigatório: Não
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Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve voltar para a tela anterior
Descrição: Botão para ir para próxima etapa do cadastro
da consulta
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a próxima tela de cadastro da
consulta

Adicionar bloco de conteúdo

Descrição: inserção de novo bloco de conteúdo
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir caixas de texto

Título

Descrição: inserção de título
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto

Texto

Descrição: inserção de texto
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
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6.10 TL010 – Criação de consulta – Estrutura e conteúdos para consulta –
Popup Informação

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup

Não exibir esse texto novamente

Descrição: Botão para não ex bir o texto
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Button
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
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6.11 TL011 – Criação de consulta - Importação e definição de conteúdos
para consulta

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para informação
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir informações sobre a etapa da
consulta.
Descrição: Botão para visualização prévia
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir uma nova tela com a prévia da
consulta.
Descrição: Botão para cancelar
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve cancelar o cadastro da consulta,
direcionando para tela inicial.
Descrição: Botão para voltar à tela anterior
Obrigatório: Não
Editável: Não
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Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve voltar para a tela anterior
Descrição: Botão para ir para próxima etapa do cadastro
da consulta
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a próxima tela de cadastro da
consulta
Descrição: inserção de aprendizagens
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir o popup da importação de
aprendizagens
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6.12 TL012 – Criação de consulta – Importação e definição de conteúdos
para consulta – Popup Informação

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup

Não exibir esse texto novamente

Descrição: Botão para não ex bir o texto
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Button
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
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6.13 TL013 – Criação de consulta - Importação

Nome
Recursos para a equipe
Etapa

Descrição
Descrição: Campo para filtrar a pesquisa pela etapa
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Lista de seleção única (combobox)
Regra:
1 - O sistema deve exibir as etapas existentes.

Componente / Campo de experiência

Descrição: Campo para filtrar a pesquisa pela
Componente / Campo de experiência
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Lista de seleção única (combobox)
Regra:
1 - O sistema deve exibir os Componentes / Campos de
experiências existentes.

Ano / Faixa Etária

Descrição: Campo para filtrar a pesquisa pelo Ano / Faixa
Etária
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Lista de seleção única (combobox)
Regra:
1 - O sistema deve exibir os Ano s/ Faixa Etárias
existentes.

Importar para

Descrição: Campo para filtrar a pesquisa pela importação
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
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Tipo de campo: Lista de seleção única (combobox)
Regra:
1 - O sistema deve exibir as importações existentes.
Descrição: Campo limpar filtros
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve limpar os filtros selecionados
Descrição: Campo de pesquisa
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fazer a pesquisa de acordo com os
filtros selecionados.
Descrição: Botão para cancelar
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup.
Descrição: Botão para selecionar todos os resultados
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve selecionar todos os resultados
Descrição: Botão para desmarcar todos os resultados
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve desmarcar todos os resultados
Descrição: Botão de importação
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve importar o conteúdo selecionado.
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6.14 TL014 – Criação de consulta - Disponibilização da Consulta

Nome
Recursos para a equipe
Link para consulta

Descrição
Descrição: Campo disponibiliza o link criado da consulta
Editável: Não
Regra:
1 - O sistema deve exibir o link da consulta criada.

Data de disponibilização:

Descrição: Data de disponibilização da consulta
Editável: Sim
Obrigatório: Sim
Regra:
1 - O sistema deve exibir a opção de escolha de datas

Data de encerramento:

Descrição: Data de encerramento da consulta
Editável: Sim
Obrigatório: Sim
Regra:
1 - O sistema deve exibir a opção de escolha de datas
Descrição: Botão para mostrar a prévia da consulta
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve abrir uma nova página com as
informações prévias da consulta solicitada.
Descrição: Botão para cancelar
Obrigatório: Não
Editável: Não
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Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve ir para a tela de início.
Descrição: Botão para voltar à tela anterior
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve voltar para a tela anterior.
Descrição: Botão para salvar a consulta
Obrigatório: Sim
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve salvar a consulta criada.
Descrição: Botão de ir para minhas consultas públicas
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve ir para a tela de Minhas consultas
públicas
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6.15 TL015 – Criação de consulta – Importação e definição de conteúdos
para consulta – Popup Informação

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup

Não exibir esse texto novamente

Descrição: Botão para não ex bir o texto
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Button
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11)3024-2250

7 Usuário Comum
7.1 TL001 - Tela inicial

Nome
Recursos para a equipe

Descrição

Responder Consultas

Descrição: Botão para exibição das consultas disponíveis
para o usuário
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela exibindo as consultas
disponíveis.
Descrição: Botão para sair da tela de inicio.

Sair

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela de login.
Descrição: Botão para exibição de vídeo tutorial para
elaboração de consulta pública

Tutorial para elaboração de consulta
pública

Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir uma poup-up com videio tutorial
para exibição do vídeo tutorial.

Tutorial para inclusão de conteúdo e
importação de aprendizagens para consulta
pública

Descrição: Botão para exibição de vídeo tutorial para
inclusão de conteúdo e importação de aprendizagens
para consulta pública
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
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Regra:
1 - O sistema deve exibir uma popup com videio tutorial
para exibição do vídeo tutorial.

7.2 TL002 – Tela Responder Consultas

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para exibição da tela inicial
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela inicial
Descrição: Botão para responder a consulta
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela exibindo o conteúdo da
consulta.
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7.3 TL003 –Tela Responder Consultas – Exibição da consulta

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para exibição da contribuição
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir o popup de contribuições
Descrição: Botão para exibição das consultas disponíveis
para o usuário
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir a tela exibindo as consultas
disponíveis.
Descrição: Botão para exibição popup da protocolo da
consulta
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve exibir o popup com as informações do
protocolo da consulta respondida.
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7.4 TL004 –Popup Contribuições

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
Descrição: Botão para salvar as alterações feitas
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve salvar as alterações feitas e fechar o
popup

É pertinente?

Descrição: Opções para as perguntas
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema abre o campo de comentário, caso a
resposta do usuário seja Parcialmente ou Não.
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Está claro?

Descrição: Opções para as perguntas
Obrigatório: Sim
Editável: Sim
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema abre o campo de comentário, caso a
resposta do usuário seja Parcialmente ou Não.

Espaço para contribuições

Descrição: Campo para comentários
Obrigatório: Não
Editável: Sim
Tipo de campo: Texto
Regra:
1 - O sistema abre o campo de comentário, caso a
resposta do usuário seja Parcialmente ou Não.

7.5 TL006 – Popup Ver protocolo de contribuição

Nome
Recursos para a equipe

Descrição
Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
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Descrição: Botão para fechar o popup
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve fechar o popup
Descrição: Botão para enviar o protecolo por e-mail
Obrigatório: Não
Editável: Não
Tipo de campo: Botão
Regra:
1 - O sistema deve enviar o protocolo para o e-mail do
cadastro do usuário
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Planejamento de Implantação
Responsabilidades
Hardware
Sistema estático, necessária definição de volumetria para estimativa. Configuração utilizada no
ambiente de produção AWS atual, compartilhado pelas três aplicações front-end e pela
aplicação de back-end para o BNCC:


Aplicação – serviço m5.large
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BNCC – Back-end
Plano de Implantação

Planejamento de Implantação
Responsabilidades
Hardware
Sistema não estático, necessária definição de volumetria para estimativa. Configuração
utilizada no ambiente de produção AWS atual:




Aplicação – serviço m5.large
Banco de dados – serviço db.t2.medium

Diagrama Lógico do Sistema

Instalação do Sistema




Instalação do banco de dados
o Baixar o dump do banco ‘mec_sc’ na URL http://gtedrive.vanzoliniead.org.br/index.php/s/Jx8JDzfy4bznOes, senha mec@#$2@@18
o Restaurar no servidor de dados PostgreSQL da aplicação esse dump
Aplicação
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o

Baixar o repositório da aplicação no Git em uma pasta adequada. As
credenciais de acesso são individuais e informadas ao MEC por outros canais


o

Baixar as dependências



o





cd <pasta escolhida>
composer install

Gerar o arquivo ‘.env’




git clone http://gtegit.vanzolini-ead.org.br/MEC BNCC/bncc-ngbackend.git <pasta escolhida>

cp env.sample .env

 vi .env, adequar as entradas DB_*
o Publicar a pastas <pasta escolhida>/public para /api
Para testes, executar
o <server URI>/<caminho configurado>/campoexperiencia/buscar - será mostrada a
lista de campos de experiência configuradas no banco de dados
No servidor do ambiente montado pela FCAV/GTE, a porção de configuração do
serviço Nginx foi:
server {
listen 80;
listen [::]:80;
root /var/www/bncc-ng-backend/public;
index index.php;
server_name bncc-ng-backend.localhost;
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php;
}
location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
}
}

No ambiente de desenvolvimento, a aplicação é inicializada com
o

php –S localhost:8080 –t public/

Software de Suporte


Composer v1.x

Documentação de Suporte


Diagrama e dicionário de dados

Pessoal de Suporte


Fundação Carlos Alberto Vanzolini – GTE
o Wilder Oliveira – Gerente técnico do projeto – woliveira@vanzolini-ead.org.br
o Sonia Akimoto – Gerente de sistemas – soniaakimoto@vanzolini-ead.org.br
o Luiz Marcio Barbosa – Gerente do PO – lbarbosa@vanzolini-ead.org.br
o Renata Simões – Representante do PO – rsimoes@vanzolini-ead.org.br
o Beatriz Leonel Scavazza – Coordenadora executiva FCAV/GTE –
bscavazza@vanzolini-ead.org.br
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Anexo 8
Disponibilização dos documentos do registro do processo de
trabalho e do controle de versionamento de arquivos –
repositório on-line
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Relatório Executivo
Macroatividade 2
Disponibilização e gestão de repositório de documentos para o registro de todo o processo
de trabalho e do controle de versionamento de arquivos

1.

Finalidades e usos do repositório on-line

A fim de otimizar os processos de armazenamento, versionamento e envio de arquivos de
relevância para o processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular do Ensino
Médio, criou-se e disponibilizou-se para as equipes de trabalho uma ferramenta de repositório
online, denominada QP. A ferramenta ficou disponível para seus usuários a fim de manter o
registro dos processos de trabalho pode ser acessada através do link:
http://qp.vanzolini-ead.org.br:8080/qpmec

Para otimizar sua utilização, a ferramenta foi dividida em pastas, sendo o arquivo principal
chamado “Elaboração BNCC-EM”, dividida em:

- Agenda
- Orientações Gerais
- Documento Introdutório
- Área de Matemática
- Área de Linguagens
- Área de Ciências da Natureza
- Área de Ciências Humanas

Todas elas subdivididas em “Atas de reunião” e “Arquivos de trabalho”.
A ferramenta permite, principalmente, o envio de notificações em massa para os envolvidos
no trabalho, o envio de notificações para determinados grupos e o anexo de arquivos para
acesso dos grupos de trabalho. O QP foi utilizado até a disponibilização da última versão da
Base Nacional Comum Curricular referente à etapa do Ensino Médio para as equipes
envolvidas no trabalho, em 05/12/2018.
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Anexo 9
Reunião sobre o documento da Base Nacional Comum
Curricular referente à etapa do Ensino Médio
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Relatório Executivo
Macroatividade 8 – Eixo 2
Gestão de processos para a realização de encontros para a discussão de aspectos
relacionados à BNCC, incluindo divulgação, inscrição de participantes e gestão do
provimento de infraestrutura para a realização e registro

1.

Reunião

Em 30/11/2018, das 09:30 às 12:00, realizou-se, na Unidade Avenida Paulista da Fundação
Carlos Alberto Vanzolini, uma reunião para discutir a entrega da última versão do documento
da Base Nacional Comum Curricular referente à etapa do Ensino Médio, já com as alterações
resultantes do processo de coleta e análise de contribuições públicas recebidas via CNE e de
contribuições enviadas por Grupos de Trabalho do CNE e por leitores críticos.
Na ocasião, estiveram presentes, representando o Ministério da Educação:

Kátia Smole – Secretária/SEB
Raph Gomes Alves – Diretor – SEB
Wisley Pereira - Coordenador Geral de Ensino Médio – SEB
Ricardo Coelho/SE
Júlio César Meireles de Freitas – Secretário/SECADI
Paulo Barone - Secretário/SESU
Marcos Ozório - Secretário/SASE

Representando Coordenação Executiva da GTE-FCAV:

Beatriz Scavazza
Luis Márcio Barbosa

E, por fim, a equipe de coordenação do projeto de elaboração do documento da BNCC-EM:

Professora Ghisleine Trigo Silveira
Paulo Mendes
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Na reunião, apresentou-se um resumo da diligência feita ao MEC sobre a coleta e análise de
contribuições públicas e um panorama das principais alterações feitas no documento,
resultantes das contribuições recebidas. O documento utilizado para apresentação das
informações pode ser consultado no ANEXO I.
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Anexo 10
Participação da Coordenação de elaboração da Base Nacional
Comum Curricular da etapa do Ensino Médio em reuniões do
CNE
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Relatório Executivo
Macroatividade 8 – Eixo 2
Gestão de processos para a realização de encontros para a discussão de aspectos
relacionados à BNCC, incluindo divulgação, inscrição de participantes e gestão do
provimento de infraestrutura para a realização e registro

1.

Câmara bicameral sobre a BNCC-EM

Em 03/12/2018, a equipe de Coordenação da elaboração do documento da Base Nacional
Comum Curricular relativo à etapa do Ensino Médio, representada pela professora Ghisleine
Trigo Silveira e por Paulo Mendes, esteve presente no Conselho Nacional de Educação para
prestar assessoria ao Ministério da Educação na reunião da câmara bicameral sobre o parecer
e minuta de resolução relativos à BNCC-EM.

2. Pleno do Conselho Nacional de Educação
No dia seguinte, 04/12/2018, a mesma equipe de Coordenação participou, também como
assessoria ao Ministério da Educação da reunião feita no Pleno do CNE, estando presente
para sanar quaisquer dúvidas que fossem postas. Na mesma data, o parecer e a minuta de
resolução foram aprovados e serão encaminhados ao MEC para homologação do documento.
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Anexo 11
Relatório de melhorias da
ferramenta on-line da BNCC
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Etiqueta: Download / Documento Curricular
/ Melhoria
Conteúdo: Conteúdo BNCC comentada para
os campos de experiência da EI
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Possibilitar ao usuário MEC
visualização dos currículos que subiram para
as consultas após encerramento dessas.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Inserir loading no relatório de
consulta pública

03/07/2018

24/09/2018

14/08/2018

24/09/2018

20/09/2018

24/09/2018

2. Zendesk
Ao longo de todo o período de disponibilização das ferramentas, a FCAV gerenciou o Zendesk,
uma plataforma de suporte técnico para os usuários. Foram criados scripts de respostas, que
são apresentados a seguir.
1. Audiência Pública
Bom dia, XXXXX,
Todas as informações sobre as audiências públicas são disponibilizadas no site abaixo:
http://cnebncc.mec.gov.br/
Atenciosamente
2. Acesso à plataforma
Boa tarde, XXXXX,
Esta plataforma é restrita para Coordenadores Estaduais, Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela Secretaria Estadual de Educação para trabalharem no
projeto de (re)elaboração do documento curricular da rede de ensino.
Caso não esteja neste grupo de trabalho, solicite à secretaria o convite para acesso à
plataforma. Caso esteja, utilize seu e-mail cadastrado e a senha 123; troque a senha já no
primeiro acesso.
Atenciosamente.
3. Acesso à BNCC
Boa tarde, XXXXX,
Para ter acesso a versão para navegação e de impressão da Base Nacional Comum Curricular,
acesse o site abaixo:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base
Para ter acesso a Download da Base Nacional Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/download-da-bncc
Atenciosamente.

4. Sobre o suporte
Bom dia, XXXXX,
Este suporte é dedicado às funcionalidades do site http://basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento BNCC, navegação no documento, versão de impressão,
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materiais de suporte e ferramentas de apoio à (re)elaboração do documento curricular.
Atenciosamente.
5.

Verificar login

Bom dia, XXXXX,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail cadastrado e função na plataforma.
Atenciosamente
Boa tarde, XXXXX,
Você poderia, por gentileza, nos passar o e-mail com o qual foi cadastrada pelo seu
Coordenador de Etapa para que possamos verificar?
Atenciosamente
6. Não teve retorno
Bom dia, XXXXX,
Não recebemos retorno e daremos este chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e possamos auxiliá-la em algo, por gentileza abra um novo
chamado e ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente
7. Erro, com pouca informação
Boa tarde, XXXXX,
Por gentileza você poderia nos informar com mais detalhes o ocorrido? E se conseguir
seguindo de print da tela. Para que assim possamos auxilia-lx.
Atenciosamente
8. Recuperar Senha*
Bom dia, XXXXX,
Para recuperar a senha, vá na área “Documento Curricular”
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois o usuário e senha utilizados para a ferramenta
“Consulta Pública” é o mesmo para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
9. Contribuir na BNCC
Boa tarde, XXXXX,
Para contribuir com a BNCC do Ensino Médio, você poderá acessar o site abaixo e utilizar os
formulários de contribuição:
http://cnebncc.mec.gov.br/
Atenciosamente.

10. Participar da Ferramenta
Boa tarde, XXXXX,
Por enquanto a área é restrita apenas para profissionais que fazem parte do programa
ProBNCC.
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Atenciosamente.
11. Nome diferente
Bom dia, XXXXX,
O nome que aparece na coluna "Usuário" é o de quem criou a pesquisa, e não de quem
respondeu. Por isso, sempre aparecerá igual para todos os respondentes.
Atenciosamente.
12. Dia D
Bom dia, XXXXX,
Hoje é o Dia D da Base do Ensino Médio. Todas as informações estão disponíveis em:
https://comunicacao6102.wixsite.com/diad
Atenciosamente.
13. Limpar Cache
Bom dia, XXXXX,
Antes de fazer o acesso, sugerimos que faça uma limpeza nos caches do seu navegador e tente
realizar o cadastro com o novo e-mail (veja abaixo como fazê-lo em cada navegador).
Limpar cache no Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ptBR
Limpar cache no Mozila Firefox:
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2011/05/como-limpar-o-cache-dofirefox.html
Limpar cache no Internet Explorer:
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2012/05/como-limpar-o-cache-dointernet-explorer.html
Diga se deu certo e nos avise se precisar de novo auxílio técnico.
Atenciosamente.
14. Consulta pública
Bom dia, XXXXX,
Esta área é destinada aos gestores de redes de ensino que estão (re)elaborando seus
currículos e desejam realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja cadastrado no módulo “Documento Curricular”, você pode
utilizar os mesmo dados de acesso (e-mail e senha) para disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para Consulta Pública.
Caso você não seja gestor de uma rede de ensino e queira apenas responder a uma consulta
pública, você precisa ter recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

15. Identificado Problemas
Bom dia, XXXXX,
Nosso time técnico já havia identificado o problema e o sistema passou por uma atualização
que visa corrigi-lo.
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Caso o problema persista, por favor, responda este e-mail nos informando o ocorrido em
detalhes e com prints de tela.
Atenciosamente.
16. Responder as Consultas
Boa tarde, XXXXX,
Você poderá responder todas as consultas públicas que você tiver o link, responda somente a
consulta que achar pertinente em sua área de atuação. No entanto a obrigatoriedade do envio
de contribuições deve ser verificada junto com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
17. Funcionalidade do site/consultas públicas em si
Prezada XXXXX,
Este suporte é dedicado às funcionalidades do site http://basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento BNCC, navegação no documento, versão de impressão,
materiais de suporte e ferramentas de apoio à (re)elaboração do documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si, sugerimos que consulte os responsáveis pela
disponibilização do link da pesquisa
Atenciosamente.
18. Sobre a consulta Pública e por onde vem o link
Boa tarde, XXXXX,
A ferramenta “Consulta Pública” é destinada aos profissionais que fazem parte do programa
ProBNCC, que estão trabalhando na (re)elaboração do documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera através de um link, através deste link é possível fazer o
cadastrado para poder responder à pesquisa indicada.
19. Ocorridos
Bom dia, XXXXX,
Poderia por gentileza, nos informar com mais detalhes o ocorrido?
Atenciosamente.
20. Município
Bom dia, XXXXX,
Para uma melhor experiência, recomendamos que acesse o sistema de Consulta Pública
através dos navegadores: Google Chrome ou Mozila Firefox,
Como pode notar através dos prints abaixo, o campo de município será exibido normalmente.
Navegador Chrome
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Navegador Firefox

21. Funcionalidade/mandar arquivos pro zendesk
Bom dia, XXXXX,
Este suporte é dedicado às funcionalidades do site http://basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento BNCC, navegação no documento, versão de impressão,
materiais de suporte e ferramentas de apoio à (re)elaboração do documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si, sugerimos que consulte os responsáveis pela
disponibilização do link da pesquisa. Sugestões e/ou comentários sobre a consulta podem ser
feitas clicando no botão

“Adicionar comentário”.
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Para mais informações sobre a Consulta Pública dos currículos, entre em contato com sua rede
de ensino.
Atenciosamente.
22. Comentários
Bom dia, XXXXX,
Para fazer sua sugestão basta seguir as etapas a seguir:
1- Clique no balão azul que se encontra abaixo de cada texto.

2- Em seguida irá abrir uma aba, para assim você responder se está claro e pertinente, numa
escala de "Sim, Parcialmente e Não)

3- O campo para comentário irá aparecer, caso você responda "Parcialmente ou Não" em
alguma das duas perguntas.

Atenciosamente.
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23. Referências
Bom dia, XXXXX,
Para citar a BNCCC em trabalho científico e/ou artigo, deve-se citar como Documento
Normativo do CNE por meio da Resolução n02 de 2017.
Atenciosamente
24. Sem resposta
Bom dia, (nome),
Como não recebemos retorno, daremos este chamado como concluído.
Porém, caso ainda tenha alguma dúvida e/ou possamos auxiliá-la em algo, por gentileza, abra
um novo chamado e ficaremos felizes em ajudá-la.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
25. Dificuldade em reproduzir o erro relatado pelo usuário
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Estamos com dificuldades em reproduzir o caso relatado e, por sua vez, repassar uma solução
efetiva. Por favor, poderia responder a este chamado colocando prints das telas/pontos do
sistema onde estão ocorrendo o problema?
Desta forma, poderemos avaliar melhor o ocorrido.
Muito obrigado!
Att.
Equipe atendimento - BNCC
26. Pedindo mais informações para o usuário
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Por favor, poderia nos informar os dados abaixo para que possamos avaliar melhor o caso?
• Nome completo:
• E-mail utilizado para autenticar no sistema:
Muito obrigado!
Att.
Equipe atendimento – BNCC
27. Resposta padrão para análise
(nome) tudo bem?
Recebemos sua solicitação, estamos avaliando o problema, responderemos em breve.
Agradecemos seu contato,
Att.
Equipe atendimento – BNCC
28. Dificuldade de importar objetivos no consulta pública
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Infelizmente, não conseguimos avaliar o caso através da foto enviada pois o foco está apenas
na mensagem exibida pelo sistema e não na tela inteira.
De modo a auxiliar na tarefa de importação dos textos, escrevemos abaixo o passo-a-passo
para realizar esta operação:
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• Para realizar a importação dos textos, certifique-se de que os redatores tenham preenchido
corretamente as colunas """"CONTEMPLADA"""", """"CÓDIGO..."""", """"DESCRIÇÃO..."""" na
tela de """"Análise"""" do módulo de Documento Curricular e clicaram no botão """"Salvar"""".
• Em seguida, retorne ao módulo de Consulta Pública e crie ao menos um bloco de texto na
etapa 4.
• Já na tela de importação dos textos, através da etapa 5, selecione os filtros que representam
a Etapa/Componente/Ano onde foram inseridos os textos.
• Ainda na tela de importação da etapa 5, em """"importar para"""", selecione o título do
bloco criado na etapa 4 onde serão inseridos os textos e clique no botão pesquisar.
• Por fim, marque os textos desejados que deverão compor a Consulta Pública e clique no
botão """"Importar"""".
• Após realizada a importação, os textos serão exibidos na tela da etapa 5.
• Agora, basta avançar para a etapa 6, concluir o preenchimento de disponibilização da
consulta e enviar o link para sua rede.
Além do passo-a-passo, segue sequência de prints (fotos da tela inteira) que exemplificam
visualmente como realizar o processo de importação. Os retângulos vermelhos indicam as
ações que devem ser realizadas em cada tela.
1) Módulo """"Documento Curricular"""" > Acesso como Redator > Aba """"Análise"""" >
preenchimento dos dados que serão posteriormente importados na Consulta Pública.
(print da tela)
2) Módulo """"Consulta Pública"""" > Acesso como Criador de Consulta > Etapa 4 >
Adicionando """"Blocos de Conteúdo"""" que servirão para agrupar os textos a serem
importados do Documento Curricular/Aba """"Análise"""".
(print da tela)
3) Módulo """"Consulta Pública"""" > Acesso como Criador de Consulta > Etapa 4 > Após
criação do bloco de conteúdo, aguardar mensagem de texto adicionado com sucesso e clicar
no botão """"Avançar"""".
(print da tela)
4) Módulo """"Consulta Pública"""" > Acesso como Criador de Consulta > Etapa 5 > Notar que
o bloco adicionado na etapa 4 estará presente nesta tela. Clicar em """"Importar
Aprendizagens"""" para que seja exibido a tela de importação.
(print da tela)
5) Módulo """"Consulta Pública"""" > Acesso como Criador de Consulta > Etapa 5 > Selecionar
os filtros conforme Etapa/Componente/Ano de preenchimento no Documento Curricular/Aba
""""Análise"""". Selecionar também o título do bloco de texto inserido na etapa 4 do Consulta
Pública, em seguida, clicar em Pesquisar.
(print da tela)
6) Módulo """"Consulta Pública"""" > Acesso como Criador de Consulta > Etapa 5 > Serão
exibidos os conteúdos do Documento Curricular/Aba """"Análise"""". Selecione os textos que
deseja importar clicando na caixinha exibida do lado esquerdo de cada texto. Depois, clique
em Importar.
(print da tela)
7) Módulo """"Consulta Pública"""" > Acesso como Criador de Consulta > Etapa 5 > Por fim,
você verá os textos importados na tela da etapa 5. Clique em avançar para preencher a etapa 6
e então, finalizar a produção da Consulta Pública.
(print da tela)
Depois de seguir as etapas acima, caso ainda não tenha conseguido importar os textos, por
favor, responda a este e-mail incluindo o print da tela (inteira) que está tendo dificuldade.
Desta forma, poderemos avaliar melhor o caso.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC.
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29. Dificuldades importar habilidades
(nome), boa tarde!
• Se você for Redator, após autenticar neste sistema, clique em "Documento Curricular". Na
aba "Análise", clique sobre o nome do Componente/Ano em que atua e preencha as colunas
"CONTEMPLADA", "CÓDIGO...", "DESCRIÇÃO...", depois clique no botão "Salvar". Após realizar
o preenchimento, retorne ao sistema de Consulta Pública e tente realizar a importação dos
textos novamente.
• Caso seja Coordenador de Etapa, após autenticar no sistema, você poderá acompanhar as
produções dos Redatores clicando em "Documento Curricular". Na aba "Análise", note que os
dados das colunas devem estar vazios e, portanto, não há o que importar na Consulta Pública.
Neste caso, você deverá solicitar aos Redatores que preencham esta área.
Caso encontre alguma dificuldade, por favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC
30. Recebimento de protocolo
(nome), Boa tarde! Tudo bem?
No intuito de sanar as dificuldades encontradas pelos usuários e proporcionar a melhor
experiência possível, sempre buscamos simular/reproduzir os passos reportados, testando o
sistema e buscando por possíveis problemas. Neste caso, o analista que respondeu ao
chamado colocou justamente um print do protocolo recebido por e-mail, após diversos testes
na aplicação e utilizando os principais provedores de e-mail disponíveis no mercado.
Estes testes confirmaram que o recurso de envio do protocolo por e-mail está funcionando
como previsto. Portanto, suspeitamos que o provedor de e-mail utilizado esteja bloqueando o
recebimento do protocolo.
Por não termos controle sobre as regras dos provedores de e-mail, oferecemos a seguinte
solução:
- Responda a esta mensagem indicando outra conta de e-mail para que possamos alterar seu
cadastro. Assim, você conseguirá solicitar o protocolo para este novo e-mail.
Atualmente, seu e-mail cadastrado no sistema é: rita_gallego@yahoo.com.br
Em tempo, certifique-se de estar realizando os passos indicados abaixo para que o protocolo
seja enviado para o e-mail cadastrado:
1. Após responder a Consulta Pública, clique no botão "Ver protocolo de contribuição".
(print da tela)
2. Na tela que será exibida com o nome da Consulta e o número de protocolo, clique no botão
verde "Enviar protocolo por e-mail"
(print da tela)
3. Após clicar no botão de enviar protocolo por e-mail, deverá ser exibido mensagem de
confirmação do envio em verde na parte superior direita da tela.
(print da tela)
4. Por fim, vá até o seu e-mail e veja se o protocolo não foi recebido na sua caixa de entrada
e/ou na pasta de lixo eletrônico/spam.
Simulação de recebimento de e-mail (Caixa de entrada)
(print da tela)
Verificação de e-mail no lixo eletrônico/Anti-spam
(print da tela)
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC.
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31. Data vigência das consultas
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Avaliando as duas Consultas Públicas que relatou problemas no acesso, identificamos que
ambas não possuem um prazo de vigência ativo.
Para toda consulta, deve ser informado pelo usuário criador um prazo de disponibilização e de
encerramento. Caso contrário, o contribuinte/respondente verá a seguinte mensagem:
""Consulta Pública Indisponível.""
Print que ilustra o dado que deve ser preenchido pelo criador da Consulta Pública para que
fique visível para o respondente.
(print da tela)
Sugerimos que entre em contato com os criadores destas Consultas Públicas e informe que as
mesmas estão indisponíveis (sem prazo de vigência).
Print com simulação de respondente para: Consulta Pública do Documento Curricular
Amapaense
(print da tela)
Print com simulação de respondente para:
TEXTOS ESPECÍFICOS DO DOCUMENTO CURRICULAR AMAPAENSE DA ETAPA EDUCAÇÃO
INFANTIL
(print da tela)
Quanto a não conseguir visualizar a consulta criada pela coordenadora de etapa, atualmente o
sistema não permite que ninguém além dos próprios criadores possam enxergar a
""produção"" dessas consultas. Neste caso, você só conseguirá acessar e visualizar como
respondente.
Já como respondente, por estar cadastrado no sistema de Documento Curricular, não há
necessidade de realizar um novo cadastro no sistema de Consulta Pública.
Portanto, basta clicar no link da Consulta Pública que foi compartilhado pelos Coordenadores
de Etapa e informar os mesmos dados de acesso utilizado no sistema de Documento
Curricular.
Caso o problema persista, por favor, responda a este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
32. Usuário não cadastrado
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Analisando os dados fornecidos neste chamado, não conseguimos encontrar o seu cadastro no
sistema.
• E-mail: simoliveirapereira@hotmail.com
O acesso às Consultas Públicas está disponível de duas formas:
• Como criador de Consulta Pública > É necessário que a sua rede envie convite para que
participe da elaboração do currículo. Se você tiver acesso ao sistema de Documento Curricular,
basta acessar o sistema de Consulta Pública com os mesmos dados (usuário e senha).
• Como respondente de Consulta Pública > É necessário que a rede lhe envie o link de uma
Consulta Pública para que possa responde-la. Caso tenha recebido o link, basta seguir os
passos abaixo.
- Clique no link ou cole no seu navegador
- Após abrir o sistema, vá até a aba ""Cadastro""
- Preencha os dados do cadastro
- Por fim, clique na aba ""Acesse"" e entre com os dados de login (usuário e senha) recém
cadastrados.
Print da tela de cadastro.
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?(print da tela)
Caso não tenha recebido o link e deseja responder as Consultas Públicas, sugerimos que entre
em contato com a sua rede.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
33. Dúvidas sobre o papel do assessor
(nome), boa tarde! Tudo bem?
A função de Assessor tem os mesmos privilégios que o Coordenador de Etapa, podendo criar
os Grupos de Trabalho, além de convidar e acompanhar as produções dos Redatores.
Desta forma, é utilizado o mesmo formato de convite para os dois perfis (Coordenador de
Grupo de Etapa e Assessor). Apenas retificando uma informação passada anteriormente, não
há uma área específica para cada, sendo que ambos serão exibidos na lista de assessores.
Caso tenha outras dúvidas, por favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC
34. Retornando a senha padrão de usuário cadastrado
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Identificamos que o seu cadastro foi realizado normalmente.
Para que consiga entrar no sistema, recomendamos que utilize a mesma URL enviada pela sua
rede e que utilizou para fazer seu cadastro. Porém, ao invés de clicar na aba ""Cadastro"", você
deverá clicar na aba ""Acesse"" e informar seus dados de login/senha.
Para facilitar o processo, retornamos a sua senha para a padrão do sistema:
Login: (email)
Senha: 123
Simulação de acesso com seus dados de login/senha.
(print da tela)
IMPORTANTE:
Quando receber novos links de participação, não precisa se cadastrar novamente. Basta clicar
na aba ""Acesse"" e informar o login/senha cadastrados inicialmente.
Se tiver perdido a URL, sugerimos que solicite novamente o compartilhamento para a sua
rede.
Caso ainda tenha dificuldades, por favor, responda a este e-mail detalhando o passo-a-passo
realizado e, se possível, com prints de tela.
Att.
Equipe de Atendimento – BNCC
35. Pedido de extração de resultado da consulta
Olá (nome), boa tarde. Tudo bem?
Segue em anexo a planilha de arte.
Qualquer dúvida favor nos informar.
Agradecemos seu contato,
Equipe de Atendimento – BNCC
36. Alteração dados do usuário
Olá (nome). Tudo bem?
As alterações foram feitas.
Abaixo está a print de como ficou seu cadastro:
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(print da tela)
Qualquer problema favor nos informar.
Atenciosamente.
Equipe de Atendimento - BNCC
37. Resolução de problemas na plataforma
(nome), boa tarde! Tudo bem?
O sistema de Documento Curricular tem recebido diversas atualizações (ajustes e melhorias)
que visam melhorar a experiência dos usuários.
Desta forma, o problema relatado já foi solucionado. Esperamos que consiga cadastrar os seus
GTs e dar continuidade aos trabalhos.
Caso tenha alguma outra dificuldade, por favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC
38. Dúvida sobre criador de consulta
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Ao entrar no sistema como respondente, a coluna ""usuário"" serve para
identificar/reconhecer quem ""criou a Consulta Pública"", ou seja, a pessoa que elaborou a
pesquisa na qual você está respondendo. A identificação do respondente é exibida somente no
acesso do ""autor"" da Consulta Pública.
Caso ainda tenha dúvidas ou alguma dificuldade, por favor, responda a este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC.
39. Recomendação de navegador
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Para uma melhor experiência, recomendamos que acesse o sistema de Consulta Pública
através dos navegadores: Google Chrome ou Mozila Firefox,
Como pode notar através dos prints abaixo, o campo de município será exibido normalmente.
Navegador Chrome
(print da tela)
Navegador Firefox
(print da tela)
Tente realizar os procedimentos indicados neste chamado e caso o problema persista, por
favor, responda este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
40. Pedido de exclusão de grupo
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Conforme solicitado, realizamos a exclusão do grupo que havia criado para teste.
Caso tenha alguma outra dificuldade no uso do sistema, por favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC
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41. Problema de cadastro resolvido
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Encontramos o seu registro de cadastro no sistema de Consulta Pública. Portanto, acreditamos
que essa dificuldade foi superada, certo?
Ainda possui alguma dificuldade no acesso? Em caso positivo, por favor, entre em contato
conosco novamente.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
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Anexo 12

Relatório de disponibilização de ferramenta
on-line para os educadores brasileiros divulgarem
e consultarem projetos e práticas
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Relatório Executivo
EIXO 3 – PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA 3ª VERSÃO
DA BNCC
Macroatividade 12 ‒ Disponibilização de ferramenta on-line para os educadores brasileiros
divulgarem e consultarem projetos e práticas

1. Introdução
O contrato nº 17/2017 celebrado entre o Ministério da Educação (MEC) e a Fundação Carlos
Alberto Vanzolini (FCAV) tem por objeto a prestação de serviços especializados para a
gestão integrada dos processos necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e
discussão da 3ª versão da BNCC, incluindo materiais de apoio e ações de formação para sua
implementação. No contexto desse contrato, está prevista, no eixo 3, a produção de
materiais de apoio para a implementação da BNCC e, entre as atividades previstas nesse
eixo, destaca-se a Macroatividade 12 – Disponibilização de ferramenta on-line para os
educadores brasileiros divulgarem e consultarem projetos e práticas, objeto deste Relatório.
O objetivo dessa ação é reestruturar o atual portal da BNCC para disponibilizar todo o
conteúdo e histórico da elaboração da Base, além de reunir o material de apoio à sua
implementação.

Ainda,

propõe-se

que

o

endereço

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/> se torne uma espécie de observatório de práticas
de implementação da BNCC, a começar pelas práticas relacionadas à (re)elaboração dos
currículos das redes de ensino brasileiras.
Conforme descrito em relatório anterior, essa ação foi organizada em cinco fases: curadoria
de conteúdo, desenho da arquitetura da informação, proposição de identidade visual,
desenvolvimento/customização de ferramentas e disponibilização de conteúdo em portal.
Ao longo dos meses de outubro e novembro e dezembro foram concluídas todas essas
etapas e o novo portal, com o legado curado de acordo com as diretrizes do MEC foi
incorporado.
Além disso, foi disponibilizada uma ferramenta online de Compartilhamento de Práticas por
meio da qual os educadores poderão enviar também suas práticas. Dessa forma, amplia-se a
escuta ao professor, valoriza-se sua prática e amplia o compartilhamento de bons relatos
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pedagógicos sobre como levar a BNCC para a sala de aula.
Esse relatório apresentará os resultados dessas duas ações.

2. Portal da BNCC
Após a validação do conteúdo pelo MEC a Fundação Vanzolini trabalhou na organização do
legado das informações em uma nova arquitetura, também validada pelo MEC.

Figura 1 − Nova arquitetura do site

Após análise dos conteúdos das três versões do site da BNCC e a realização de uma
curadoria para selecionar aqueles que remontam à história da construção da BNCC, foi
elaborado o item “Histórico” no formato da Linha do Tempo.
Os novos layouts dessas telas estão disponíveis nas imagens a seguir.
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Figura 2 −Proposta de layout da página de histórico
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Figura 3 − Modelo de layout da linha do tempo

3. Ferramenta de Compartilhamento de Práticas
A fim de estimular que os professores do Brasil compartilhem suas práticas alinhadas à
BNCC, foi desenvolvida uma ferramenta para compartilhamento de práticas.
Ela

está

disponível

na

página

oficial

da

Base

Nacional

Comum

Curricular

(http://basenacionalcomum.mec.gov.br) em “Implementação” − aba de “Práticas”:
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Figura 4 − Área de práticas

Nesta página, há dois botões disponíveis para acesso, o primeiro que direciona à Ferramenta
de compartilhamento de práticas – objeto deste relatório, e o segundo que direciona para o
Caderno de Práticas:

Figura 5 − Área de práticas

3.1.

Características da ferramenta

Acessando a ferramenta de compartilhamento de práticas, o usuário encontra um
formulário a ser preenchido para o envio do próprio relato de prática, que se inicia pelo
preenchimento de dados básicos sobre o relato:
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Figura 6 − Identificação da prática

Após a identificação da prática, clicando em “avançar” o usuário acessa uma segunda etapa
do formulário para fornecer detalhes sobre o relato, como objetivo(s); sinopse da prática;
relato das atividades desenvolvidas; nível de ensino; identificação da série/ano;
componentes curriculares envolvidos (estes últimos três com um menu suspenso para que o
usuário selecione as informações); quando a prática pode ser realizada, tempo previsto para
realização; materiais; referências bibliográficas e dicas e orientações complementares.
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Figura 8 − Relação da prática com a BNCC

Quando envia sua prática, o usuário recebe uma confirmação:
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Figura 8 − Confirmação de envio

3.2.

Disponibilização

A ferramenta foi concluída e entregue ao MEC em dezembro de 2018, já no formato Joomla,
tecnologia solicitada pela equipe de DTI do Ministério da Educação.
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Anexo 13

Vídeo para o Dia de discussão do Projeto Pedagógico nas
escolas
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Relatório Executivo
Macroatividade 13
Produção editorial de cadernos de práticas, situações de aprendizagem e projetos para
apoio à implementação de proposta curriculares

1. Introdução
Com o objetivo de apoiar a implementação da BNCC, e, especificamente, apoiar as escolas de
todo o Brasil na revisão de seus projetos pedagógicos com a referência aos novos currículos
elaborados em regime de colaboração baseados na BNCC, o MEC solicitou um vídeo
motivacional sobre o Dia de discussão do Projeto Pedagógico nas escolas.

2. Pontos fundamentais para o vídeo de mobilização definidos pelo MEC foram:

Título: Dia de Discussão do Projeto Pedagógico nas escolas;
Manter o logo do Dia D já elaborado pela FCAV;
Trabalhar com o conceito de Projeto Pedagógico;
Teaser: "Chegou a hora de rever o Projeto Pedagógico";
Pilares para reformulação do PP: Construção do PP de forma democrática e construção da PP
a partir do currículo;
Conceitos fundamentais: organização dos tempos e espaços escolares
Identificação de todos que participam da reformulação do Projeto Pedagógico: comunidade
escolar, gestores, professores, alunos, familiares.

Após reuniões de alinhamento, a FCAV elaborou um roteiro para o vídeo e o MEC validou,
com alguns comentários e sugestões. O roteiro encontra-se a seguir.
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PRODUÇÃO VÍDEOS – FICHA TÉCNICA – ROTEIRO
Produto
Roteiro
Vídeo
Revisão dos Projetos Pedagógicos
Duração
2 minutos
Título
Dia do PP
Autor
GTE – Fundação Vanzolini
Formato
Computação gráfica
Apresentação
Diretor de Arte
Michelangelo Russo
Roteirista
Sonia Scapucin

VINHETA DIA “D”

VINHETA DIA “D”

CENA 1-- atenção ARTE 01

Chegou o Dia de Discussão do PP!

CENA 2-- atenção ARTE 02

As Redes de Ensino e Escolas de todo país
estão unidas em torno do NOVO
CURRÍCULO ... já definido por estados e
municípios, com base na BNCC.

CENA 3 --atenção ARTE 03

Como trazer esse novo currículo para as
escolas? Os Projetos Pedagógicos são
fundamentais para a implementação. Um
debate essencial!

CENA 4 -- atenção ARTE 04

Qual é o diagnóstico atual sobre a situação

(tela 23)

da escola?

VISÃO GERAL DO PROJETO

Qual a intencionalidade educativa da

PEDAGÓGICO
((( esfera do ONDE ESTAMOS)))

escola?
Qual o plano de ação para alcançar a

((esfera PARA ONDE QUEREMOS IR)))

intencionalidade educativa?

((( esfera COMO CHEGAR LÁ))

CENA 5—atenção ARTE 05

O Projeto Pedagógico é o documento que
traz unidade à escola. Estabelece as
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Anexo 14

Processo de curadoria, revisão, diagramação e disponibilização
dos conteúdos dos Cadernos Digitais de Práticas
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Relatório Executivo
Eixo 3
Macroatividade 13 – Produção editorial de cadernos de práticas, situações de
aprendizagem e projetos para apoio à implementação de propostas curriculares

1. Introdução

Para apoiar gestores escolares e professores de todo o Brasil no processo de implementação da
Base Nacional Comum Curricular, a Fundação Vanzolini recebeu do MEC fontes para coleta
de práticas educacionais bem-sucedidas alinhadas à BNCC. A partir disso, criou um processo
(em andamento) que consistiu em:
Definição de
Modelos

Curadoria

Padronização

Revisão
Ortográfica

Complementação
pedagógica

Disponibilização em
html
•Correlação entre
práticas e
formação ead

Figura 1 - Fluxo para elaboração dos Cadernos Digitais de Práticas

Estas ações irão culminar na criação de quatro Cadernos Digitais de Práticas:

- Caderno de Práticas para a Educação Infantil (09 práticas)
- Caderno de Práticas para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais (42 práticas)
- Caderno de Práticas para o Ensino Fundamental – Anos Finais (28 práticas)
- Caderno de Práticas para o Ensino Médio (42 práticas)

O presente relatório tem como objetivo apresentar cada uma dessas etapas e descrever a entrega
do conteúdo que comporá estes cadernos.
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1.1. Definição de Modelos
Para que todas as práticas seguissem um “padrão”, facilitando a leitura e compreensão dos
processos de implementação na escola ou em aula, o MEC solicitou que fossem inseridas em
um “Template” pela equipe de curadoria e revisão. A proposta então enviada foi:

Figura 2 - Template sugerido pelo MEC para os Cadernos de Práticas

À medida em que as práticas foram coletadas e passaram por um processo de curadoria,
percebeu-se que o template deveria ser adequado em termos de apresentação e complementação
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das informações e, ao final, todas os elementos das práticas foram reorganizados de forma que
o Caderno de Práticas apresentasse, para cada uma delas, as seguintes informações:

Competência
Título
Componente ou Área curricular envolvida
Quando
Materiais
Escola que adotou esta prática
Objetivo
O que é
Como fazer
Dicas
Relação da prática com as aprendizagens previstas na BNCC
Quadro 1 - Informações sobre as práticas

Finalmente, seguiu-se para o processo de curadoria das práticas e organização à luz desta ordem
de apresentação das informações.

1.2. Curadoria
O processo de curadoria foi realizado por uma equipe composta por Coordenação de Projeto e
especialistas por componente da BNCC ou área (no caso do Ensino Médio).
As fontes utilizadas para acessar as práticas foram indicadas pelo MEC:
•

Prêmio Professores do Brasil – 11ª Edição;

•

Adasa;

•

MEC;

•

Agência Nacional da Água;

•

Ministério do Meio Ambiente;

•

Ministério da Saúde.

Os critérios de curadoria utilizados para seleção das que comporiam o caderno foram:
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Categoria

Critério

1. Qualidade Consistência
conceitual/teórica
do conteúdo

2. Adequação
à BNCC

3. Aspectos
didáticos

Descrição
Apresenta conceitos/conteúdos de forma correta e
não possui erros.

Coerência nas
informações

Diferentes elementos (textos, vídeos e imagens)
combinados adequadamente em um mesmo
objeto.

Abordagem não
discriminatória

Livre de conteúdos preconceituosos / ofensivos

Apoio ao docente

Apresenta indicações e detalhamentos para
implementação da prática

Possibilidade de
alinhamento à
BNCC

Adequação aos direitos de aprendizagem / às
competências e habilidades

Adequação ao nível
de ensino

Adequada às faixas etárias dos estudantes e à
etapa de ensino a que se propõe

Flexibilidade

Práticas passíveis de mediação, trocas, adaptação,
adequação da prática

Abordagem
problematizadora

Incentiva a experimentação e observação de
fenômenos do mundo real; contempla
experimentação e observação, prevê situações
problemas, favorece a reflexão, prevê diferentes
caminhos para a solução de um problema, contém
problemas que apresentam mais do que uma
solução?

Perspectiva
participativa

Propõe debate, dispõe de ferramenta de
comunicação ou propõe situações de interação
entre os alunos?

Adequação aos princípios da BNCC: educação
integral, competências gerais (dentre elas as
competências socioemocionais)

Estimula a aprendizagem colaborativa?
Protagonismo

Estimula o protagonismo do aluno, promove a
tomada de decisões etc.

Tempos e espaços

São realizadas na sala de aula?
São estudos de meio, visitas, realizadas em outro
espaço da própria escola?

Formação
continuada/professor

Permite a reflexão e formação do professor?
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Avaliação

Práticas que proponham estratégias de
acompanhamento e avaliação (reforço, monitoria,
recuperação)

Quadro 2 - Critérios de curadoria das práticas

1.3. Padronização

Após o processo de curadoria das práticas mais pertinentes e alinhadas à BNCC e aos critérios
supra expostos, os mesmos especialistas que compõem a equipe responsável pelo projeto
fizeram um trabalho de identificar, dentro das práticas, as informações necessárias para compor
o caderno (conforme quadro 1) e organizá-las dentro do padrão proposto, a fim de garantir
unidade e coesão dos cadernos.
Além disso, fizeram o trabalho de complementar as práticas, evidenciando aspectos como
competência geral e competência(s) específica(s) ou habilidade(s) previstas na BNCC que
podem ser desenvolvidas por meio da implementação das práticas relatadas.

1.4. Revisão Ortográfica

Os conteúdos das práticas, bem como todos os complementos que foram aportados pelos
especialistas responsáveis pela curadoria e padronização, foram submetidos à uma revisão
gramatical e ortográfica por uma equipe especializada.

1.5. Disponibilização do conteúdo para o MEC
Para validação do conteúdo dos cadernos, as práticas selecionadas e trabalhadas pela equipe de
especialistas foram disponibilizadas às equipes do MEC na primeira quinzena de dezembro via
repositório na nuvem:
http://gtedrive.vanzoliniead.org.br/index.php/s/BrAb9Am5lYY6iE7?path=%2FM13 Caderno%20de%20Pr%C3%A1
ticas

1.6. Complementação Pedagógica
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As práticas foram complementadas em termos de:
a) Relação da prática com as competências gerais e específicas da BNCC;
b) elementos multimidiáticos (fotos e nuvens de palavras) para que ficassem condizente
com seu formato digital de disponibilização ao público final.
Após a validação do conteúdo, serão novamente submetidas aos especialistas para que haja
uma complementação – desta vez do ponto de vista pedagógico – que deverá compor os relatos
propondo formas de abordar as práticas no âmbito escolar; ideias de expandí-las; possibilidades
de inter-relacioná-las; conferir às práticas fios condutores; enfim, um trabalho de editoração
que dará aos relatos de práticas um caráter de caderno.

1.7. Disponibilização dos Cadernos Digitais de Prática

Para o usuário final, o acesso se dará via site oficial da Base Nacional Comum Curricular
(http://basenacionalcomum.mec.gov.br), na página “Implementação”, na qual estará disponível
a aba “Práticas”:

Figura 3 - Área de Práticas

Nesta página, há dois botões disponíveis para acesso, o primeiro que direciona à Ferramenta de
compartilhamento de práticas e o segundo que direciona para o Caderno de Práticas – objeto
deste relatório:
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Figura 4 - Ferramentas de Práticas

Nesta página, há dois botões disponíveis para acesso, o primeiro que direciona à Ferramenta
de compartilhamento de práticas e o segundo que direciona para o Caderno de Práticas –
objeto deste relatório. Ao clicar no botão, o usuário acessará uma nova página, cujo layout
ainda está em aprovação do MEC:

Figura 5 - Capa do caderno de práticas (Layout em aprovação)
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Finalmente, ao escolher o caderno que deseja acessar (por etapa de ensino), o usuário
acessará o conteúdo completo, dividido por Competência Geral da Base Nacional Comum
Curricular, conforme proposta de layout enviada ao MEC em dezembro de 2018:

Figura 6 – Layout do Caderno (Parte 1)
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Figura 7 – Layout do Caderno (Parte 2)
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Figura 8 – Layout do Caderno (Parte 3)

Na última etapa para disponibilização do caderno para o público, as práticas serão então
diagramadas e inseridas em um único caderno por etapa de ensino, que se subdividirá em
práticas relacionadas às dez competências gerais previstas na Base Nacional Comum
Curricular.
Por fim, cabe ressaltar que os Cadernos Digitais de Práticas também servirão como insumos
nos processos de formação a distância sobre a BNCC, sendo correlacionados com os conteúdos
dos cursos para evidenciar as possibilidades de implementação das aprendizagens na prática e
no cotidiano escolar.
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EIXO 4 ‒ FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES
Macroatividade 15 – Proposta de Design Instrucional e
Modelagem das Ações de Formação
Storyboards dos Módulos 2 e 3

I.

Introdução

Este relatório apresenta os storyboards dos Módulos 2 e 3 dos cursos para gestores,
professores (Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais) e conselhos, que
compõem um dos produtos previstos na Macroatividade 15 – Proposta de Design Instrucional
e Modelagem das Ações de Formação do Eixo 4 – Formação de Gestores e Educadores do
Contrato nº 17/2017 (Processo 23000.050898/2016‐38), celebrado entre a Secretaria
Executiva do Ministério da Educação e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV).
Dando sequência ao trabalho de modelagem da formação, a FCAV disponibilizou os mapas de
Design Instrucional para a equipe do MEC validar o conteúdo e, após a validação, elaborou os
storyboards dos módulos 2 e 3 dos cursos para gestores, professores (Educação Infantil e
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais) e conselhos.
Como nos relatórios de status de 7 de agosto, 9 e 20 de setembro, para recuperar o contexto,
ressalta-se que no projeto básico foram estabelecidos cursos em EAD para os seguintes
públicos-alvo e as respectivas cargas horárias:

Tabela 1. Distribuição da carga horária por público-alvo da formação em EAD
Público-alvo
Gestores
Professores de Educação Infantil
Professores de Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Professores de Ensino Fundamental – Anos Finais
Professores de Ensino Médio
Formação de Formadores1
TOTAL

Carga horária
30 horas
30 horas
30 horas
40 horas
50 horas
30 horas
210 horas

Mesmo considerando a especificidade de cada um dos públicos, todos os cursos serão
compostos por três módulos, a saber:
1

Substituído por um curso de formação para os Conselhos Estaduais e Municipais de Educação.
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Módulo – 1: A BNCC da Educação Básica
Geral para todos os públicos, apresentando uma introdução à BNCC. Esse
primeiro módulo está em fase de modelagem. A estrutura que orienta a produção
pode ser conferida no Anexo I deste relatório.
Módulo – 2: Específico por Público-Alvo
Aprofundamento da BNCC por público-alvo: nesse módulo, os conteúdos são
detalhados por perfil, etapa de ensino, área e componente, sempre tendo em
vista a integração entre esses aspectos.
Módulo – 3: A Implementação da BNCC: Compromisso com a Excelência e a Equidade nas
Aprendizagens
Módulo específico para cada público-alvo, abordando o currículo em ação: a
implementação dos projetos pedagógicos para cada etapa de ensino, com ênfase
em planejamento, acompanhamento e avaliação.

II.

Carga horária de produção e de execução dos cursos

Os cursos em modalidade EAD são modelados para permitirem que os profissionais sigam uma
trilha de aprendizagem de acordo com sua atuação. Todos os perfis iniciam a formação por um
módulo comum (Módulo 1), que apresenta a BNCC da Educação Básica, com seus princípios
pedagógicos e sua organização, e seguem para módulos específicos de formação. Assim,
haverá nove trilhas distintas no curso do Ensino Fundamental – Anos Finais, conforme poderá
ser observado nas tabelas a seguir.
De forma geral, espera-se garantir as especificidades por etapa, área do conhecimento e
componente curricular, com ênfase nos componentes de Língua Portuguesa e Matemática, de
acordo com solicitação feita pelo MEC. Ao mesmo tempo, espera-se garantir a integração
entre perfis, etapas, áreas e componentes. As premissas que orientam a modelagem são:


Garantir aos cursistas a visão geral e integrada da BNCC e de sua implementação.



Oferecer formação específica por etapa, área e componente.
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Ofertar cursos de no mínimo 30 horas, de modo que as redes possam, se conveniente,
considerar a certificação no curso para fins de evolução funcional por vias não
acadêmicas.
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Tabela 2. Distribuição da carga horária de produção dos cursos em EAD considerando todos os públicos
Gestor

Conselheiro

Professor
Ed. Inf.

Professor EF - Anos Iniciais

Professor EF - Anos Finais

Ciências Ciências Ensino
Matemática Linguagens
Natureza Humanas Religioso

Detalhamento

Matemática
Módulo 1

Ciências
Ensino
da
Religioso
Natureza

Linguagens

Matemática

LP

Inglês

Arte

Professor E.M.*

Ed.
Fis.

Ciências

Ciências Humanas

Ensino
História Geografia
Religioso

10

Módulo 2

5

5

15

Módulo 3

5

5

5

3
3

3

2
5

2

2

5
5
20

5
20

5

5

5
10

5
5

TOTAL DE PRODUÇÃO

5
5

5
5

5

20
5

210

Para contemplar as especificidades de cada perfil e, dentro desses cursos, contemplar também a atuação específica dos professores de determinados
componentes do Ensino Fundamental – Anos Finais e do Ensino Médio, os cursos foram divididos em Trilhas de Aprendizagem. Nessas trilhas, há unidades
comuns a todos os perfis e unidades específicas para adequação do conteúdo ao perfil e à atuação dos participantes dos cursos nos diferentes componentes
curriculares. Assim, as cargas horárias foram readaptadas e duas tabelas de cálculos dessas horas foram elaboradas, uma considerando a produção e outra
considerando a carga horária de conteúdos para o participante:
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Tabela 3. Distribuição da carga horária da execução dos cursos em EAD por público
Gestor

Conselheiro

Professor
Ed. Inf.

Detalhamento

Professor EF - Anos Iniciais

Matemática Linguagens

Ciências Ciências Ensino
Natureza Humanas Religioso

Módulo 1

10

10

10

Módulo 2

15**

5

15

Módulo 3
TOTAL
CERTIFICAÇÃO
POR PERFIL

5

5

5

10
3
12
5

20

20

30

30

Professor EF - Anos Finais
Linguagens

Matemática
Matemática

LP

Inglês

Arte

10
5
20
10

10
5
20
10

10
5
5
10

10
5
5
10

Ed.
Fis.
10
5
5
10

45

45

30

30

30

Professor E.M.*

Ciências
Ensino
Ciências Humanas
da
Religioso
Natureza
Ensino
Ciências
História Geografia
Religioso
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10

30

30

30

30

15
20
5

40

Levando em conta a possibilidade de as redes considerarem os cursos para promover a progressão na carreira dos cursistas, estabeleceu-se uma carga horária
mínima de 30 horas para todos os públicos, exceto para o curso para conselheiros. Além disso, visou-se privilegiar os componentes de Matemática e de Língua
Portuguesa no Ensino Fundamental – Anos Finais.
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Esta organização otimiza o direcionamento das atividades dos cursos para o perfil e a área de
atuação de cada participante. No total, serão criadas 17 trilhas de aprendizagem:
Tabela 4 − Distribuição de Trilhas de Aprendizagem
Público

Quantidade de Trilhas

Gestores

1

Professores de Educação Infantil

1

Professores de Ensino Fundamental – Anos Iniciais

1

Professores de Ensino Fundamental – Anos Finais

9

Professores de Ensino Médio

4

Conselhos

1

TOTAL

17
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Anexo I
STORYBOARDS - MÓDULO 2
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Storyboards
Áreas/Componentes

Anos

Matemática

Finais

Matemática

Iniciais

Ciências

Finais

Ciências
Geografia
Geografia
História
História

Iniciais
Finais
Iniciais
Finais
Iniciais

Ensino Religioso
Ensino Religioso
Arte
Educação Física
Língua Inglesa
Linguagens - Arte, Ed. Física e Língua Portuguesa
Todos Componentes - Atividades
Língua Portuguesa
Módulo 2 (todos os componentes) – Unidade 1
Módulo 2 (todos os componentes) – Unidade 1
Conselheiros – Módulo 2
Conselheiros – Módulo 3
Gestores
Educação Infantil

Finais
Iniciais
Finais
Finais
Finais
Iniciais
Iniciais
Finais
Finais
Iniciais
-
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Módulo 2/Unidade 1: A etapa da Educação Infantil na BNCC
CONTEÚDO
TP002

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP002

[1.1] Banner do módulo
[1.2] A etapa da Educação Infantil na BNCC
[1.3]

Neste módulo, você verá os fundamentos da Educação Infantil e sua importância no contexto da educação
nacional.
Para isso, serão abordados os seguintes assuntos:
TP 007
[2]







Características, princípios e fundamentos da Educação Infantil;
A estruturação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para esta etapa e os direitos de aprendizagem
e desenvolvimento;
Organização curricular: os campos de experiências;
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento;
A transição para o Ensino Fundamental.

[1.1] BANNER DO MÓDULO adequado ao PIV /
layout dos cursos
[1.2] Texto [h1] aplicado sobre a imagem no
HTML
[1.3] Texto 1 coluna
TP007

[2] lista não numerada
[2.1]

Ao final, você poderá realizar um conjunto de atividades que propõem uma reflexão a respeito dos conteúdos

[2.1] texto 1 coluna
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deste módulo.

[3] título H3

[3.1] texto 1 coluna
[3] Objetivos do módulo

[3.1] Ao concluir este módulo, espera-se que você:



Conheça a BNCC da Educação Infantil, suas características, seus princípios e seus fundamentos
pedagógicos.
Entenda como esse referencial pode apoiar o desenvolvimento do currículo nas ações cotidianas em
decorrências e possibilidades concretas para a prática pedagógica e em possibilidades de trabalho que
possam promover as aprendizagens propostas.

TP009

[4]
A BNCC é o documento que define os direitos de aprendizagem das crianças na Educação Infantil. Ela tem impacto direto
na elaboração de currículos; na formação inicial e continuada de professores; na produção e seleção de material didático;
e nas práticas de avaliação e apoio pedagógicos. Conforme a LDB no 9.394/1996 [4.1], a BNCC estabelece conhecimentos,
competências e habilidades que se espera que as crianças desenvolvam durante o tempo de permanência na Educação
Infantil, contemplando desde a etapa da creche até a pré-escola.
[4.2]
[4] Texto 50%
4.1 inserir link para abrir em nova aba:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.
htm
[4.2] IMAGEM 50% ALINHADA À DIREITA
Inserir imagem:
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Imagem: bncc_m2u1_educacao
infantil_img01_618236609.jpg

TP012
TP012
[5.1] A BNCC na etapa da Educação Infantil explicita alguns princípios e pressupostos pedagógicos, expandindo, sobretudo,
um modo especial de ver as crianças e seus direitos de aprender e de se desenvolver em ambientes saudáveis, acolhedores
e desafiadores, que promovam importantes avanços nas suas trajetórias de vida. Assim o faz por meio de um conjunto de
características distintas, garantindo a especificidade necessária ao cuidado da primeira infância, até os 5 anos e 11 meses.
Na videoaula a seguir, as professoras Ghisleine e Guiomar apresentam dados de cobertura para as crianças da Educação
Infantil.
[5.2] Videoaula 1

TP005

[5.1] texto 1 coluna

[6]
[5.2] Vídeo retranca?
A BNCC para a etapa da Educação Infantil tem origem numa história de lutas pela qualidade da educação oferecida às
crianças em todo o país. O marco mais explícito é a DCNEI (2009) [6.1], de onde derivam todos os principais conceitos e TP005
alinhamentos da BNCC. Há também os marcos históricos que contribuíram para consolidar as ideias fundamentais:
qualidade na Educação Infantil e direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Vale a pena recuperar essa história para
que possamos compreender de onde viemos, para onde vamos e de que modo o conceito de direito de aprendizagem e
desenvolvimento chega até a BNCC e a organiza.

TP026

6.1 INSERIR LINK PARA ABRIR EM NOVA ABA:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=13448-diretrizescuriculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1
[7]
>> 1980
[7.1]
[6] Texto 1 coluna
A Educação Infantil tem sua origem associada às demandas emergenciais de assistência a crianças carentes. A creche, por
exemplo, era concebida como um direito das mães trabalhadoras, mas não um direito da criança. A construção da
identidade da creche como um lugar de acolhimento e de educação de qualidade como direito das crianças é fruto de uma TP026
longa história. Nos anos de 1980, a pré-escola era um segmento informal e optativo para as famílias.
[8]
>>1988
[8.1]
A Constituição Federal [8.2] estabelece que o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 6 anos de idade é
dever do Estado.
[9]
>>1996
[9.1]
Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) [9.2], a Educação Infantil passa a ser parte
integrante da Educação Básica, situando-se no mesmo patamar do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Mas, o que
fazer nessa etapa? O que define um currículo de Educação Infantil e o que caracteriza a especificidade desse trabalho?
[10]
>> 1998
[10.1]
Para responder a essas perguntas, foi produzido um conjunto de Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (RCNEI) [10.2]. Tratava-se de um documento orientador, mas não tinha poder de lei; portanto, seu uso não era
obrigatório. Nesse documento constavam os objetivos, os conteúdos e as orientações didáticas por áreas de conhecimento
que deveriam ser apropriadas pelas propostas pedagógicas nos diferentes municípios. O RCNEI teve um papel fundamental
na construção da Educação Infantil como espaço de aprendizagem e de ampliação do mundo, libertando as crianças do
confinamento a que eram submetidas por propostas estritamente assistencialistas. Por outro lado, a falta de formação
profissional ou de um programa de implementação dos RCNEI facilitou leituras indevidas, permitindo o crescimento de
uma visão escolarizante, que via na Educação Infantil um momento de preparação para o Ensino Fundamental. Ainda
assim, o RCNEI foi utilizado na fundamentação de propostas pedagógicas em todo o país.

linha do tempo VERTICAL
Os sinais >> indicam as datas que devem aparecer
nas bolinhas e ao clicar em cada uma delas
aparecerá o respectivo texto.
Timeline com interação
Com cor de fundo
[7] Ano1
[7.1] Heading 1
[8] Ano 2
[8.1] Heading 2
[8.2]
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/198
8/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142publicacaooriginal-1-pl.html
[9] Ano 3
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[11]
[9.1] Heading 3
>> 2006
[11.1]
A Educação Infantil sofreu uma importante mudança com uma alteração no texto da LDB, ampliando os anos da
escolaridade básica: o acesso ao Ensino Fundamental passa a ser obrigatório aos 6 anos de idade e a Educação Infantil [9.2]
passa a atender a faixa etária de zero a 5 anos e 11 meses.
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei
-9394-20-dezembro-1996-362578[12]
publicacaooriginal-1-pl.html
>>2009
[12.1]
[10] Ano 4
A Emenda Constitucional no 59/2009 [12.2] define a Educação Infantil como etapa obrigatória para as crianças de 4 e 5 [10.1] Heading 4
anos nos sistemas de ensino em todo o Brasil. Em 2009, o Conselho Nacional de Educação aprovou a Resolução no 5 de 17 [10.2]
de dezembro de 2009 [12.3], fixando assim as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). No mesmo ano, o Ministério da http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_
Educação, por meio do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica, emite o Parecer no 20 de 17 de vol1.pdf
dezembro de 2009 [12.4], em que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) passam a ser um
documento de caráter mandatório, que define o que é currículo e o que é instituição de Educação Infantil, considerando a [11] Ano 5
diversidade de modos de educar crianças indígenas, do campo, quilombolas etc. De acordo com as DCNEI, em seu Art. 4º, a [11.1] Heading 5
criança é definida como “sujeito histórico e de direitos, que interage, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL, 2009, p. 2), [12] Ano 6
seres que, em suas ações e interações com os outros e com o mundo físico, constroem e se apropriam de conhecimentos.
[12.1]Heading 6
[12.2]
Essa foi uma conquista muito importante para a área porque assegurou uma concepção de criança que deveria, a http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituica
partir de então, ser preservada em todas as construções curriculares no país.
o/emendas/emc/emc59.htm
[13]
[12.3]
>> 2013
http://www.seduc.ro.gov.br/portal/legislacao/RE
[13.1]
SCNE005_2009.pdf
Em consonância com a Constituição Federal, a LDB afirma a obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças de 4 e 5
anos em instituições de Educação Infantil.
[12.4]
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pceb020
[14]
_09.pdf
>>2016
[14.1]
A etapa da Educação Infantil é incluída no processo de construção da BNCC, devendo responder às especificidades das [13] Ano 7
crianças nos diferentes momentos da vida, de bebê até 5 anos e 11 meses.
[13.1] Heading 7
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[15]
>>2017
[15.1]
Todos esses passos jurídicos e históricos criaram as condições históricas para que, em 2017, o Conselho Nacional de
Educação emitisse o Parecer CNE/CP nº 15/17 [15.2] que define a Base Nacional Comum Curricular, um documento que dá
as bases para as novas organizações curriculares em todo o Brasil.

[14] Ano 8
[14.1] Heading 8
[15] Ano 9
[15.1] Heading 9
[15.2]
http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro2017-pdf/78631-pcp015-17-pdf/file

[16]
>> Hoje
[16.1]
[16] Ano 10
Hoje, o Brasil luta pelo acesso de todas as crianças a uma instituição de Educação Infantil. Contudo, não basta o acesso a [16.1] Heading 10
qualquer instituição, mas a uma que efetivamente tenha impactos no seu desenvolvimento e na sua aprendizagem, que
ofereça educação de qualidade e que garanta os direitos básicos de toda criança brasileira.

TP018
[17]
Na base também estão presentes quatro fundamentos pedagógicos da Educação Infantil:
[18]
>> 1. A intrínseca relação entre educar e cuidar
[18.1]
Embora o cuidado humano seja central na constituição da criança, sobretudo das menores porque são mais dependentes,
não existe na BNCC uma definição de conteúdos ligados ao cuidado; isso porque se assumiu que cuidar e educar são ações
conjuntas, em consonância, inclusive, com documentos anteriores, tal como os RCNEI, os Parâmetros Nacionais de
Qualidade para a Educação Infantil e os Critérios para o Atendimento em Creches que Respeite os Direitos das Crianças.
Não se pode pensar em ações do âmbito pedagógico que não envolvam o cuidado; da mesma forma, as maneiras sociais
de cuidar de si, do outro e do ambiente se constituem em ações pedagógicas no cotidiano da instituição de Educação
Infantil. Não deve haver separações ou discriminação entre as duas esferas: ler uma história é tão importante quanto
trocar fraldas; acompanhar o momento da alimentação é tão importante quanto avaliar os processos de apropriação das
diferentes linguagens, por exemplo. 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
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assistencialismo.
Portanto, educar e cuidar são indissociáveis no processo educativo. A Educação Infantil tem como obrigação acolher as
vivências extraescolares das crianças, articulando-as com as propostas pedagógicas, e as atividades de cuidado fazem
parte dessas experiências. Cabe, porém, a qualificação dessas práticas como processos pensados e articulados a princípios
pedagógicos.
[19]
>>2. A crença no papel das interações e da brincadeira
[19.1]
Existe hoje um consenso na área em relação ao papel da interação nas aprendizagens das crianças. Sabe-se que elas não
aprendem somente com o professor, mas também na observação e na ação conjunta com seus pares. Do mesmo modo, se
reconhece que a brincadeira é a principal atividade da criança, promotora de importantes aprendizagens no campo social,
da linguagem, da sensibilidade etc. Por esse motivo, a BNCC determina que as interações e brincadeiras sejam eixos das TP018
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.
O acompanhamento da aprendizagem e do desenvolvimento se dá pela observação da trajetória de cada criança e de todo
o grupo, levando em consideração suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. Ao compreender a
importância do brincar para as crianças, o professor de Educação Infantil tem o importante papel de favorecer que ele
aconteça, de forma bastante rica, no cotidiano de sua prática pedagógica.
[20]
>>3. A centralidade da experiência da criança
[20.1]
A experiência é um dos conceitos mais complexos e pode ter sentidos diferentes dependendo do referencial teórico
empregado. 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

[17] Texto 1 coluna
[18] Sanfona 1
[18.1] Bullets sanfona 1
[19] Sanfona 2
[19.1]Bullets Sanfona 2
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educativo da instituição de Educação Infantil.
Para Vygotsky (1996), a experiência tem, antes de tudo, uma dimensão social e dela depende o desenvolvimento das
funções psíquicas superiores como, por exemplo, a memória e a imaginação. Tais funções não são herdadas
biologicamente, mas sim constituídas pelas gerações anteriores, nas diferentes formas sociais de uso da linguagem, e são
acessíveis às crianças por meio da sua interação com o outro. Num primeiro momento, esse acesso é externo, apoiado na
ação do outro, até que se torne interno: é na experiência que os recursos se tornam próprios do sujeito, isto é,
apropriados por ele.
A experiência exige tempo; por isso, é preciso planejar levando em conta a flexibilidade, o vagar das horas. É
importante que os planejamentos considerem o tempo necessário à continuidade das iniciativas e das novas tentativas das
crianças, condição para que passem das primeiras experimentações à constituição de uma experiência singular.
Essa experiência, que pode ser vivida pela criança na Educação Infantil, pressupõe tempo para o desenvolvimento de
percursos; para que se realize o fluxo das experiências passadas; para a construção da conclusão, da solução, do término,
da consumação. Esse tempo é o elemento mais complexo não apenas na organização da escola, mas, sobretudo, no
mundo contemporâneo, que consome o cotidiano dos adultos e que, sem que se perceba, também está determinando o
ritmo das crianças e tornando mais distante a possibilidade de que algo nos aconteça, nos passe, nos toque.
A experiência é vivida não apenas no contato material com os objetos, com o fazer prático, mas também no âmbito da
sensibilidade. A experiência estética pode ser compreendida como certa vivência atravessada pelas percepções do corpo e
elaborada pelas diferentes formas humanas de reagir, como a linguagem, a emoção e o pensamento. Tem a potência de
sensibilização, de tocar o sujeito, de promover alterações em seus modos de sentir, de ver e de compreender a realidade.
Essa experiência, como se refere a uma relação do sujeito com o mundo, pode ocorrer na sua relação com o trabalho
artístico ou na fruição da arte, nas manifestações mais simples do dia a dia ou nos fazeres cotidianos que convocam a
sensibilidade.
Uma criança muito pequena pode ter uma experiência estética quando transforma a configuração do chão em que
pisa tracejando-o com giz. Ou, ainda, quando sente, no colo da professora, a atmosfera alterada pela presença de uma
música suave, vinda de algum canto da sala ainda inacessível para ela. Na experiência da criança está a sua possibilidade
expressiva. A experiência envolve conhecer e produzir, duas posições diante da arte que, do ponto de vista do aprendiz,
devem se complementar. Tão importante quanto fazer, é ver e fruir. Essa experiência deve ser vivida a partir de
proposições.., tanto as colocadas pela professora, como forma de provocar as crianças para observar o mundo e criar,
quanto por suas próprias ideias e projetos pessoais de produzir, conhecer e criar.
[21]
>>4. O papel da avaliação
[21.1]
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

[20] Sanfona 3
[20.1] Bullets Sanfona 3
[21] sanfona 4
[21.1] Bullets Sanfona 4
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pelo professor para acompanhar o processo de desenvolvimento da criança. A base de sua avaliação pode ser a
documentação organizada durante um período: os portifólios de projetos, as séries de desenho ou pintura de um
determinado período, os registros de observação, os relatórios etc.
Também é, do ponto de vista institucional, um processo compartilhado com educadores e comunidade visando examinar
os critérios de qualidade da educação oferecida pela instituição, assumindo, assim, um papel regulador da gestão
institucional.
Portanto, no processo de avaliação das crianças da Educação Infantil, o que se avalia é o trajeto percorrido em
determinado objetivo de aprendizagem. Não há necessidade de críticas, rótulos ou notas, mas de, frequentemente,
alimentar com informações os desenhos e redesenhos das práticas pedagógicas. Os instrumentos utilizados devem
permitir um acompanhamento particularizado da aprendizagem do aluno, descrevendo seu desenvolvimento e ampliando TP012
a visão do professor para as mudanças necessárias em suas práticas pedagógicas.
TP012
[22]
A centralidade dos direitos das crianças na BNCC da etapa da Educação Infantil e a garantia das experiências das crianças,
como afirmam as DCNEI, não ignoram o papel fundamental do professor nos processos de desenvolvimento e de
aprendizagem da criança. Desse modo, qual é a importância do professor na Educação Infantil? Assista ao vídeo a seguir
para saber.
[22] Texto 1 coluna
[23]
Videoaula 2

[23] Videoaula 2

☐ Conselheiros
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DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016
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PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO

TP022

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1
CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP024

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP026

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP028

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2

Módulo 2/Unidade 2: A etapa da Educação Infantil na BNCC
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[1]

[2] A estruturação da BNCC e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento

[1] Banner unidade
Inserir Imagem:
bncc_m2u2_educacaoinfantil_img01_100731269
8.jpg

TP007

[2]Título [H2]

[3]
[3] Título [H3]
Como a Base está estruturada para a etapa da Educação Infantil?
[4]
[4] Texto 1 coluna
A BNCC possui diferentes camadas: direitos de aprendizagem e desenvolvimento; campos de experiências; e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento, que serão apresentadas neste módulo.
O modo como a BNCC está organizada apresenta um dispositivo para a garantia dos direitos indicados nas DCNEI. Trata-se
4.1 inserir link para abrir em nova aba
dos princípios:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=13448-diretrizes “Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum,
curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192
ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades.
 Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2


democrática.
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas
diferentes manifestações artísticas e culturais”.
(BRASIL, 2009 [4.1])

TP014

[5] Direitos de aprendizagem e desenvolvimento

[6] A BNCC está organizada, primeiramente, em seis grandes direitos de aprendizagem e desenvolvimento. São eles:
[7]
>> Conviver
[7.1] com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o
conhecimento de si e do outro, e o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.
[8]
>> Brincar
[8.1] 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 e suas
experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.
[9]
>> Participar
[9.1]
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, como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos
ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.
TP014
[10]
>> Explorar

TP014

[5] Título [H3]

Cards sem cor de fundo
[6] Texto 1 coluna
[7] Card 1
[7.1] Bullets card1

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2
[10.1]
movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos
e elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades: as
artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.
[11]
>>Expressar
[11.1]
como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas,
opiniões e questionamentos por meio de diferentes linguagens.

[8] Card 2
[8.1] Bullets card2
[9] Card 3
[9.1] Bullets card 3

TP014

[12]
>>Conhecer-se
[12.1]
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.
TP012
[11]
Por que são esses os direitos que aparecem na BNCC?
Para saber, assista ao vídeo a seguir!
[12]
Videoaula 3

Cards sem cor de fundo
[10] Card 4
[10.1] Bullets card4
[11] Card 5
[11.1] Bullets card5
[12] Card 6
[12.1] Bullets card 6

TP012

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

M2U2

[11] Texto 1 coluna
[12] Videoaula 3

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2
DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2
PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO

TP022

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2
CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP024

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP026

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP028

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U3

Módulo 2/Unidade 3: A etapa da Educação Infantil na BNCC
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[1]

[1] Banner
Inserir Imagem:
bncc_m2u3_educacaoinfantil_img01_97856387.jpg

[2] Título [H2]

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

M2U3
[3] Texto 1 coluna
[2]
Organização curricular: os campos de experiência

[3]
Você viu que a BNCC organiza as aprendizagens em torno de campos de experiência. Mas você sabe por que?
Os campos de experiência compõem-se como um arranjo ou organização curricular interdisciplinar por natureza. Têm
como objetivo principal oportunizar às crianças a significação dos saberes e conhecimentos propostos na Educação
Infantil, garantindo os direitos de aprendizagem e a vivência plena da infância. 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.
Há quem compreenda que o campo de experiência é uma metodologia que implica criar determinados espaços com
materiais específicos para as experiências que as crianças poderão viver. No entanto, essa é, ainda, uma ideia muito
geral que pode ser referenciada em inúmeras outras metodologias já consagradas pelos estudos na área da Pedagogia.
Seria muito estranho se assim fosse, pois requereria considerar a imposição de uma metodologia para todas as
crianças, nos mais diferentes contextos da Educação Infantil no Brasil, o que seria, de fato, uma tarefa impossível e
pouco efetiva. O outro erro que essa ideia evoca é a crença de que seria possível e desejável determinar a experiência
dos sujeitos: as experiências são sempre elaborações complexas e singulares de sujeitos.
O campo de experiência não se resume a uma metodologia; trata-se, antes, de um conceito articulador de conteúdos
em uma proposta curricular que leva em conta a centralidade do sujeito e a sua experiência.
TP017
TP017

[4]
Como são organizados os campos de experiência?
[5]
A BNCC define cinco campos de experiência:
[6]
>> O eu, o outro, o nós
[6.1]
Xxxx xxxx xxxx xxxx

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U3
[7]
>>Corpo, gestos e movimentos
[7.1]
Xxxxxxxxxxxxxxx
[8]
>>Traços, sons, cores e formas
[8.1]
Xxxxxxxxxxxxxxxx
[9]
>>Fala, escuta, pensamento e imaginação
[9.1]
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[4] Título [H3]
[5] Título 1 coluna
[6] Sanfona 1
[6.1] Bullets sanfona 1
[7] Sanfona 2
[7.1] Bullets sanfona 2
[8] Sanfona 3
[8.1] Bullets sanfona 3
[9] Sanfona 4
[9.1] Bullets Sanfona 4

[10]
>>Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
[10.1]
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[10] Sanfona 5
[10.1] Bullets sanfona 6

TP012
[11]
Por que a BNCC optou pelo conceito de campos de experiência? Para saber, assista ao vídeo a seguir.
[12]
Videoaula 4

TP012

[11] Texto 1 coluna
TP009
[15] Como se dá a aprendizagem no campo de experiência?

[12] Vídeoaula 4

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U3
[16] [16.1]
Na trajetória de vida das crianças na Educação Infantil, TP009
os conhecimentos por vezes se atraem, por vezes se
repetem, provocando saudáveis tensões entre as
expressões espontâneas das crianças, o modo próprio
como elas entendem o mundo, e os conhecimentos já
sistematizados pela cultura.
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
[15] Título [H3]
a refletir sobre suas ações pela mediação do professor, o qual as instrui a respeitar o animal que ali está.
[16] texto 50%
16.1

Inserir imagem:
bncc_m2u3_educacaoinfantil_img02_742698217.jpg

TP 024

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U3
TP 024
[17]
Assim ocorre, por exemplo, com a criança que observa os fenômenos da natureza e procura compreendê-los.
[18] Uma criança observa o prenúncio de um temporal e logo aprende que aquele efeito do movimento da copa das
árvores não se deve à própria árvore, mas sim ao vento.

[17] Texto_1 coluna
Produzir slider: texto + imagem de acordo com a
indicação

[18.1]

[18] slider 1 – texto
[18.1] slider 1 – Inserir imagem:
bncc_m2u3_educacaoinfantil_img03_52503148.jpg

MEC: Formação BNCC
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☐ Prof. E.F. II – anos finais
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M2U3
[19]
E se aventura a brincar com ele, conduzindo seu aviãozinho, sua capuxeta ou outro brinquedo voador. Ela sabe que o
vento está no ar e que, se lançar seu avião para cima, o vento o conduzirá. Esse brincar funciona, algumas vezes, com
sucesso. E a criança se realiza em seu intento.

[19] slider 2 – texto
[19.1] slider 2 – Inserir imagem:
bncc_m2u3_educacaoinfantil_img04_571400152.jpg

[19.1]

[20] Mas isso não ocorre sempre assim: nem sempre ela consegue conduzi-lo exatamente para onde deseja e, então,
vive, com emoção de criança, a tensão entre o que ela já sabe sobre o mundo e os mistérios que ele guarda: mas para
onde o vento leva?, se pergunta a criança.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
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☐ Prof. E.F. II – anos finais
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[20] slider 3 – texto
[20.1] slider 3 – Inserir imagem:
bncc_m2u3_educacaoinfantil_img05_1100949200.j
pg

[20.1]

[21]
Ela não sabe que existem leis da física e condições climáticas que regem o movimento das massas de ar e a propagação
do vento. Que linguagens poderá utilizar, então, para resolver seus desafios autoimpostos?
[21.1]

MEC: Formação BNCC
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M2U3

[21] slider 4 – texto
[21.1] slider 4 – Inserir imagem
:bncc_m2u3_educacaoinfantil_img06_1100949197.j
pg

[22]
A tensão entre esses mundos impulsiona a criança a seguir explorando, perguntando, criando e brincando.
Entre seu saber espontâneo, sua curiosidade e suas ideias e o saber organizado da física, há um campo de experiência
que a criança vive na tentativa de aproximar o que ela sabe aos mistérios do mundo que os adultos parecem dominar.
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[22.1]
[22] slider 5 – texto
[22.1] slider 5 – Inserir imagem:
bncc_m2u3_educacaoinfantil_img07_785770087.jpg
TP011

[23]
Um outro exemplo seria o da criança que aprende a escrever: o contato da criança com a escrita nas práticas sociais
que ela observa em seu entorno, entre adultos que escrevem na sua presença ou nos livros e demais materiais
portadores de escrita, é uma condição para que ela pense sobre como se escreve. Logo, ela passa a diferenciar letras TP011
de outros sinais gráficos e aprende que, para escrever, é preciso usar certos sinais, diferentes dos utilizados, por
[23] texto 1 coluna
exemplo, para desenhar.

[24]
Veja dois exemplos de como os campos de experiência se manifestam no processo de aprendizagem da escrita.
[24.1]
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M2U3

[24.2]
Há aqui um saber válido: de fato, a escrita exige outros sinais, mas esses são insuficientes. Embora a criança tenha uma
sensação de realização, essa experiência é tensionada no contato com a leitura do adulto. Essa tensão entre o que a
criança sabe e o saber convencional, isto é, o que ela precisa dominar para se fazer entender, é o que a provoca a
seguir observando esse estranho objeto nas práticas sociais da sua cultura. Logo, ela descobre as letras e passa a
combiná-las, agregando-as numa série não determinada previamente, revelando novos saberes.

TP011

[24]texto 1 coluna
[24.1] imagem 1
Inserir Imagem:
bncc_m2u3_educacaoinfantil_img08.jpg
[24.2] legenda imagem 1

[25]

[25.1]
Mais uma vez, o sentimento de realização toma a criança. E, mais uma vez, esse conhecimento é tensionado pelo saber
convencional: não são essas as letras necessárias, nem nessa ordem, nem nessa quantidade. Mas, então, qual será o
segredo?, se pergunta a criança. Essa tensão entre o saber da criança e o conhecimento formalizado, novamente cria
condições subjetivas para que ela possa seguir investigando, aproximando-se do conhecimento convencional, até que
possa dominá-lo por inteiro. Daí em diante, ao longo da vida, novas tensões vão se impondo na trajetória escritora de
cada um: ser claro na exposição sem, contudo, desprezar os conhecimentos prévios de seu interlocutor; escolher as
melhores palavras para dizer o que, muitas vezes, não sabe as palavras, entre tantas outras situações que se impõe nos
fazeres da vida.

TP011

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U3

TP012
[26]
Diante da diversidade e das particularidades das crianças na Educação Infantil, como trabalhar as práticas pedagógicas
favorecendo os campos de experiência e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento?
Assista ao vídeo a seguir com alguns exemplos de práticas pedagógicas.

[25]imagem 2
Inserir Imagem:
Imagem: bncc_m2u3_educacaoinfantil_img09.jpg
E
Imagem: bncc_m2u3_educacaoinfantil_img10.jpg

[25.1] legenda imagem 2

[27]
Videoaula 5

TP012

[26] Texto 1 coluna
[27] Vídeoaula

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U3

DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U3

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U3

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP022

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U3
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface
Tooltip FECHADO

TP010

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

TP012

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

TP024

TP025

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U3
CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP026

TP028

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U4

Módulo 2/Unidade 4: A etapa da Educação Infantil na BNCC
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[1]

[1] Banner unidade
Inserir Imagem:

bncc_m2u4_educacaoinfantil_img01_380749369.jpg
[2] Título [H2]
[3] Texto 1 coluna

TP027
[2]

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
[3]

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U4
Imersas nos campos de experiência, as crianças podem desenvolver-se a partir de progressivas
aprendizagens. Um planejamento comprometido com esse desafio pode tomar como ponto de partida
os objetivos da BNCC, procurando construir as condições para a experiência das crianças de
determinado grupo etário ao longo do tempo e promovendo as progressões das aprendizagens das
crianças.
TP027
3.1 TEXTO 1 COLUNA

[3.1] Em outras palavras, a BNCC traz este mesmo conceito:
3.2 TEXTO CITAÇÃO
[3.2] “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).

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf
3.4 TEXTO 1 COLUNA

[3.4] Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento devem refletir diferentes momentos
dessa construção passando pela exploração, pela experimentação, pela apropriação e pela recriação dos
objetos culturais, conhecimentos e ações.

[4]Progressão das aprendizagens ao longo das faixas etárias

[4] titulo h3

[4.1] No campo “O eu, o outro, o nós”, vemos uma progressiva construção da criança a respeito da sua 4.1 texto 1 coluna
própria identidade e das relações sociais, que se inicia pela consciência de si e da exploração de suas
ações sobre os outros. Mais adiante, a criança experimenta procedimentos e atitudes de cuidado
aprendidos pelo modelo dos adultos, tanto dos pais, em casa, quanto das professoras, na creche. Essa
observação e essa experimentação das crianças levam-nas a demonstrar igualmente atitudes de TP028
cuidado e solidariedade nas suas interações com os outros. Apropriando-se desses saberes, ela é capaz
de construir o sentimento e as atitudes de empatia, respeitando as diferenças entre as pessoas. Essa
progressão é assim expressa, por exemplo, nos seguintes objetivos:
TP028
[5]

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U4

Bebês (zero a 1 ano e 6
meses)

Crianças bem pequenas (1 ano e 7
meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos
e 11 meses)

(EI01EO01)

(EI02EO01)

(EI03EO01)
[5]

Perceber que suas ações têm Demonstrar atitudes de cuidado e
efeitos nas outras crianças e solidariedade na interação com
nos adultos.
crianças e adultos.

Demonstrar empatia pelos outros,
percebendo que
as pessoas têm diferentes
sentimentos, necessidades e
maneiras de pensar e agir.

TABELA
* Com função hover e destaque em célula
3 colunas x 2 linhas

TP028

TP028

[6] O mesmo ocorre, por exemplo, nas experiências ligadas ao “Corpo, gestos e movimentos”. O desafio
corporal do bebê é expressar-se segundo seus desejos, aprendendo a controlar seus movimentos em
função dessa necessidade. É assim que um bebê explora, desde cedo, os gestos e sons que podem
chamar a atenção da mãe e, mais tarde, da professora, que também compartilha dos cuidados na
primeira infância. O domínio do próprio corpo, dos gestos e dos movimentos abre para a criança bem
pequena a possibilidade de experimentar formas culturais de movimentar-se, apropriando-se de gestos
típicos de sua cultura, muitos deles presentes nas brincadeiras, nos jogos, nas danças e nas formas de
interação social. Muitos desses gestos são apropriados na experiência, em grande parte na imitação dos
adultos que habitam seu entorno. Na creche ou na pré-escola, as crianças podem ampliar
significativamente a consciência do próprio corpo e , a expressão de seus gestos e movimentos,
interagindo com elementos da sua cultura, presentes nas brincadeiras, dança, teatro e música. Esse
percurso de aprendizagem pode ser desenvolvido pela progressão dos seguintes objetivos:
[7]

[6] Texto 1 coluna
[7] TABELA
* Com função hover e destaque em célula
3 colunas x 2 linhas
[8] texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

M2U4
Bebês (zero a 1 ano e 6
meses)

Crianças bem pequenas (1
Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11
ano e 7 meses a 3 anos e 11
meses)
meses)

(EI01CG01)

(EI02CG01)

Movimentar as partes
do corpo para exprimir
corporalmente emoções,
necessidades e desejos.

Criar com o corpo formas diversificadas de
Apropriar-se de gestos e
expressão de sentimentos, sensações e
movimentos de sua cultura
emoções, tanto nas situações do cotidiano
no cuidado de si e nos jogos e
quanto em brincadeiras, dança, teatro e
brincadeiras.
música.

(EI03CG01)

[8]
Vale notar que os objetivos foram pensados a partir das experiências, e não de conteúdos das
áreas de conhecimento; por isso, eles apontam para as aprendizagens e, ao mesmo tempo, para as
atividades que envolvem os processos de subjetivação. Em todos os casos, não ocorrem de forma
natural e espontânea, mas exigem profissionais qualificados e especializados em prover bons ambientes
de aprendizagem, organizados com materiais criteriosamente selecionados e rotinas equilibradas. Essas
aprendizagens e atividades exigem professores que planejem seu trabalho e ampliem o universo
cultural das crianças oferecendo, na creche ou pré-escola, aquilo que só poderia ser conhecido ali, na
companhia de parceiros de mesma idade e de adultos que se apresentam como representantes da
cultura.

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U4
DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U4
PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U4
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP022

Elementos de interface
Tooltip FECHADO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U4
Texto + imagem 3 colunas

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP024

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP026

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U4
CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP028

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U5

Módulo 2/Unidade 5: A etapa da Educação Infantil na BNCC
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[1]

[2]

A transição para o Ensino Fundamental

[1] Banner
Inserir Imagem:
bncc_m2u5_educacaoinfantil_img01_237727795.jpg

[3]
[2] Título [H2]
A criança da Educação Infantil passa por momentos distintos de transições que são: transição da casa para a escola, [3] Texto 1 coluna
transição no interior da instituição e transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental (BRASIL, 2009). É
necessário que esses momentos sejam pensados, planejados e muito bem organizados para que a criança se sinta
segura e acolhida nesse processo.
A BNCC se opõe à ideia tradicional de Educação Infantil como etapa preparatória para a escola. Ao contrário, na Base, a
Educação Infantil tem finalidade e sentido em si mesma e guarda especificidades que precisam ser atendidas visando ao
pleno desenvolvimento das crianças. Então, como podemos pensar essa continuidade?

TP006

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U5
[4]
A continuidade da Educação Infantil para o Ensino Fundamental não se dá do ponto de vista do conteúdo, mas sim da
experiência subjetiva. Espera-se que as crianças ampliem suas experiências para que, no Ensino Fundamental, possam
aprofundar suas ideias, hipóteses e explicações sobre o mundo e seus
fenômenos, se aproximando, progressivamente, dos procedimentos,
[5] “Da experiência da Educação
conceitos e instrumentos já formalizados culturalmente.
Infantil à etapa do Ensino
A passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental marca uma
Fundamental, espera que a criança
etapa importante do desenvolvimento da criança. Essa passagem
representa a conquista de outro lugar social: a criança deixa de ser vista
possa realizar a síntese das
apenas como criança e passa a ser tratada também e, sobretudo, como
aprendizagens, que será sua
estudante. A construção simbólica desse lugar depende em grande
bagagem para prosseguir no
parte da diferenciação que será capaz de estabelecer no ritmo da vida
percurso do primeiro ano.”
escolar, nos diferentes momentos da rotina e nas expectativas que
passam a ser esperadas.
TP027
[6] 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.

TP006

O que é essa síntese? Segundo a BNCC,
[7] “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. 51 )

[8] Fica claro nessa proposição que a síntese é o conjunto das elaborações das crianças em toda a passagem pela
Educação Infantil, desde bebê até os 5 anos e 11 meses, o que, de certa forma, contradiz, por princípio, a ideia
tradicional do pré-primário, que se resumia a um ano preparatório para o primeiro ano. A síntese não é feita apenas
aos 5 anos, tampouco é proposta como currículo pelo professor ou pela instituição educativa. Trata-se, antes, de
assegurar em toda a passagem pela Educação Infantil as condições para que as próprias crianças organizem suas
sínteses na própria experiência. Quanto mais experientes forem as crianças, mais oportunidades terão de refletir, de
fazer entrelaçamentos, de organizar suas explicações sobre o mundo, sobre si mesmas e sobre os outros, e sobre o
conhecimento.

[4] Texto 1 coluna
[5] Texto olho: “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 o percurso no primeiro

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U5
Portanto, é evidente a necessidade do trabalho conjunto entre as etapas para que haja um equilíbrio no momento da ano.”
transição, de forma que a etapa seguinte considere o que os educandos sabem e são capazes de fazer, garantindo a
continuidade do trabalho pedagógico. Desse motivo decorre a importância do acesso aos relatórios, aos portfólios ou a
qualquer outro tipo de registro de acompanhamento da criança em sua trajetória na Educação Infantil.
TP027
Para finalizar este módulo, faça as atividades!

[6]: TEXTO 1 COLUNA
[7]: CITAÇÃO
[8]: TEXTO 1 COLUNA

DESCRIÇÃO

MODELO

DESCRIÇÃO

MODELO

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U5
PÁGINA DO CURSO

TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U5
PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U5
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP022

Elementos de interface
Tooltip FECHADO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U5
Texto + imagem 3 colunas

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP024

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP026

TP028

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

M2U5
Elementos de interface
Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.
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Módulo 2/Unidade 6: A etapa da Educação Infantil na BNCC ATIVIDADES
CONTEÚDO
TP004

[1]

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP0004
PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE ANTERIOR (TOPO)
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)

[2]

Professor(a),
Agora que você finalizou o Módulo 2, responda às atividades a seguir, que tratam dos aspectos fundamentais da Base
Nacional Comum Curricular na etapa da Educação Infantil e do impacto que esse referencial terá nas suas atividades de sala
de aula.
Como professor, é importante que você compreenda os princípios da BNCC para que possa incorporá-los em suas práticas
pedagógicas considerando, principalmente, as especificidades locais das crianças e da comunidade escolar.

[1]
BANNER MÓDULO

Inserir Imagem:
bncc_m2u6_educaoinfantil_img_01_745664
929.jpg

As atividades propostas têm como principal função promover sua reflexão sobre os fundamentos pedagógicos da BNCC para
a Educação Infantil no cotidiano escolar e em sua prática como professor.
[2]
CONTEÚDO DIAGRAMADO*

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros.
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Bom trabalho!

NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA UNIDADE (RODAPÉ)

TP005
Os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento [1]
TP005

[2]
A educação de crianças é uma tarefa coletiva, resultado da parceria entre a instituição educativa e família; logo, é importante
que ambas conheçam e assegurem às crianças os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são garantidos na
prática, em ações cotidianas que ocorrem de forma regular e constante. Por isso, é tão necessária a comunicação por meio
de reuniões de pais e responsáveis e de relatórios.
A seguir, você encontrará excertos de relatórios de diferentes instituições de Educação Infantil enviados às famílias. Leia,
reflita e assinale para cada situação (questões 01 a 07) quais são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento que são
garantidos às crianças.

[3]
1- O parque externo é uma área aberta às crianças, mas, na antiga rotina, elas somente saiam para brincar ao ar livre
uma vez por semana. Agora, com a limpeza da areia, a poda das árvores e toda a manutenção realizada, elas podem
brincar diariamente. Para isso, organizou-se uma bancada de madeira com prateleiras embaixo das árvores, com
potinhos de diversos tamanhos para as brincadeiras de cientista e as explorações. Quais são os direitos de
aprendizagem que predominam nesta situação?
( ) Conviver e brincar.
( ) Brincar e participar.
( X ) Brincar e explorar.
( ) Expressar e conhecer-se.
( ) Não garante direitos.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título [H3]
[2] Texto 1 coluna
[3] Atividades de múltipla escolha com múltiplas
respostas

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! Este trecho de relatório deixa claro que toda a
instituição deve assegurar o direito de toda criança de aprender a brincar, mas, principalmente, de aprender a
explorar. Por isso, são assegurados não apenas o acesso ao ambiente externo para o contato direto com a
natureza, mas, também, os materiais necessários para a sua exploração.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

M2U6

Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! Este trecho de relatório deixa claro que toda
a instituição deve assegurar o direito de toda criança de aprender a brincar, mas, principalmente, de aprender a
explorar. Por isso, são assegurados não apenas o acesso ao ambiente externo para o contato direto com a
natureza, mas, também, os materiais necessários para a sua exploração.

2- Os bebês da creche passeiam todos os dias pelo jardim e pelo parque, depois brincam com as crianças de até dois
anos, partilhando brinquedos e observando umas às outras. Com o tempo, notou-se que esse convívio gerou uma
relação muito especial entre elas. As crianças maiores brincam com os bebês que engatinham e os observam, como
se também acompanhassem o seu desenvolvimento. Jéssica, por exemplo, da turma de dois anos, passa
diariamente no berçário antes de ir para a sua sala para dar um beijo em Pedro, o bebê novo em adaptação e que
chorava no início. Na hora do parque, Jéssica também o elegeu como melhor amigo e pegava brinquedos de areia
para ele também. Caso semelhante aconteceu com Karine, que ajudava Talita a dar seus primeiros passos. Isso
somente aconteceu porque existia uma rotina, um tempo de brincar e de encontro no parque todos os dias. Qual é
o direito de aprendizagem que predomina nesta situação?
(X ) Conviver.
( ) Brincar.
( ) Participar.
( ) Explorar.
( ) Expressar.
( ) Conhecer-se.

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! Este trecho demonstra a intenção de garantir as
condições para o direito de convívio das crianças entre elas e com crianças de diferentes idades. Com isso, elas
podem exercer com muita qualidade e afeto o direito de aprender a conviver conhecendo melhor seus parceiros,
percebendo suas necessidades e exercitando o cuidado e a solidariedade, valores fundamentais para a vida
democrática.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! Considerando o que as crianças aprendem e
desenvolvem devido à ação intencional da instituição educativa, esta situação demonstra a intenção de garantir
as condições para o direito de convívio das crianças entre elas e com crianças de diferentes idades. Com isso, elas
podem exercer com muita qualidade e afeto o direito de aprender a conviver conhecendo melhor seus parceiros,

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais
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percebendo suas necessidades e exercitando o cuidado e a solidariedade, valores fundamentais para a vida
democrática.

3- Na Emei, as crianças fazem assembleia com representantes de cada turma. Foi assim que decidiram que o dinheiro
obtido na festa junina deveria ser destinado a comprar mais carriolas de areia, e não bonecas. As crianças da turma
de cinco anos argumentaram que, para brincar com bonecas, cada uma poderia cuidar das bonecas que já existem
na escola, dar banho e arrumá-las com roupas novas. Mas, para carregar areia, precisariam dos carrinhos. Com esse
argumento, elas venceram a votação. No dia da estreia das carriolas no parque, foi necessário até agendar uma
inscrição para que todas pudessem brincar ao mesmo tempo. Quais são os direitos de aprendizagem que
predominam nesta situação?
( ) Conviver e brincar.
( X ) Participar e brincar.
( ) Brincar e explorar.
( ) Expressar e conhecer-se.
( ) Não garante direitos.

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! A assembleia é um recurso poderoso para
garantir o direito de toda criança de aprender a participar com protagonismo nas ações que interessam ao
coletivo. Ao priorizar os investimentos para a aquisição de brinquedos criteriosamente selecionados, em função
das necessidades das crianças, também asseguram o direito de toda criança de aprender a brincar.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! Considerando o que as crianças
aprendem e desenvolvem devido à ação intencional da instituição educativa, esta situação mostra a assembleia
como um recurso poderoso para garantir o direito de toda criança de aprender a participar com protagonismo
nas ações que interessam ao coletivo. Ao priorizar os investimentos para a aquisição de brinquedos
criteriosamente selecionados, em função das necessidades das crianças, também asseguram o direito de toda
criança de aprender a brincar.

4- Faz parte do mobiliário das turmas de berçários os “cestos dos tesouros”. Eles ficam em um canto da sala com materiais
selecionados. Há uma coleção de objetos de cozinha, como colheres, coadores, peneiras, amassadores etc em inox,
alumínio e também madeira. Há um outro cesto com objetos de decoração com cores e texturas diferentes. A oferta dos

☐ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☒ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais
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materiais era reorganizada a cada semana dependendo do que as crianças achavam mais desafiador. Como os cestos
estavam sempre ao alcance, virou uma atividade permanente acessada de modo autônomo por elas. Qual é o direito de
aprendizagem que predomina nesta situação?
( ) Conviver.
( ) Brincar.
( ) Participar.
( X ) Explorar.
( ) Expressar.
( ) Conhecer-se.
( ) Não garante direitos.

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! Neste trecho, nota-se a preocupação com a garantia do
direito de explorar mesmo para os bebês menores, que são mais dependentes das ações dos adultos. Como os
professores observam e renovam o acervo dos cestos, é possível garantir este direito de formas cada vez mais
sofisticadas.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! Considerando o que as crianças aprendem e
desenvolvem devido à ação intencional da instituição educativa, esta situação mostra a preocupação com a
garantia do direito de explorar mesmo para os bebês menores, que são mais dependentes das ações dos adultos.
Como os professores observam e renovam o acervo dos cestos, é possível garantir este direito de formas cada vez
mais sofisticadas.
5- Para a conclusão do projeto de construção do espaço das artes no parque com a criação de um ateliê, a decisão dos
pais e responsáveis presentes na reunião do Conselho de Escola foi fundamental. Como a escola é pequena, usavase o espaço do refeitório nos momentos de criação plástica, mas as crianças de cada turma podiam pintar apenas
uma vez por semana. Com o espaço das artes no parque, isso será possível todos os dias, em diferentes horários.
Essa conquista será comemorada com a exposição “Os olhares das crianças” para que todos apreciem pinturas e
gravuras das crianças de toda a escola. Qual é o direito de aprendizagem que predomina nesta situação?
( ) Conviver.
( ) Brincar.
( ) Participar.
( ) Explorar.

☐ Conselheiros.
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( X ) Expressar.
( ) Conhecer-se.
( ) Não garante direitos.

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! Neste trecho, destaca-se a preocupação com a garantia
do direito de aprender a se expressar, neste caso de forma artística, explorando diferentes linguagens.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! Considerando o que as crianças aprendem e
desenvolvem devido à ação intencional da instituição educativa, esta situação mostra a preocupação com a
garantia do direito de aprender a se expressar, neste caso de forma artística, explorando diferentes linguagens.
6- Como medida de proteção e cuidado com as crianças, não se permite o acesso à área externa, pois elas corriam,
subiam nas árvores, escalavam os degraus mais altos do trepa-trepa e frequentemente se machucavam. Além disso,
também corriam ao muro vazado, chamando as pessoas que passavam na rua, fazendo barulho e atrapalhando a
vizinhança. Com o fechamento do parque, reduziu-se em 50% o número de acidentes diários. A área externa foi
usada para aumentar a lavanderia e facilitar o acesso dos funcionários às tarefas de limpeza. Qual é o direito de
aprendizagem que predomina nesta situação?
( ) Conviver.
( ) Brincar.
( ) Participar.
( ) Explorar.
( ) Expressar.
( ) Conhecer-se.
( X ) Não garante direitos.

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! Neste trecho de relatório, infelizmente, não
vemos nenhum direito ser preservado. A menção ao cuidado é duvidosa, pois é bastante restritiva e descuida de
aspectos fundamentais do desenvolvimento infantil como, por exemplo, o de brincar, correr, saltar e tomar sol
diariamente. É um claro exemplo de não cuidado da criança pequena e de prioridade das condições de trabalho
dos adultos em detrimento das crianças. Seria, certamente, trabalhoso melhorar as condições de brincar na área
externa, mas esse seria o trabalho de profissionais especializados, que é o que se espera em qualquer instituição

☐ Conselheiros.
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☐ Prof. E.F. II – anos finais

M2U6

de Educação Infantil. O fechamento do parque restringe as experiências das crianças e as confina a um ambiente.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! Considerando o que as crianças
aprendem e desenvolvem devido à ação intencional da instituição educativa, esta situação mostra que,
infelizmente, não vemos nenhum direito ser preservado. A menção ao cuidado é duvidosa, pois é bastante
restritiva e descuida de aspectos fundamentais do desenvolvimento infantil como, por exemplo, o de brincar,
correr, saltar e tomar sol diariamente. É um claro exemplo de não cuidado da criança pequena e de prioridade
das condições de trabalho dos adultos em detrimento das crianças. Seria, certamente, trabalhoso melhorar as
condições de brincar na área externa, mas esse seria o trabalho de profissionais especializados, que é o que se
espera em qualquer instituição de Educação Infantil. O fechamento do parque restringe as experiências das
crianças e as confina a um ambiente.
7- Quando uma criança vai para a creche, ela e toda a sua família são acolhidas, o que torna os momentos de
convivência tão importantes. O projeto “Creche em Família”, desenvolvido na nossa creche, traz, semanalmente,
alguém da família para participar de uma roda com as crianças do berçário até o minigrupo. Quando os bebês
deixam de estranhar as pessoas de fora de seu círculo, são, pouco a pouco, inseridos nessa conversa. Nesse mês,
recebemos o pai do Alan, que mostrou o pandeiro que ele toca na escola de samba. Também recebemos a avó da
Taliandra, que é o arrimo da família e cria todos os netos. Ela mostrou o álbum da família com fotos de todos os
parentes. A agenda do próximo mês já está completa, mas serão abertas novas inscrições. Qual é o direito de
aprendizagem que predomina nesta situação?
( ) Conviver.
( ) Brincar.
( ) Participar.
( ) Explorar.
( ) Expressar.
( X ) Conhecer-se.
( ) Não garante direitos.

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! Este trecho de relatório ilustra de forma clara como é
possível criar, na rotina da instituição, uma maneira de incluir as famílias e garantir a oportunidade do sentimento
de pertencimento à comunidade, do conhecerem-se a si mesmos e uns aos outros.
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Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! Considerando o que as crianças aprendem e
desenvolvem devido à ação intencional da instituição educativa, esta situação ilustra de forma clara como é
possível criar, na rotina da instituição, uma maneira de incluir as famílias e garantir a oportunidade do sentimento
de pertencimento à comunidade, do conhecerem-se a si mesmos e uns aos outros.
TP005

Cuidar e educar, ações indissociáveis [4]
[5]
A indissociabilidade entre cuidar e educar é um valor defendido na área da Educação Infantil desde os RCNEI. Na BNCC, essa
ideia é um dos princípios básicos e deve ser preservada no planejamento e na proposição das situações cotidianas e dos
momentos especialmente planejados pelo professor. Levando isso em conta, avalie as afirmações a seguir indicando (V) para
verdadeiro ou (F) para falso.
( V ) A roda de histórias é feita sobre um tapete macio, higienizado todas as semanas, para assegurar que nenhuma
criança seja exposta ao chão frio e, ao mesmo tempo, se sinta confortável para ouvir uma longa história.

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! A roda de histórias, embora seja uma atividade
reconhecida por seu caráter pedagógico, é também um importante espaço de cuidado das crianças, sobretudo
dos aspectos emocionais e da imaginação. O cuidado de forrar o chão com um tapete, que isola a friagem e cria a
sensação de acolhimento, é mais um cuidado que melhora significativamente a condição de escuta das histórias
pelas crianças, de maneira a garantir adequadamente o direito de participar e sua relação com o campo de
experiência “Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação”.

Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! A roda de histórias, embora seja uma
atividade reconhecida por seu caráter pedagógico, é um espaço de cuidado das crianças, sobretudo dos aspectos
emocionais e da imaginação. Desse modo, o trabalho pedagógico precisa considerar a organização de situações
que contemplem experiências com a linguagem oral, com a leitura e com a linguagem escrita ao promover um
ambiente adequado e que garanta o direito de aprendizagem e o de participar e sua relação com o campo de
experiência “Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação”.

TP005
Atividades de verdadeiro (V) ou falso (F) com
feedback por sentença

[4] título H3
[5] Texto 1 coluna
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( V ) No ateliê, as crianças maiores são estimuladas a ensinar às menores o procedimento correto de lavar os pincéis,
limpar as mesas e deixar o ambiente habitável para as demais crianças.

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! Cuidar do ambiente é uma forma de cuidar de todas as
crianças, algo que se aprende desde pequeno. Nesse caso, ainda há o cuidado adicional de reconhecer as
experiências das crianças maiores, responsáveis pelo cuidado das menores, um ato que cuida e educa ao mesmo
tempo. Assim, o processo pedagógico desenvolvido no ateliê possibilita às crianças o entendimento da
importância de cuidar do bem-estar ligado a hábitos de limpeza e preservação do ambiente no decorrer das
atividades, processo esse possível por meio do direito de aprendizagem e do desenvolvimento de participar e sua
relação com o campo de experiência “O Eu, o Outro e o Nós”.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada. Cuidar do ambiente é uma forma de cuidar de
todas as crianças, algo que se aprende desde pequeno. Nesse caso, ainda há o cuidado adicional de reconhecer as
experiências das crianças maiores, responsáveis pelo cuidado das menores, um ato que cuida e educa ao mesmo
tempo. Assim, o trabalho pedagógico desenvolvido no ateliê possibilita às crianças o entendimento da
importância de cuidar do bem-estar ligado a hábitos de limpeza e preservação do ambiente no decorrer das
atividades, processo esse possível por meio do direito de aprendizagem e do desenvolvimento de participar e sua
relação com o campo de experiência “O eu, o Outro e o Nós”.

( F ) Na hora do desenho, a professora do minigrupo aproveita para ensinar as crianças sobre os hábitos
alimentares, num projeto que envolve a criação de personagens a partir dos desenhos de frutas, verduras, legumes e
demais alimentos saudáveis.

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! Esta afirmativa é falsa porque didatiza um conteúdo de
cuidado humano que se desenvolve no hábito e nas atitudes de alimentação. Pintar ou desenhar personagens animados não
necessariamente desenvolve melhores hábitos nas crianças. O desenvolvimento de hábitos alimentares é resultado do
trabalho contínuo e prático de observar as crianças e planejar formas de apresentação dos alimentos e modos de estimular a
exploração de novos sabores. Um trabalho adequado sobre hábitos alimentares poderia contemplar atividades nas quais o
processo pedagógico esteja relacionado ao direito de conviver e sua relação com o campo de experiência “Espaços, Tempos,
Quantidades, Relações e Transformações”.
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Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! Esta afirmativa é falsa porque didatiza um
conteúdo de cuidado humano que se desenvolve no hábito e nas atitudes de alimentação. Pintar ou desenhar personagens
animados não necessariamente desenvolve melhores hábitos nas crianças. O desenvolvimento de hábitos alimentares é
resultado do trabalho contínuo e prático de observar as crianças e planejar formas de apresentação dos alimentos e modos
de estimular a exploração de novos sabores. Um trabalho adequado sobre hábitos alimentares poderia contemplar
atividades nas quais o processo pedagógico esteja relacionado ao direito de conviver e sua relação com o campo de
experiência “Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações”.

( V ) Na semana anterior ao início do ano letivo, como parte do programa de acolhimento das crianças, os
professores conversam com os responsáveis, em reuniões de pequenos grupos, para conhecerem os hábitos e as
preferências de cada bebê.

Feedback para resposta correta: Parabéns! Você acertou! Acolher as famílias no ingresso do bebê à creche é um
ato fundamental de cuidado não somente do bebê, mas também da família, pois é por meio dessa atenção que se
estabelece a primeira relação com os pais ou responsáveis, fortalecendo a segurança necessária para a partilha
dos cuidados do bebê. Por isso, os momentos de acolhimento no período de adaptação ou após um período de
férias ou de adoecimento são importantes, visto que favorecem uma boa transição casa – escola e contribuem
para a criação de vínculos entre as crianças de maneira a assegurar a garantia aos direitos de conviver e de
conhecer-se e sua relação com o campo de experiência ”O Eu, o Outro e o Nós”.

Feedback para resposta incorreta: Atenção! A resposta está errada! Acolher as famílias no ingresso do bebê à
creche é um ato fundamental de cuidado não somente do bebê, mas também da família, pois é por meio dessa
atenção que se estabelece a primeira relação com os pais ou responsáveis, fortalecendo a segurança necessária
para a partilha dos cuidados do bebê. Por isso, os momentos de acolhimento no período de adaptação ou após
um período de férias ou de adoecimento são importantes, visto que favorecem uma boa transição casa – escola e
contribuem para a criação de vínculos entre as crianças de maneira a assegurar a garantia aos direitos de
conviver e conhecer-se e sua relação com o campo de experiência “o Eu, o Outro e o Nós”.
TP005

TP005
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A BNCC na prática [6]
[7]
Para implementar as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil [8], o MEC, em parceria com a Unicef e o
Instituto Avisa Lá, desenvolveu um material de apoio com orientações para os professores e gestores de instituições de
Educação Infantil, visando avançar na qualidade do trabalho pedagógico. As DCNEI são a base para a elaboração da BNCC na
etapa da Educação Infantil. Os princípios das Diretrizes se expressam na BNCC na forma de direitos de aprendizagem e de
desenvolvimento assegurados em campos de experiências, por meio de objetivos de aprendizagem. O material Diretrizes em
Ação [9] é público e pode ser acessado no site do MEC. Antes de realizar a atividade , assista ao vídeo 3 da série Diretrizes em
Ação: experiências para ampliar o conhecimento de si, do outro e do mundo [10] e analise o projeto desenvolvido pelas
crianças de Arari, no Maranhão, a partir do livro produzido pelas crianças do Vale do Ribeira, levando em conta as principais
ideias da BNCC para essa etapa.

Veja a seguir alguns aspectos importantes que você pode identificar no vídeo:







As crianças exercem, principalmente, os direitos de aprender a se expressar, explorar, brincar e conviver.
O direito de explorar se estendeu para um mundo mais amplo, para além dos muros da instituição, permitindo às
crianças conhecerem sua comunidade, seu entorno e o mundo do lado de fora da escola.
A professora organiza situações de aprendizagem sempre centradas nas experiências das crianças, e não nas suas
exposições orais.
A qualidade do material e , a organização dos tempos e dos espaços para a aprendizagem são condições
fundamentais para o sucesso do planejamento.
Os dois campos de experiência, “O Eu, o Outro e o Nós” e “Fala, Escuta, Pensamento e Imaginação”, podem ser
inter-relacionados, permitindo aprendizagens mais dialéticas e menos fechadas em áreas restritas de conhecimento.
As crianças são valorizadas como sujeitos criativos e capazes de aprender.

Esses são apenas alguns pontos em destaque, mas uma análise atenta pode trazer ainda mais descobertas. Assista
novamente ao vídeo, se desejar, e continue sua investigação sobre as apropriações das ideias da BNCC na etapa da Educação
Infantil.

[6] título [H3]
[7] Texto 1 coluna
Atividades reflexiva com feedback

[8] inserir link para abrir em nova aba
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=c
om_docman&view=download&alias=9769diretrizescurriculares2012&category_slug=janeiro-2012pdf&Itemid=30192
[9] inserir link em nova aba
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=c
om_docman&view=download&alias=32941educ-infantil-diretrizes-em-acaopdf&category_slug=janeiro-2016pdf&Itemid=30192
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[10] inserir link para abrir em nova aba:
https://vimeo.com/130626145

TP023Convite para o debate [11]

TP023

[12] Para finalizar as atividades desse módulo, convidamos você a participar do [13]Fórum de discussão para trocar
experiências com outros professores. A temática proposta para discussão é


Como se pode preservar o direito de toda criança explorar a cultura escrita, as práticas sociais de ler e de escrever
sem abandonar o direito de aprender a brincar, conviver, participar, explorar, expressar e conhecer-se? [13.1]

Reflita a questão, exponha um exemplo. Leia os exemplos citados pelos colegas e participe do debate. Esteja muito atento
aos argumentos, procurando sempre explicitar os conceitos e ideias da BNCC na etapa da Educação Infantil.

[13.1]publicar tópico de discussão na
ferramentaFórum do AVA MEC
[11] Título [H3]
[12] Texto 1 coluna

TP008

[14]Importante!
[15]Fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas mensagens
não tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou inadequadas.

[13] inserir no Tooltip:
O Fórum fica disponível no canto superior direito
da tela, junto com outras ferramentas do AVA
MEC

Lembre-se também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o mesmo
oralmente.

TP008
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[14] Texto H4
[15] Texto 1 coluna dentro da tarja de destaque
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MODELOS DE TEMPLATE
DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELOS DE TEMPLATE
MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO
PÁGINA DO MÓDULO

TP002

BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO
CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

Elementos de interface
Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo
TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016
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PÁGINA DA UNIDADE

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE ANTERIOR (TOPO)

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA UNIDADE (RODAPÉ)

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM
CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP019

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea
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CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP022

Elementos de interface
Tooltip FECHADO

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

TP012

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

TP024
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CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP026

TP028
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Módulo 2/Unidade 1: Os anos iniciais do Ensino Fundamental
CONTEÚDO

MODELO / ORIENTAÇÕES

TP002
TP004

[1.1]

2

[1.2] Módulo 2: Os anos iniciais do Ensino Fundamental
[2] Neste Módulo, serão debatidas as aprendizagens previstas para os estudantes dos anos iniciais e aspectos
relacionados à unidocência.
Ao final, você poderá realizar um conjunto de atividades que propõem reflexões a respeito dos conteúdos deste
Módulo.

[1.1] BANNER DO MÓDULO adequado ao
PIV / layout dos cursos
[1.2] Texto [h1] aplicado sobre a imagem
no HTML

[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1

[3] Objetivos do módulo

[3] título H3

[3.1] Ao concluir este módulo, espera-se que você:
[3.1] Texto 1 coluna


compreenda a natureza da BNCC e os princípios de organização dos anos iniciais do Ensino Fundamental;



entenda as decorrências e as possibilidades concretas para a prática pedagógica e as possibilidades de trabalho
que podem promover as aprendizagens propostas para essa etapa.

TP 027
[4] título H2
TP 027
[4] Características, princípios e fundamentos pedagógicos

[5] O Ensino Fundamental é a etapa mais longa da educação básica: são nove anos, quando considerados os anos
iniciais e finais. Por esse motivo, são muitas as habilidades elencadas na BNCC como aprendizagens essenciais, mas é

[5] TEXTO 1 COLUNA

importante destacar que, nos primeiros dois anos, a atenção da BNCC recai principalmente sobre a alfabetização e o
letramento matemático. Veja o que aparece no texto da Base em relação a alfabetização:
[6] Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco

[6] CITAÇÃO
[7] texto 1 coluna
[7.1] inserir link para abrir em nova
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a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do aba:
http://download.inep.gov.br/acoes_i
sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades
nternacionais/pisa/marcos_referenci
de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos.
ais/2013/matriz_avaliacao_matemati
ca.pdf
(BNCC, 2017, p. 57)

[7] Já o letramento matemático é um conjunto de competências e habilidades relacionadas à aplicação da matemática

[8] citação

em situações contextualizadas. Esse constructo, presente na BNCC, também orienta a matriz de avaliação de
matemática do Pisa [7.1] (sigla para Programme for International Student Assessment – Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes). Na BNCC, letramento matemático é definido como:
[8] [...] 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)

[9] texto 1 coluna
[9.1] inserir link para abrir em nova
aba:
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/p
ne_conhecendo_20_metas.pdf

[9] A BNCC alinha-se às metas do PNE para o Ensino Fundamental. No que se refere à alfabetização, a 5ª meta do Plano
Nacional de Educação (2014-2024) [9.1] preconiza que todas as crianças sejam alfabetizadas, no máximo, até o final do
3º ano do Ensino Fundamental.
TP012
[10] Assista ao vídeo a seguir, em que as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello discutem sobre a

TP012
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alfabetização e o letramento matemático como direitos de aprendizagem declarados na BNCC para os anos iniciais do
Ensino Fundamental, e os esforços necessários para garanti-los.
[11] videoaula

[10] texto 1 coluna
[11] VA1_M2U3_gestores PARTE 1

TP 024

TP 024
SEM cor de fundo no slider.

[12] No vídeo, são retomados alguns dados dos resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) de 2016 [9.1].
Veja, a seguir, esses e outros dados relacionados às aprendizagens dos alunos do Ensino Fundamental.

[12.1] >> Gráfico 1 – Distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em leitura no Brasil e por região
geográfica

[12] texto 1 coluna
[12.1] inserir link para abrir em nova
aba:
http://portal.inep.gov.br/documents/
186968/484421/RELAT%C3%93RIO+S
AEBANA+2016+PANORAMA+DO+BRASIL+
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E+DOS+ESTADOS/41592fab-6fd64c21-9fbbd686f6b05abe?version=1.0

[12.2] >> Gráfico 2 – Distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em escrita no Brasil e por região

Produzir gráficos de acordo com
arquivo
bncc_xls_m2u3_gestor_graficos

geográfica

[12.1] Gráfico 1
Inserir imagem:
bncc_stb_m2u1_professor_iniciais_g
rafico_01.jpg

[12.3] >> Gráfico 3 – Distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em Matemática no Brasil e por
região geográfica

[12.2] Gráfico 2
Inserir imagem:
bncc_stb_m2u1_professor_iniciais_g
rafico_02.jpg
[12.3] Gráfico 3
Inserir imagem:
bncc_stb_m2u1_professor_iniciais_g
rafico_03.jpg
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[13] Fonte: adaptado do Relatório Saeb/ANA 2016 – Panorama do Brasil e dos Estados [5.1]
[13] Legenda do slider (fixa para
todas as imagens)
[13.1] inserir link para abrir em nova
aba:
http://portal.inep.gov.br/documents/
186968/484421/RELAT%C3%93RIO+S
AEBANA+2016+PANORAMA+DO+BRASIL+
E+DOS+ESTADOS/41592fab-6fd64c21-9fbbd686f6b05abe?version=1.0
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TP019
[14] Entenda os níveis de proficiência da ANA:
>> [7] Leitura
[14.1]

No nível 1, os estudantes provavelmente são capazes de ler palavras com estrutura silábica canônica e não

[13] texto 1 coluna, centralizado.

canônica, ainda que alternem sílabas canônicas e não canônicas.

Os sinais >> indicam o título da aba;

No nível 2, além das habilidades descritas no nível anterior, os estudantes provavelmente são capazes de:

[14] Aba

localizar informações explícitas em textos curtos, como piada, parlenda, poema, quadrinho, fragmentos de
narrativas e de curiosidade científica, e em textos de maior extensão, quando a informação está localizada na
primeira linha do texto; reconhecer a finalidade de texto como convite, campanha publicitária, infográfico,
receita, bilhete, anúncio, com ou sem apoio de imagem; identificar assunto em textos como campanha
publicitária, curiosidade científica ou histórica, fragmento de reportagem e poema cujo assunto está no título
ou na primeira linha; inferir relação de causa e consequência em tirinha.
No nível 3, além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de:

[14.1] texto da aba
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localizar informação explícita em textos de maior extensão, como fragmento de literatura infantil, curiosidade
científica, sinopse, lenda, cantiga folclórica e poema, quando a informação está localizada no meio ou ao final
do texto; identificar o referente de um pronome pessoal do caso reto em textos como tirinha e poema narrativo;
inferir relação de causa e consequência em textos verbais, como piada, fábula, fragmentos de textos de
literatura infantil e texto de curiosidade científica, com base na progressão textual; inferir informação em

[15] Aba

textos como história em quadrinhos, tirinha, piada, poema e cordel; inferir assunto em textos de divulgação
científica e fragmento de literatura infantil; inferir sentido de expressão de uso cotidiano em textos como
poema narrativo, fragmentos de literatura infantil, de curiosidade científica e tirinha.
No nível 4, além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de:
identificar o referente de: pronome possessivo em poema e cantiga, advérbio de lugar em reportagem, pronome
demonstrativo em fragmento de texto de divulgação científica para o público infantil, pronome indefinido em
fragmento de narrativa infantil e pronome pessoal do caso oblíquo em fragmento de narrativa infantil;
identificar relação de tempo entre ações em fábula e os interlocutores de um diálogo em uma entrevista
ficcional; inferir sentido de expressão não usual em fragmento de texto de narrativa infantil.
>> [15] Escrita
[15.1] Os estudantes que se encontram no nível 1 provavelmente não escrevem as palavras ou estabelecem

algumas correspondências entre as letras grafadas e a pauta sonora, porém ainda não escrevem palavras

[15.1] texto da aba
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alfabeticamente. Nesse nível, em relação à produção de textos, os estudantes provavelmente não escrevem o
texto ou produzem textos ilegíveis.
Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram no nível 2 provavelmente escrevem
alfabeticamente palavras com trocas ou omissão de letras, alterações na ordem das letras e outros desvios
ortográficos. Em relação à produção de textos, os estudantes provavelmente não escrevem textos ou produzem
textos ilegíveis.
Os estudantes que se encontram no nível 3 provavelmente escrevem ortograficamente palavras com estrutura
silábica consoante-vogal, apresentando alguns desvios ortográficos em palavras com estruturas silábicas mais
complexas. Em relação à produção de textos, provavelmente escrevem de forma incipiente ou inadequada em
relação ao que foi proposto, sem as partes da história a ser contada, ou produzem fragmentos sem conectivos
e/ou recursos de substituição lexical e/ou pontuação para estabelecer articulações entre partes do texto.
Apresentam ainda grande quantidade de desvios ortográficos e de segmentação ao longo do texto.
Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram no nível 4 provavelmente escrevem
ortograficamente palavras com diferentes estruturas silábicas. Em relação à produção de textos, provavelmente
atendem à proposta de dar continuidade a uma narrativa, embora possam não contemplar todos os elementos
da narrativa e/ou partes da história a ser contada. Articulam as partes do texto com a utilização de conectivos,
recursos de substituição lexical e outros articuladores, mas ainda cometem desvios que comprometem
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parcialmente o sentido da narrativa, inclusive por não utilizar a pontuação ou utilizar os sinais de modo
inadequado. Além disso, o texto pode apresentar poucos desvios de segmentação e alguns desvios ortográficos
que não comprometem a compreensão.
Os estudantes que se encontram no nível 5 provavelmente escrevem ortograficamente palavras com diferentes
estruturas silábicas. Em relação à produção de textos, provavelmente atendem à proposta de dar continuidade a
uma narrativa, evidenciando uma situação inicial, central e final, com narrador, espaço, tempo e personagens.
Articulam as partes do texto com conectivos, recursos de substituição lexical e outros articuladores textuais.
Segmentam e escrevem as palavras corretamente, embora o texto possa apresentar poucos desvios ortográficos
e de pontuação que não comprometem a compreensão.

>> [16] Matemática
[16.1] No nível 1, os estudantes provavelmente são capazes de: ler horas e minutos em relógio digital; ler

medida em instrumento (termômetro, régua) com valor procurado explícito; associar figura geométrica
espacial ou plana à imagem de um objeto; fazer contagem de até 20 objetos dispostos em forma organizada ou
desorganizada à sua representação por algarismos; reconhecer planificação de figura geométrica espacial
(paralelepípedo); identificar maior frequência em gráfico de colunas, com quatro categorias, ordenadas da
maior para a menor; comparar espessura de imagens de objetos; comparar quantidades pela contagem,

[16] Aba
[16.1] texto da aba
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identificando a maior quantidade, em grupos de até 20 objetos organizados.
No nível 2, além das habilidades descritas no nível anterior, os estudantes provavelmente são capazes de:
associar a escrita por extenso de números naturais com até três ordens à sua representação por algarismos;
reconhecer figura geométrica plana (triângulo, retângulo, quadrado e círculo) com base em sua nomenclatura;
identificar o intervalo em que se encontra uma medida apresentada em um instrumento (balança analógica);
identificar registro de tempo em calendário; identificar frequência associada a uma categoria em gráfico de
colunas ou de barras, com quatro categorias; identificar informação ou frequência associada a uma categoria
em tabela simples ou de dupla entrada (com o máximo de 3 linhas e 4 colunas ou 4 linhas e 3 colunas); a
composição de um número natural de dois algarismos, dada sua decomposição em ordens; comparar
comprimento de imagens de objetos; comparar quantidades pela contagem, identificando a maior quantidade,
em grupos de até 20 objetos desorganizados; comparar quantidades pela contagem, identificando quantidades
iguais; números naturais não ordenados com até três algarismos; completar sequências numéricas crescentes de
números naturais, de dois em dois, de quatro em quatro, de cinco em cinco ou de dez em dez; calcular adição
envolvendo dois números naturais de até três algarismos sem reagrupamento; subtração envolvendo dois
números naturais de até dois algarismos sem reagrupamento; determinar valor monetário de cédulas ou de
agrupamento de cédulas e moedas, sem envolver reagrupamento de centavos em reais; resolver problema de
adição ou subtração envolvendo números naturais de até dois algarismos, sem reagrupamento nos cálculos,
com o significado de acrescentar ou retirar e em que o estado final é desconhecido; resolver problema de
multiplicação ou divisão envolvendo números naturais de até dois algarismos, sem reagrupamento nos
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cálculos, com o significado de metade e em que o tamanho do grupo é desconhecido.
No nível 3, além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de:

associar um agrupamento de cédulas e/ou moedas, com apoio de imagem ou dado por meio de um texto, a
outro com mesmo valor monetário; identificar frequências iguais em gráfico de colunas, com quatro
categorias; identificar gráfico de colunas que representa um conjunto de informações dadas em um texto;
identificar frequência associada a uma categoria em tabela de dupla entrada (com mais de 4 colunas, ou mais
de 4 linhas); completar sequência numérica decrescente de números naturais não consecutivos; calcular adição
envolvendo dois números naturais de até três algarismos e apenas um reagrupamento (na ordem das unidades
ou das dezenas); calcular subtração envolvendo dois números naturais, em que pelo menos um deles tem três
algarismos, sem reagrupamento; resolver problema de adição ou subtração envolvendo números naturais de
um ou dois algarismos, com ou sem reagrupamento nos cálculos, com o significado de retirar e em que o
estado inicial ou o estado final é desconhecido.
No nível 4, além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de:

inferir medida em instrumento (termômetro) com valor procurado não explícito; ler horas e minutos em
relógios analógicos, identificando marcações de 10, 30 e 45 minutos, além de horas exatas; identificar
composição ou decomposição aditiva de números naturais com até três algarismos, canônica (mais usual, ex.:
123 = 100 + 20 + 3) ou não canônica (ex.: 123 = 100 + 23); composição de um número natural de três
algarismos, dada sua decomposição em ordens; uma categoria associada a uma frequência específica em
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gráfico de barra, com quatro categorias; calcular adição envolvendo dois números naturais de até três
algarismos e mais de um reagrupamento (na ordem das unidades e das dezenas); calcular subtração envolvendo
dois números naturais com até três algarismos, com reagrupamento; resolver problema de adição ou subtração,
envolvendo números naturais de até três algarismos, com ou sem reagrupamento nos cálculos, com o
significado de comparar e em que a diferença, a menor ou a maior quantidade seja desconhecida; calcular

[17] Legenda da aba. Aplicar fonte
menor.
[17.1] inserir link para abrir em nova
aba:

problema de adição ou subtração, envolvendo números naturais de até três algarismos, com reagrupamento nos
cálculos, com o significado de acrescentar e em que o estado inicial é desconhecido; calcular problema de

http://portal.inep.gov.br/documents/

multiplicação ou divisão envolvendo números naturais de até dois algarismos, com ou sem reagrupamento nos

186968/484421/RELAT%C3%93RIO+S

cálculos, com o significado de formação de grupos iguais e em que o produto é desconhecido; calcular

AEB-

problema de multiplicação ou divisão envolvendo números naturais de até dois algarismos, com apoio de

ANA+2016+PANORAMA+DO+BRASIL+

imagem ou não, com o significado de formação de grupos iguais e em que o tamanho do grupo ou o número de E+DOS+ESTADOS/41592fab-6fd6grupos é desconhecido; calcular problema de multiplicação ou divisão envolvendo números naturais de até

4c21-9fbb-

dois algarismos, sem reagrupamento nos cálculos, com o significado de comparar, incluindo dobro ou triplo,

d686f6b05abe?version=1.0

em que a maior quantidade é desconhecida; problema de multiplicação ou divisão envolvendo números
naturais de dois algarismos, com o significado de comparar, incluindo terça ou quarta parte, em que a menor
quantidade é desconhecida.
[17] Fonte: adaptado do Relatório Saeb/ANA 2016 – Panorama do Brasil e dos Estados [17.1]
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[18] A ênfase na alfabetização e no letramento matemático nos primeiros anos do Ensino Fundamental, entretanto,
não pode ser utilizada como desculpa para que sejam negligenciadas as outras aprendizagens – de outras áreas e
componentes – às quais os estudantes têm direito. Uma questão que a equipe escolar pode sugerir durante o estudo
aprofundado da BNCC ou mesmo da elaboração dos currículos é: qual deve ser o foco do professor? Assista à videoaula
a seguir, com as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello para ver como elas abordam o assunto.
[18] Texto 1 coluna
[19] VA1_M2U3_gestores Parte 2

[19] VA1_M2U3_gestores Parte 2
TP009
[20][20.1]
A fala das professoras traz dois aspectos que se relacionam: o primeiro, de que a ênfase no letramento matemático e

TP009

na alfabetização não exclui o trabalho pedagógico com as habilidades de outras áreas e componentes. Nesse sentido, o
que a BNCC promove é que as aprendizagens sejam contextualizadas e que os componentes sejam trabalhados,
inclusive, como meios para engajar e motivar os alunos.
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O segundo aspecto diz respeito à organização dos anos iniciais

[20.1] imagem 50%. Representando

que frequentemente se observa no Brasil: a “unidocência” nas

alfabetização e letramento.

turmas de 1º a 5º ano. Esse aspecto, se bem arranjado no dia a
dia escolar, favorece a interdisciplinaridade e aumenta as

Inserir imagem:

chances de as aprendizagens serem contextualizadas.
Reflita: como você se sente diante dos desafios de promover as

bncc_stb_m2u1_professor_inicia
is_img_01_554914549.jpg

aprendizagens de leitura, escrita e matemática? E como você
pode articular essas aprendizagens com as habilidades
relacionadas aos outros componentes? Esse será o próximo
assunto!

[Avançar]
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Com ou sem cor de fundo
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CONTEÚDO DIAGRAMADO
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Com ou sem cor de fundo
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Módulo 2/Unidade 2: Os anos iniciais do Ensino Fundamental –
LINGUAGENS
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[0]

[1] Os anos iniciais do Ensino Fundamental
[2] 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. A finalidade é possibilitar aos
estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas, que lhes permitam ampliar suas capacidades [0] Banner da unidade iD shutter: 325425077
expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como também seus conhecimentos sobre as
[1] título da Unidade – H2; aplicar sobre a imagem
especificidades dessas linguagens, sempre em conexão com as culturas infantis.

conforme layout/PIV
TP009

[2] texto_1 coluna

[2.1]

TP009

Arte [2.2]
[2.3] A Arte é um campo do conhecimento humano sensívelcognitivo que envolve as práticas da criação, produção,
apreciação, compartilhamento e reflexão de suas formas. A
experiência artística possibilita ao sujeito um novo modo de
olhar para si, para o outro e para o mundo, podendo favorecer o
diálogo entre culturas distintas e o reconhecimento de
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semelhanças e diferenças entre essas culturas.

[2.1] imagem lateral (50%).
bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_img02_163793882

[2.2] Título [H2]
[2.3] Texto
TP010
TP010
[3]
Nos anos iniciais, os processos de aprendizagem ocorrem por meio da experimentação, do reconhecimento [3] Texto 1 coluna
de formas artísticas diversas, nas possibilidades de dar forma a pensamentos, sentimentos e emoções, no
contato com diferentes modos de criação e produção artísticas.
[4]

[4] Imagens:
bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_img03_335573669
bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_img04_76697509
bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_img05_1158082309

[5]
O aluno, neste momento da escola, carrega consigo a vontade de criar, de agir e de interagir, mas também
sua individualidade, seu mundo único, sua história. E tudo isso pode e deve ser explorado no campo das
artes, possibilitando a este indivíduo criar e recriar, descobrir-se e descobrir o outro. As atividades desta
[5] Texto_1 coluna
disciplina devem trazer para dentro da sala de aula o cotidiano artístico da criança, percebendo, na
simplicidade do dia a dia dele, a riqueza que pode ser explorada no mundo da arte. Por exemplo, uma simples
imitação já propõe ao aluno a teatralização, a representação; riscar as paredes denota a vontade de criar, de
TP014
exteriorizar através do desenho seus sentimentos.
TP014
[6] Estrutura do componente Arte e suas unidades temáticas
[6.1]
Na BNCC o componente Arte está estruturado para promover a aprendizagem das especificidades das Artes
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Visuais, da Dança, da Música e do Teatro. 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 processos
de aprendizagem em Arte ocorram por meio da articulação entre as linguagens, gerando uma nova unidade
temática, chamada de Artes Integradas. As Artes Integradas surgem como forma de fortalecer, incentivar e
legitimar a aprendizagem em arte com referência nos processos híbridos que compõem algumas práticas
artísticas como aquelas ligadas a algumas vertentes da arte contemporânea, à performance e às
manifestações populares.

[6] Título h3

[6.2]

[6.3] Card 2 –
bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_card2_75332470
[6.3.1] Texto Card 2

[6.1] texto 1 coluna
[6.2] Card 1 –
bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_card1_161593985
[6.2.1] Texto Card 1

[6.4] Card 3bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_card3_535035985
[6.4.1] Texto Card 3
[6.5] Card 4 –
bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_card4_63136906
[6.5.1] Texto Card 4
[6.2.1] Artes Visuais
As Artes visuais são os processos e produtos artísticos e culturais, nos diversos tempos históricos e contextos
sociais, que têm a expressão visual como elemento de comunicação. Essas manifestações resultam de
explorações plurais e transformações de materiais, de recursos tecnológicos e de apropriações da cultura
cotidiana. (BNCC, p. 191).
[6.3]
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[6.3.1] Dança
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. (BNCC, p. 191).
[6.4]

[6.4.1]
Música
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. (BNCC, p. 192)
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[6.5]

[6.5.1]
Teatro
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. Os processos de criação teatral passam por situações de criação
coletiva e colaborativa, por intermédio de jogos, improvisações, atuações e encenações, caracterizados pela
interação entre atuantes e espectadores. (BNCC, p. 192).

TP017
[7] As seis dimensões do conhecimento
TP017
[7.1] A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule seis dimensões do conhecimento que, de
[7] título H3
forma indissociável e simultânea, caracterizam a singularidade da experiência artística. Assim, as propostas
de aprendizagem artística devem considerar os estudantes como protagonistas de seus percursos de
construção de conhecimento. As aulas de arte devem ser um espaço para que eles possam criar formas
artísticas a partir de seus sentimentos, pensamentos e sensações, conhecer referências estéticas, filosóficas,
históricas, sociais e políticas que possam referenciar suas próprias criações e desenvolver pensamento crítico
e reflexivo sobre suas próprias experiências e sobre as manifestações artísticas apresentadas como
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referência, que, por sua vez, devem ser sempre contextualizadas no tempo e no espaço.
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
[7.2] diz respeito ao exercício de uma atitude intencional e investigativa que possibilita ao estudante atribuir
materialidade estética a sentimentos, ideias e desejos de forma individual e coletiva;
>> crítica
[7.3] propicia aos sujeitos novas compreensões do espaço em que vivem, (articulando ação e pensamento
propositivo, envolvendo aspectos estéticos, políticos, históricos, filosóficos, sociais, econômicos e culturais);
>>estesia
[7.4] diz respeito à experiência sensível dos sujeitos em relação a si mesmos e ao espaço que ocupam
considerando emoção, percepção, intuição, sensibilidade e intelecto;
>> expressão
[7.5] refere-se à atitude de compartilhar criações e procedimentos artísticos;
>> fruição
[7.6] refere-se à abertura para se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais, de
modo a reconhecer sensações de prazer, deleite, e, até mesmo, estranhamento;
>>reflexão
[7.7] está relacionada ao exercício de perceber, analisar e interpretar as manifestações artísticas e culturais,
seja como criador ou como leitor.

TP007
[8] As competências específicas de Arte
[8.1] 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:
[8.2]
1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno

[7.1] texto_1 coluna
Elementos de interface
Os sinais >> indicam o título de cada sanfona
[7.2] Sanfona/colapsado FECHADO
[7.3] Sanfona/colapsado FECHADO
[7.4] Sanfona/colapsado FECHADO
[7.5] Sanfona/colapsado FECHADO
[7.6] Sanfona/colapsado FECHADO
[7.7] Sanfona/colapsado FECHADO

TP007

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

ÁREA: LINGUAGENS

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.
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.

[8] Título h3
[8.1] texto_1 coluna
[8.2] lista
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[9] Acompanhe agora uma proposta elaborada a partir de uma das habilidades da unidade temática, a dança,
considerando as seis dimensões do conhecimento apresentadas anteriormente, que, segundo o texto da
BNCC, devem perpassar a aprendizagem em Arte no Ensino Fundamental.
Enquanto assiste ao vídeo, reflita sobre a possibilidade de adaptar essa proposta a sua realidade para utilizála com seus alunos.

[9.1] Inserir videoaula 1 - VA1_M2U2_iniciais_arte
[9.2] Agora, reflita sobre o que mais lhe chamou a atenção no vídeo e/ou como incorporar o exemplo à sua
prática pedagógica, considerando o contexto no qual seus alunos estão inseridos.
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[9] Texto + [9.1] vídeo VA1_M2U2_iniciais_arte
(100%) com cor de fundo
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TP008
[10] Para saber mais sobre como trabalhar com os alunos diferentes formas de orientação no espaço e ritmos
do movimento, leia os livros indicados a seguir de Rudolf Laban, autor que desenvolveu importante pesquisa
sobre o movimento humano, e também o artigo da pesquisadora Isabel Marques:
[10.1] Saiba mais
[10.2]

[9.2] Texto

MARQUES, I. Revisitando a dança educativa moderna de Rudolf Laban. Sala Preta, v. 2, p. 276-281, 26 nov. 2011.
Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/57104>. Acesso em 25 nov. 2018.
LABAN, R. Domínio do Movimento. São Paulo: Summus, 1978.
LABAN, R. Dança Educativa Moderna. São Paulo: Ícone, 1990.
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[10] Texto

[10.1] Tarja com ícone e [10.2] texto
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[11]

[12]

TP004

Educação Física
[13]
A Base Nacional Comum Curricular tem o compromisso com o desenvolvimento humano global, rompendo
com visões que privilegiaram apenas a dimensão intelectual da formação 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 [11] Banner
por fazer, o movimentar-se para descansar da rotina ou das aprendizagens “sérias”, integrando as demais bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_img06_3409990
61
dimensões do desenvolvimento humano às experiências corporais.
[14] As unidades temáticas
[15]
Cada uma das práticas corporais tematizadas compõe na BNCC uma das cinco unidades temáticas abordadas
ao longo do Ensino Fundamental. Contudo, não há a pretensão de universalizá-las, pois são um dos possíveis
entendimentos das manifestações culturais tematizadas na Educação Física escolar. As unidades temáticas

[12] Título [H2]
[13] Texto_1 coluna

[14] Título [H3]
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relacionam-se a determinadas habilidades e, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, estão organizadas em
dois blocos: 1º e 2º anos e do 3º ao 5º ano.

[15] Texto 1 coluna
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>> Brincadeiras e jogos
[16]

TP024

1º e 2º anos
Brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional
3º ao 5º ano
Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo
Brincadeiras e jogos de matrizes indígena e africana
[17]
>> Esportes

[16] Slider 1 – inserir imagem:
bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_slider01 COM COR DE
FUNDO
[17] Slider 2 - inserir imagem:
bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_slider02
COM COR DE FUNDO
[18] Slider 3 - inserir imagem:
bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_slider03
COM COR DE FUNDO
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[19] Slider 4 - inserir imagem:
bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_slider04
COM COR DE FUNDO
[20] Slider 5 - inserir imagem:
bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_slider05
COM COR DE FUNDO

1º e 2º anos
Esportes de marca
Esportes de precisão
3º ao 5º ano
Esportes de campo e taco
Esportes de rede/parede
Esportes de invasão
[18]
>> Ginásticas
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1º e 2º anos
Ginástica geral
3º ao 5º ano
Ginástica geral
[19]
>> Danças
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Danças do contexto
comunitário e regional
3º ao 5º ano
Danças do Brasil e do mundo
Danças de matrizes indígena e africana
[20]
>> Lutas

1º e 2º anos
Prática não abordada nestes anos
3º ao 5º ano
Lutas do contexto comunitário e regional
Lutas de matrizes indígena e africana
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TP017
[21]
Dimensões do conhecimento[22]
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 temáticas. Por isso, a BNCC define as oito dimensões de conhecimento que devem ser trabalhadas
em todas as unidades temáticas.
[23]
>>Experimentação
Refere-se à dimensão do conhecimento que se origina pela vivência das práticas corporais.
TP017
[24]
>>Uso e apropriação
Refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante realizar de forma autônoma uma determinada
prática corporal.
[25]
>>Fruição
Implica a apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais.
[26]
>>Reflexão sobre a ação
Observação e análise das próprias vivências corporais e dos outros.
[27]
>>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.
[28]

[21] Título [H3]
[23] Sanfona 1
[24] Sanfona 2
[25] Sanfona 3
[26] Sanfona 4
[27] Sanfona 5
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>>Análise
Está associada aos conceitos necessários para entender as características e o funcionamento das práticas
corporais (saber sobre).

[28] Sanfona 6
[29] Sanfona 7

[29]
>>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.

[30] Sanfona 8

[30]
>>Protagonismo comunitário
[30.1]
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.

TP007
[31] As competências específicas de Educação Física para o Ensino Fundamental
[32]
O componente curricular de Educação Física também deve garantir aos alunos o desenvolvimento de
competências específicas, a saber:
[33]
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.

TP007
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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.

TP012
[34]
A BNCC espera que o professor articule em suas práticas pedagógicas as habilidades do componente
específico com as habilidades da área de Linguagens e as de outros componentes. Assista a alguns exemplos
de como isso é possível nos componentes Língua Portuguesa e Ciências. A videoaula também aborda a
questão da progressão das aprendizagens nas unidades temáticas de Educação Física.

[31] Título [H4]
[32] Texto_ 1 coluna
[33] Lista

[35]
Videoaula - VA1_M2U2_iniciais_ef
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[36]
É importante compreender o compromisso da Educação Física com as competências gerais da BNCC, porque
essa forma de conceber as aulas modifica em muitos aspectos o que tradicionalmente tem sido trabalhado
nesse componente. A seguir, você tem algumas sugestões que poderão ajudá-lo a refletir sobre as práticas
corporais articuladas às competências gerais.
Quadro comparativo:
[37]
Competências gerais da BNCC
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para
entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.

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.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e
culturais, das locais às mundiais, e também participar de
práticas diversiﬁcadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visualmotora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e
digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística,

Como eu poderia relacionar essa competência à
Educação Física nos anos iniciais?
Valorizando
e
utilizando
conhecimentos
historicamente construídos sobre as práticas
corporais, seus sentidos e seu enquadramento
nos valores democráticos. Isso é possível quando
os alunos são convidados a ampliar
conhecimentos sobre brincadeiras e jogos,
danças, lutas, esportes e ginásticas presentes na
comunidade incluindo práticas da matriz indígena
e africana, ao mesmo tempo que refletem sobre o
trabalho coletivo, o respeito aos combinados e às
diferenças.
Instigando a curiosidade intelectual e a
capacidade de os alunos formularem e resolverem
problemas, pois as habilidades desta fase
envolvem planejar novos modos de praticar,
ajustar recursos, espaços e materiais.
Possibilitando a valorização e fruição de práticas
corporais para que os alunos reflitam sobre elas e
as apreciem. Isso é possível por meio de práticas
lúdicas do contexto comunitário e de atividades
de lutas e danças das matrizes indígena e africana.
Ampliando os conhecimentos sobre a linguagem
corporal e sua integração às demais linguagens,
para que os estudantes possam experimentar

[34] Texto_1 coluna
[35] Vídeo: VA1_M2U2_iniciais_ef
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matemática e cientíﬁca, para se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes
contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento
mútuo.
5. 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, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e
apropriar-se de conhecimentos e 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.
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.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e
emocional, compreendendo-se na diversidade humana e
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica
e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conﬂitos e a
cooperação, fazendo-se 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.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia,

diferentes formas de expressão corporal.

Utilizando tecnologias digitais de informação e
comunicação na produção e divulgação de
práticas corporais. Isso é possível por meio de
atividades de leitura e registro como animações,
vídeos, imagens, infográficos, jogos eletrônicos...
Permitindo que os estudantes possam escolher
formas de participar como espectadores e/ou
praticantes das práticas corporais, adotando
valores da sociedade democrática ao colaborar,
trabalhar coletivamente e respeitar diferenças
durante a experimentação e a fruição de tais
práticas.
Contemplando práticas corporais que envolvam
olhares de diferentes pontos de vista, culturas,
grupos, questões éticas e do meio ambiente na
propagação de valores e no respeito ao meio
ambiente, a diferentes culturas e ao patrimônio
cultural de diferentes matrizes que compõem a
cultura corporal.
Possibilitando que os alunos compreendam o
próprio corpo e seu envolvimento em práticas
corporais e os sentimentos decorrentes delas. Isso
é possível, por exemplo, quando as crianças são
convidadas a conhecer e a refletir sobre o próprio
corpo, o cuidado consigo e com os demais nas
abordagens de ginástica.
Promovendo valores, exercitando a empatia, o
diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação
em práticas. Discutindo e analisando criticamente
com os alunos a presença de preconceitos nas
práticas corporais.
Trabalhando com valores e cooperação nas

[36] Texto 1 coluna
[37]
TABELA
* Com função hover e destaque em célula
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responsabilidade, ﬂexibilidade, resiliência e determinação,
tomando decisões com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

práticas corporais.

TP004
[0]

[1]

Língua Portuguesa

[2] 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 escrita, valendo-se dos impressos,
não deixa de lado outras mídias e tecnologias, cada vez mais importantes na atualidade digital.
TP004
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TP023

[1.5]
O componente se organiza não por temáticas ou conteúdos/objetos de ensino, mas por práticas de
linguagem [1.5.1] (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:
TP017
[1.5.2]
>> 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. 92).

[0] Banner
bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_img07_2197534
90
[1] Título [H2]
[2] Texto_1 coluna

>> 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. 92).
>> 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. 104).
>> 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, contemplando temas que impactam a

TP023

[1.5] Texto

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

ÁREA: LINGUAGENS

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. 118).

[1.5.1] Tooltip oculto:
[…] no eixo Análise Linguística/Semiótica, sistematiza-se a
alfabetização, particularmente nos dois primeiros anos, e
desenvolvem-se, ao longo dos três anos seguintes, a
[2] A escolha desses campos nos anos iniciais, deve-se ao fato de que a criança e o pré-adolescente se observação das regularidades e a análise do funcionamento
movem, principalmente, na vida cotidiana e na vida escolar, para construir seu conhecimento sobre o da língua e de outras linguagens e seus efeitos nos
funcionamento dos gêneros de texto/discurso que circulam tanto na vida pública, mediados pelas mídias, discursos. (BNCC, p. 85).
como na vida privada cotidiana, sejam eles gêneros da divulgação científica, artístico-literários, cotidianos,
jornalísticos, midiáticos etc. Apesar disso, há conhecimentos linguísticos e semióticos que circulam e dão base
a todos os campos, dentre eles, com destaque, os envolvidos na alfabetização (conhecimentos fonológicos,
grafêmicos, morfossintáticos). Por isso, indica-se também na BNCC a abordagem desses conhecimentos que TP017
circulam em todos os campos - com destaque para aqueles envolvidos na alfabetização [2.1].
Nos anos iniciais, mais especificamente, no 1º e 2º anos, embora se “alfabetize letrando”, isto é, se dispense
grande atenção à alfabetização, mas sem passar ao largo da leitura e produção dos textos dos diversos
campos adequados a esses anos, as práticas de ensino devem priorizar a alfabetização e a construção do
sistema alfabético do português do Brasil, que introduzirão o aluno no mundo da escrita, fundamental nos
anos iniciais.
TP007
[3] Para dar conta dessas especificidades, a BNCC postula as competências de LP para os anos iniciais, quais
sejam:
[2] Texto

[3.1]
1.

2.

3.

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.
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.
Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos

[2.1] Tooltip ABERTO
Ver
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundament
al/lingua-portuguesa-no-ensino-fundamental-anos-iniciaispraticas-de-linguagem-objetos-de-conhecimento-ehabilidades
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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.
6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de TP007
comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que
ferem direitos humanos e ambientais.
[3] Texto + [3.1] lista
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 humanizador 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.
TP012

[4] Agora, você assistirá a uma videoaula que trata das aprendizagens esperadas para Língua Portuguesa nos
anos iniciais. Antes, porém, para direcionar seus estudos tenha em mente esta questão: Quais conhecimentos
básicos espera-se que os alunos construam até o final do 2º ano?

[4.1] Inserir videoaula: VA1_M2U2_iniciais_lp
[5] A que conclusão você chegou após essa videoaula? Como você respondeu à questão feita anteriormente?
TP012

[6] Na sequência, você assistirá a outra videoaula, desta vez com foco na progressão das aprendizagens.
Enquanto assiste ao vídeo, reflita: O que marca a progressão entre os anos iniciais e finais?

TP012
[4] Texto + [4.1] vídeo (100%) com cor de fundo
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[6.1] Inserir videoaula: VA2_M2U2_iniciais_lp

[5] Texto

[7] E então? O que aprendeu assistindo a essa videoaula? Como respondeu à questão inicial?
TP012
[8] E, agora, você assistirá à última videoaula desta unidade. Ela trata dos aspectos metodológicos que
orientam a prática docente. Enquanto assiste ao vídeo, responda: Quais são as vertentes metodológicas
citadas? O que as diferencia? Qual princípio deve orientar toda e qualquer atividade a ser desenvolvida em
sala de aula?

TP012
[6] Texto + [6.1] vídeo: VA1_M2U2_iniciais_lp
(100%) com cor de fundo

[8.1] Inserir videoaula: VA3_M2U2_iniciais_lp
[9] O que você aprendeu sobre a metodologia de abordagem dos textos/enunciados e a metodologia de
ensino-aprendizagem? Registrar as suas conclusões.

[10] Importa destacar, ainda, que os campos de atuação que organizam a BNCC para Língua Portuguesa são

[7] Texto

pertinentes também aos demais componentes, de modo que, para o professor unidocente, fica facilitada a
construção da interdisciplinaridade: os textos injuntivos (regras, regulamentos, receitas etc.), nos anos
iniciais, circularão no campo da vida cotidiana e escolar, assim como as cantigas e canções, trava-línguas,
parlendas, quadrinhas, etc. Já os contos, crônicas, narrativas de enigma, poemas, canções, animações entre
outros trarão a literatura infantil e as artes a seu convívio.
Os campos jornalístico e midiático (vida pública) e de estudo e pesquisa abrigarão a circulação dos gêneros
da divulgação científica (relatos, notas e notícias, infográficos, pequenos artigos etc.) e da informação (notas,
notícias, reportagens, artigos, etc.) sobre o mundo mais distante.
O campo da divulgação científica e também o do jornalístico midiático viabilizarão o contato com conteúdos
dos componentes das áreas de Ciências da Natureza e de Ciências Sociais.
O campo artístico abrirá a sensibilidade não somente para a arte verbal (literatura), mas também para outras
artes como a música, o teatro, a dança, o cinema e as artes plásticas.

TP012
[8] Texto + [8.1] vídeo:
VA3_M2U2_iniciais_lp
(100%) com cor de fundo
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A matemática permeia todos os campos, está presente tanto numa receita, como em um infográfico e em
uma pintura.
[10.1]

[9] Texto
Campo da vida
cotidiana e
escolar

Campo da
divulgação
científica

Matemática

[10] Texto
Literatura infantil
e Artes

Campos
jornalístico e
midiático (vida
pública) e de
estudo e
pesquisa

[11]
Uma última ressalva é em relação à importante transição que se faz entre os 1º/2º anos, cujo foco na
alfabetização é maior, e os restantes 3º/9º anos. Isso se traduz em um foco central e denso nos processos de
análise linguística envolvidos no sistema alfabético (alfabetização/ortografização), enquadrados pelas práticas

☐ Conselheiros
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de leitura e produção de textos orais, escritos e multissemióticos.
Por fim, para encerrar esta unidade, registre o que aprendeu sobre:

[11.1]







a visão da língua adotada na BNCC;
o modo como o componente está organizado;
a escolha dos campos nos anos iniciais;
o que priorizar no 1º e no 2º ano;
as competências de LP para os anos iniciais; e
a construção da interdisciplinaridade por um professor unidocente.

[10.1] Infográfico – inserir imagem:
bncc_m2u2_linguagem_prof_iniciais_img08

[11] Texto

[11.1] bullets
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MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016
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TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019
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TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO
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TP010

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função “Ampliar imagem”

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função “Ampliar imagem”

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

TP012

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP024

TP025
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SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa
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TP004

[19]

[19] Imagem Shutterstock ID 250559644
[20] Título da Unidade H2
[20]

Unidade 3: Aprendizagens esperadas nos anos iniciais: Área de Matemática
A aprendizagem de Matemática deve ser vista como um processo em permanente construção. Seu estudo não
deve se reduzir à apropriação de um aglomerado de procedimentos. Em seu percurso escolar, o estudante deve
ser motivado a questionar, formular, testar e validar hipóteses; buscar contraexemplos; construir modelos;
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M2U3
verificar a adequação da resposta a um problema; desenvolver a linguagem matemática [20.1]; e, como
consequência, construir formas de pensar que o levem a refletir e agir de maneira crítica sobre as questões com TP023
as quais ele se depara em seu cotidiano.
É no planejamento da ação pedagógica que as conexões das unidades temáticas de Matemática entre si e com
outras áreas, e que a riqueza de possibilidades do currículo emergem e podem ser explicitadas, contribuindo
para que todos se beneficiem do acesso ao raciocínio matemático e aprendam a aplicá-lo de maneira criativa,
eficiente e contextualizada.
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.

TP005
[21]
Para o componente Matemática, a BNCC propõe cinco unidades temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.

Números;
Álgebra;
Geometria;
Grandezas e medidas;
Probabilidade e estatística.

Embora os Parâmetros Curriculares Nacionais para os anos iniciais já contivessem propostas para o
desenvolvimento do pensamento algébrico no eixo “Números e operações” e no eixo “Geometria”, e
probabilidade e estatística fizessem parte do eixo “Tratamento da informação”, na BNCC há uma modificação
em relação a isso. Tanto a introdução de habilidades envolvendo Álgebra como Probabilidade e Estatística nos
anos iniciais têm o propósito de colocar em destaque a importância do desenvolvimento dessas aprendizagens.
A Álgebra coloca em destaque as possibilidades de generalização que as crianças já possuem; e a unidade de
Probabilidade e Estatística traz tanto discussões sobre a noção de aleatoriedade de eventos com os quais todos

20.1 Inserir texto no tootltip:
Na BNCC, gráficos, tabelas e esquemas são
referidos como linguagens, além de textos
escritos na língua materna e de outras
linguagens para descrever algoritmos, como
fluxogramas e dados.

TP005
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nos deparamos cotidianamente quanto questões relativas à coleta e organização de dados sobre algo que se [21] Texto 1 coluna
queira saber a respeito de assuntos diversos que, de alguma forma, influenciam a vida de todos e de cada um.

TP012
[22] Álgebra
TP012
[23]
Assista ao vídeo a seguir para entender melhor a estruturação do pensamento algébrico: serão abordadas as
habilidades EF01MA10, EF02MA10, EF03MA10, EF04MA12 e EF05MA11. Ao final, você perceberá que a Álgebra
não é apenas o uso de números e letras: trata-se de um processo de observação de regularidades e de
generalização do padrão observado.

[24] Retranca: VA1_M2U2_iniciais_mat

[22] título [h3]
[23] texto
[24] videoaula 1 módulo 2

TP012
[25] Probabilidade e estatística
[26]

TP012
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M2U3
No próximo vídeo, veremos como a noção de probabilidade nos permite reconhecer a aleatoriedade de
ocorrências de um evento, distinguindo o possível do impossível, o muito provável do pouco provável. Sobre
isso será abordada a habilidade EF01MA20. Em relação à estatística, discutiremos o levantamento e a
representação dos dados, tomando como exemplo as habilidades EF02MA10 e EF02MA11.
[29] VA2_M2U2_iniciais_mat

[25] título [h3]

TP012

[26] texto

[30]
No vídeo a seguir, demonstraremos com um exemplo prático como as habilidades EF02MA12 e EF02MA13 de
Matemática podem ser trabalhadas de forma articulada com habilidades de outros componentes, como Língua
Portuguesa, Arte e Geografia.

[29] videoaula 2 módulo 2

TP012

[31] Retranca: VA3_M2U2-iniciais_mat

[30] Texto
[31] videoaula 3 módulo 2
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[32.1] Progressão das aprendizagens

[32]
Abordaremos a importância do reconhecimento da progressão das habilidades durante todo o Ensino
Fundamental. Para isso, serão tratadas as habilidades de acordo com o agrupamento em unidades temáticas.
[33] Geometria
[34]

Nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, em continuidade às experiências vividas na Educação Infantil,
os jogos, as brincadeiras e as explorações de espaços e materiais diversos oferecem contextos propícios ao [32.1] Título H3
desenvolvimento de noções matemáticas. Nesse período, espera-se que as crianças aperfeiçoem seus sistemas
de localização e de capacidade de descrição do espaço, o que é complementado pelas experiências com as [32] texto 1 coluna
diferentes grandezas que nos cercam e que permitem sucessivas aproximações com a unidade temática
“Geometria”. Nos anos seguintes (quarto e quinto anos do Ensino Fundamental), o foco está nas habilidades [33] título aba 1 [h3]
que envolvem a compreensão de características e propriedades de figuras planas e espaciais.
[35] Números e operações
[36]
Com referência à unidade de conhecimento “Números e operações”, a expectativa é que os estudantes, ao
final dessa etapa, resolvam problemas com números naturais e decimais envolvendo os diferentes significados
das operações; argumentem e justifiquem os procedimentos utilizados para a resolução; e verifiquem a
plausibilidade dos resultados encontrados. No tocante aos cálculos para resolver os problemas propostos,
espera-se que os estudantes tenham desenvolvido diferentes estratégias para a obtenção dos resultados,
sobretudo por estimativa e por cálculo mental. Espera-se também o desenvolvimento de habilidades no que se
refere à leitura, à escrita e à ordenação de números naturais e de números decimais por meio da identificação
de características do sistema de numeração decimal. Outra expectativa de aprendizagem envolve os
conhecimentos sobre as frações: os estudantes devem associá-las ao resultado de uma divisão e à ideia de

[34] texto aba 1
[35] título aba 2 [h3]
[36] texto aba 2
[37] título aba 2 [h3]
[38] texto aba 2
[39] título aba 2 [h3]
[40] texto aba 2
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parte de um todo. Nessa etapa, além dos números naturais e das operações realizadas com eles, os estudantes [41] título aba 2 [h3]
precisam ampliar a noção de número por meio da conceituação dos números racionais, representados na
forma decimal e na forma fracionária. Em decorrência do uso social, os estudantes, em geral, têm contato com [42] texto aba 2
os números racionais sobretudo na forma decimal, quando usados no sistema monetário ou de medidas.
[37] Álgebra
[38]
O trabalho com a Álgebra, no início da escolaridade, contribui para que os estudantes desenvolvam um tipo de
raciocínio específico, denominado pensamento algébrico. Essa ideia, atualmente considerada, diferencia-se de
uma ideia de Álgebra escolar como um processo de manipulação de símbolos. Nessa perspectiva, algumas
dimensões do trabalho com a Álgebra estão presentes nos processos de ensino e de aprendizagem desde os
anos iniciais, como as ideias de regularidade, de generalização e de equivalência. Essas ideias são os alicerces
de outras dimensões do pensamento algébrico. A relação com as habilidades reunidas na unidade temática
“Números e operações” é bastante natural no trabalho com sequências numéricas, seja na ação de completar
uma sequência com elementos ausentes, seja na construção de sequências segundo uma determinada regra de
formação. A noção de equivalência é essencial para o desenvolvimento do pensamento algébrico; por exemplo,
compreender que se adicionarmos três unidades aos dois termos da igualdade 2+4=6, ou seja, 2+4+3=6+3,
obteremos uma sentença equivalente à primeira. Não se pretende, nessa etapa da escolaridade, que os
estudantes recorram a estruturas simbólicas e estratégias formais do campo do cálculo algébrico.
[39] Grandezas e medidas
[40]
Com referência às aprendizagens relacionadas à unidade de conhecimento “Grandezas e medidas”, a
expectativa é que os estudantes, ao final dessa etapa, resolvam problemas oriundos de situações cotidianas
que envolvem grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área (de triângulos e retângulos),
capacidade e volume (de sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, recorrendo, quando
necessário, a transformações entre unidades de medidas padronizadas mais usuais. Além disso, espera-se
também que os estudantes resolvam problemas sobre situações de compra e venda, utilizando termos como
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troco, lucro, prejuízo e desconto, desenvolvendo, por exemplo, atitudes éticas e responsáveis em relação ao
consumo. Nos anos iniciais, a ampliação dos conhecimentos dessa unidade se enriquece pelo estabelecimento
de conexões com diversos temas sociais emergentes, que proporcionam contextos significativos. De forma
articulada, o trabalho com as habilidades de “Grandezas e medidas” contribui para a consolidação e a
ampliação da noção de número e para a aplicação de conceitos geométricos.
[41] Probabilidade e estatística
[42]
Em relação à unidade de conhecimento “Probabilidade e estatística”, a expectativa é que os estudantes, ao
final dessa etapa, saibam coletar, organizar e analisar informações; e construir e interpretar tabelas e gráficos
simples para comunicar os dados obtidos formulando argumentos, tendo por base a análise de dados
organizados em representações matemáticas diversas. Além disso, espera-se que identifiquem fenômenos
aleatórios e construam o espaço amostral de situações simples, como o lançamento de dados e de moedas,
calculando a probabilidade de ocorrer um resultado por meio de uma razão. A proposta de ensino de noções
relativas à Probabilidade tem como finalidade a compreensão, desde cedo, de que nem tudo ocorre ou deixa de
ocorrer com certeza, ou seja, nem todos os fenômenos são determinísticos. Esse tipo de percepção é
fundamental para a compreensão da sociedade e da natureza. Para isso, nos três primeiros anos, a proposta de
trabalho com as habilidades relacionadas a Probabilidade está centrada no desenvolvimento da noção de
aleatoriedade, de modo que os estudantes compreendam que há eventos certos, eventos impossíveis e
eventos prováveis. É muito comum que as pessoas julguem impossíveis eventos que nunca viram acontecer.
Nessa etapa, é interessante que os estudantes verbalizem, em eventos familiares envolvendo o acaso, os
resultados que poderiam ter acontecido em oposição ao que realmente aconteceu, iniciando a construção do
espaço amostral (conjunto de todos os resultados possíveis de um fenômeno aleatório).

☐ Conselheiros
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DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO
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PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
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CONTEÚDO
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OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
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CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP0016

Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna
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Texto + imagem 3 colunas

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem
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CONTEÚDO DIAGRAMADO
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SÓ IMAGEM
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TP025

Timeline HORIZONTAL
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Módulo 2/Unidade 3: Os anos iniciais do Ensino Fundamental (EF) CIÊNCIAS
CONTEÚDO
TP004

[1]

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP0004
PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE ANTERIOR (TOPO)
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)

[2] Aprendizagens esperadas nos anos iniciais de Ciências da Natureza

TP009

[1]

Você pode estar se perguntando por que incluir a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias nos anos
iniciais do Ensino Fundamental. A resposta a essa questão retoma o pressuposto da formação integral dos
estudantes: para debater e tomar posição sobre alimentos, medicamentos, combustíveis, transportes,
comunicações, contracepção, saneamento e manutenção da vida na Terra, entre muitos outros temas, são
imprescindíveis conhecimentos éticos, políticos, culturais e científicos. A área de ciências humanas está
comprometida com todos esses conhecimentos, como se verá a seguir!

BANNER UNIDADE 2

Inserir Imagem:
bncc_m2u2_iniciais_prof_ciencias_img_01_
311871896.jpg
[2] Título H2
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[6] Ciências da Natureza e o letramento científico
[7]
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 [6] Título H3
[7] Texto 1 coluna
aportes teóricos e processuais das ciências.

[8] InserirImagem:
[8]

bncc_m2u2_iniciais_prof_ciencias_img_02_
457874230.jpg

TP008

[9]
Lembre-se!

[10]


A área de Ciências da Natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico.



Aprender ciência não é a finalidade última do letramento, mas, sim, o desenvolvimento da capacidade de
atuação no e sobre o mundo.



Existe o compromisso com a formação integral dos estudantes.

TP008
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[11]
Ao estudar Ciências da Natureza nos anos iniciais do Ensino Fundamental espera-se que os estudantes aprendam a
respeito de si mesmos; do mundo material com seus recursos naturais e suas transformações e fontes de energia; da
diversidade da vida e seus diferentes mecanismos de manutenção; e do nosso planeta e sua presença no Sistema Solar,
considerando de que maneira isso afeta a dinâmica dos dias e
[12] “Ao estudar Ciências espera-se que os
noites, os ciclos lunares e a sucessão dos anos.
De modo geral, o que se espera é que os estudantes em seus
estudantes possam reconhecer como os
primeiros anos de escolarização possam reconhecer como os
conhecimentos científicos afetam as
conhecimentos científicos influenciam as várias esferas da vida
humana e, desta forma, compreendam, expliquem e intervenham
várias esferas da vida humana.”
[9] Titulo| H4: Título na Tarja com ícone Lembreno mundo em que vivem.
se

[10] Texto em Bullets

TP006

TP0007

[13] Quais

são as oito competências específicas que devem ser

desenvolvidas pela área de Ciências da Natureza?
[14]
O trabalho com os conhecimentos científicos pautam-se na promoção das oito competências específicas para a área de
Ciências da Natureza que estão previstas na BNCC:
[11] Texto 1 coluna

[12] Texto OLHO

[15]
1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento
científico como provisório, cultural e histórico.
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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, socioambientais e do mundo do
trabalho; continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.

TP0007

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.

[13] título H3
[14] Texto 1 coluna
[15]lista
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[16]
Como você avalia seu domínio nessas competências? Essas competências são desafiadoras para você?
Observe que, ao longo do Ensino Fundamental e principalmente nos anos iniciais, é esperado que os
estudantes:
 possam construir a convicção de que o conhecimento científico e a forma como este conhecimento é
produzido são acessíveis a todas as pessoas;
 tenham acesso a situações de ensino desafiadoras nas quais tanto o conhecimento científico quanto
seus procedimentos agucem a curiosidade e a capacidade de interpretar o mundo;
 aprendam e exercitem a capacidade de indagar sobre os fenômenos e procurem se utilizar dos
procedimentos e conhecimentos da ciência para estruturar explicações baseadas em evidências;
 reconheçam as formas como a ciência e a tecnologia afetam a vida das pessoas e das comunidades, no
modo de se comunicar, de cuidar da saúde e de se locomover, entre outros;
 compreendam a saúde a partir de uma visão mais abrangente, pressupondo um cuidado permanente
com o próprio corpo, com o outro, com a comunidade e com o ambiente.

Por se tratar dos anos iniciais, todos esses aspectos podem ser abordados de forma lúdica e baseada em
atividades práticas, experimentais, jogos ou desafios.

Veja, a seguir, algumas dicas para transformar a sua sala de aula num espaço para discussões ricas sobre as
Ciências da Natureza. Também saberá como relacionar essa área com outros componentes da BNCC.
TP010

[17]
Nos anos iniciais, a área de Ciências da Natureza tem apenas um componente curricular: Ciências. Visando assegurar as
aprendizagens essenciais propostas para o componente curricular, a BNCC organiza esses conhecimentos científicos em
três grandes unidades temáticas, que devem ser trabalhadas de forma articulada ao longo do Ensino Fundamental:

[18]

[16] Texto 1 coluna
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Matéria e energia

[19]

Texto + imagem 3 colunas
Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

[17] Texto 1 coluna
[18]Inserir Imagem:
bncc_m2u2_iniciais_prof_ciencias_img_03_
346844129.jpg
>>Texto da imagem 1
[19] Inserir Imagem:
Vida e evolução

[20]

bncc_m2u2_iniciais_prof_ciencias_img_04_
517147759.jpg
>>Texto da imagem 2
[20] Inserir Imagem:
bncc_m2u2_iniciais_prof_ciencias_img_05_
707101246.jpg
>>Texto da imagem 3
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Terra e universo
TP005

[21] Dessa forma, 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.

TP005

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. É preciso, portanto,
que o professor em sua prática didática:









considere os conhecimentos como recursos a ser mobilizados;
trabalhe regularmente por meio de problemas que desafiem os estudantes a construir suas próprias
aprendizagens;
crie ou utilize meios diversificados de ensino;
negocie e conduza projetos compartilhados com seus estudantes, de tal forma que eles sejam atores ativos em
seu processo de escolarização;
adote um planejamento que seja flexível o suficiente para que possa incorporar situações novas que respondam
às necessidades reais de formação dos estudantes;
pratique uma avaliação formadora em situações de trabalho, de tal maneira que o processo de avaliação seja um
referencial para que os estudantes possam se aprimorar e, ao mesmo tempo, sejam instrumentos de autocrítica
do professor no encaminhamento de seu trabalho;
busque uma maior conexão entre os conhecimentos de diferentes áreas a fim de minimizar a
compartimentalização disciplinar.

21 Texto 1 coluna

TP012
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M2U3

☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais
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TP012

[22] Entenda como a área de Ciências da Natureza trata grandes temáticas de forma progressiva ao

longo da formação
[23]
Nessa videoaula, você entenderá como as Ciências da Natureza tratam grandes temáticas de forma progressiva
durante a formação. O objetivo é que os estudantes possam revisitar alguns temas ao longo dos anos e,
também, construir significações mais apropriadas acerca de conceitos, por exemplo, relacionados à diversidade
biológica e à transformação da matéria.

[22] Título H3
[23] Texto 1 coluna
[24] VA1_M2U3_iniciais_ciencias

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.

Assista ao vídeo para compreender melhor de que forma a sequência de habilidades envolvendo temáticas
relacionadas à matéria pode ser trabalhada em sala de aula.
Vamos assistir?
[24] VA1_M2U3_iniciais_ciencias
TP007
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TP007

[25] Saiba como a área de Ciências da Natureza pode dialogar com a área de Linguagens
[26]
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza trata de temas e questões que podem,
tranquilamente, permitir um diálogo com a área de Linguagens. Por exemplo, no terceiro ano, o aluno deve

desenvolver a habilidade de descrever características de plantas e animais que fazem parte de seu cotidiano e
relacioná-las ao ambiente em que eles vivem.
Diversas outras interações são possíveis entre Ciências da Natureza e Linguagem:
[27]




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 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 que circulam em
meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses.
Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, pequenos relatos de
experimentos, entrevistas e verbetes de enciclopédia infantil, entre outros gêneros do campo
investigativo, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o tema, o assunto ou a
finalidade do texto.

TP012

[28]
Dessa forma, principalmente no quarto e no quinto ano, é possível que situações desencadeadas a partir de
temáticas de Ciências da Natureza sejam elaboradas em discursos orais e escritos, com os quais os estudantes

[25] Título H3
[26] Texto 1 coluna
[27]lista não numerada

TP012
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possam expressar sua compreensão acerca da diversidade de pessoas, seres vivos e materiais.
Assista ao vídeo e conheça outras formas de interdisciplinaridade possíveis. É uma ótima oportunidade de
compreender as relações que você poderá construir entre disciplinas distintas.

[29] VA2_M2U3_iniciais_ciencias

[28] Texto 1 coluna
[29] VA2_M2U3_iniciais_ciencias

MEC: Formação BNCC
Curso/Perfil:
☐ Gestor
M2U3

☐ Prof. Ed. Inf.

DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

☐ Conselheiros

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC
Curso/Perfil:
☐ Gestor
M2U3

☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP004

☐ Conselheiros

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC
Curso/Perfil:
☐ Gestor
M2U3

☐ Prof. Ed. Inf.

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP007

☐ Conselheiros

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO

TP022
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Curso/Perfil:
☐ Gestor
M2U3

☐ Prof. Ed. Inf.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TP010

Texto + imagem 3 colunas

☐ Conselheiros

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

TP012

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP024

TP025
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☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP026

TP028

MEC: Formação BNCC
M2U4
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☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História e Geografia

Módulo 2/Unidade 4: Os anos iniciais da Educação Básica - CIÊNCIAS
HUMANAS
CONTEÚDO
TP004
[1] Aprendizagens esperadas nos anos iniciais: área de Ciências Humanas.

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[2]

[1] título H2
[2] BANNER UNIDADE 4

[3]
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.

[3] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História e Geografia

No Ensino Fundamental, essa área é representada pelos componentes Geografia e História.
Portanto, você, professor(a) dos anos iniciais, terá o desafio de garantir a especificidade de ambos componentes,
TP023
Geografia e História, e, ao mesmo tempo, articular as competências e habilidades que constituem a área.
TP023

[4]
É preciso destacar que 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 [4.1] práticas e valores culturais
diversos.
Mas o que isso quer dizer para cada componente?

[4] Texto 1 coluna
[4.1] Incluir texto no tooltip:
A maneira como as sociedades
humanas explicam e explicaram o
mundo em determinados momentos
está relacionada com as experiências
vividas por cada grupo, o que inclui as
relações que se estabeleceram entre os
diferentes povos, por meio dos
movimentos populacionais e trocas
comerciais. Esse contato entre os
diferentes grupos, pacífico ou
conflituoso, resultou na apropriação de
aspectos de uma cultura pela outra, na
aquisição de saberes, na reformulação
de visões de mundo e na possibilidade
de outras formas de conceber a política,
a sociedade e a cultura.

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História e Geografia

TP021
TP021
[5] Geografia

Trata da espacialidade das relações produzidas historicamente pelas sociedades humanas em sua interação com a
natureza, por meio do trabalho.
[6] História

Trata de como as sociedades humanas elaboraram uma visão de mundo em determinados momentos (tempo) e lugares
(espaço).
[7]

[5]Aba 1

Além dos conceitos de tempo e espaço, é importante destacar a contextualização. É identificando os diferentes >> texto da aba 1
contextos que podemos compreender como as sociedades humanas transformaram o espaço natural, modificaram [6]Aba 2
diferentes paisagens e produziram determinadas representações sociais e culturais.
>> texto da aba 2

[7] Texto 1 coluna
TP021
TP021
[8]

No ensino dos componentes, qual o ponto de partida?
[9] Geografia

O ponto de partida do ensino de Geografia é o local, que se amplia para o regional e o global.
[10] História

No Ensino Fundamental, parte-se do “Eu”, indo progressivamente para o “Outro” e para o “Nós”.

[8] Texto 1 coluna
[9]Aba 1

MEC: Formação BNCC
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>> texto da aba 1
TP005
[11]
[10]Aba 2
A constituição do “Eu” se dá no contato com o ”Outro” que, inicialmente, é alguém mais próximo. Para o estudante,
>> texto da aba 2
essas pessoas são aquelas com as quais ele convive em sua casa, na sua rua, em seu bairro, na escola, na cidade.
Casa, rua, bairro, escola e cidade são indicativos de lugares, portanto, esse “Eu”, esse indivíduo, se constitui como sujeito
em um determinado espaço e em um dado tempo.

A criança vai constituindo sua forma de agir e pensar a partir da vivência com estas pessoas e nestes lugares. Assim, o
ensino das Ciências Humanas deve, por um lado, valorizar esse conhecimento trazido das experiências vividas, mas, ao
mesmo tempo, indagá-lo, questioná-lo e problematizá-lo, no sentido de reafirmar valores, desconstruir explicações e
construir outros sentidos mediatizados por saberes que desnaturalizam explicações e problematizam a realidade vivida.

TP005

TP004

[12]

[11] Texto 1 coluna
TP004

[13] História
[14]
Você viu anteriormente que o componente de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental se baseia na construção
do sujeito, no reconhecimento do “Eu” em sua relação com o “Outro”.

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
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AREA: Ciências Humanas
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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 comunidade, com um corpo social” (BNCC, 2017, 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.
[15] Estrutura e unidades temáticas.
[16]
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 diferentes temporalidades
(Antiguidade oriental e clássica, épocas moderna e contemporânea) e espacialidades (nacional e global). [16.1] Veja na
BNCC as unidades temáticas!
TP006
[17]

☐ Conselheiros

[12] BANNER História
[13] título H2
[14] Texto 1 coluna
[15] título H3

[16] Texto 1 coluna
[16.1] inserir link para abrir em nova
aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
abase/#fundamental/historia-noensino-fundamental-anos-iniciaisunidades-tematicas-objetos-deconhecimento-e-habilidades

TP006
Em outras palavras, de acordo com a BNCC, o ensino de História deve promover o diálogo entre o tempo presente e o
passado, procurando demonstrar como as sociedades humanas elaboraram visões de mundo construídas com diferentes
linguagens e narrativas e constituíram instituições e organizações sociais, manifestações e expressões culturais.
Para promover esse diálogo, o objeto histórico transforma-se num
[18] “O ensino de História deve promover
exercício que se fundamenta na indagação e no questionamento,
entendendo o conhecimento histórico não como algo acabado, mas
o diálogo entre o presente e o passado [...]
como fruto do seu tempo e das diversas interpretações, relações de
Para promover esse diálogo, o objeto
dominação, conflitos, acordos e consensos.
histórico transforma-se num exercício que
Quanto às temáticas que perpassam os anos iniciais do Ensino
se fundamenta na indagação e no
Fundamental, pode-se explicitar a diversidade de sujeitos históricos,
com ênfase na contribuição dos diferentes povos na construção da
questionamento [..]”
[17] Texto 1 coluna
história e da memória, com predomínio dos povos indígenas, dos
africanos e dos europeus, no caso da história do Brasil, reforçando a [18] Texto OLHO
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pluralidade cultural e a diversidade. A construção do “Eu” no diálogo com o “Outro” e dos movimentos migratórios em
diferentes momentos históricos trazem em seu bojo a questão das diferenças raciais, étnicas, sociais, culturais e
religiosas na constituição da nossa história, mas também sustentam os papéis desempenhados pelas lutas e resistências
dos excluídos e das minorias (negros, indígenas, mulheres, camponeses, trabalhadores urbanos, etc.).
TP007
TP007
[19]

Veja, a seguir, as competências específicas de História:
[20]

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.
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
[19] Texto 1 coluna
resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.
[20] lista
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.

TP027
[21]

TP027
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As competências e habilidades relacionadas à História declaradas na BNCC não poderão ser desenvolvidas por meio da
memorização de fatos, datas e personagens históricos, como a escola tradicional sempre enfatizou, ao contrário, a BNCC
pressupõe metodologias de ensino que se baseiem na “atitude historiadora”, considerando as experiências de alunos e
professores.
A BNCC (2018) enfatiza que:
“o conhecimento histórico seja tratado como forma de pensar, entre várias; uma forma de
indagar sobre as coisas do passado e do presente, de construir explicações, desvendar
significados, compor e decompor interpretações, em movimento contínuo ao longo do
tempo e do espaço” (p. 399).

[21] Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP012

TP012

[22]
A videoaula a seguir exemplifica como articular as habilidades dos anos iniciais do ensino fundamental.



Como identificar aspectos do crescimento do aluno por meio de registro das lembranças?
Como identificar a relação entre as suas histórias e as de sua família e comunidade?

São questões que serão aprofundadas nessa videoaula, com recomendações para o desenvolvimento dessas habilidades
aprendendo a levantar informações sobre a história de vida de alunos, permitindo desenvolver propostas de atividades
sem gerar nenhum tipo de constrangimento, respeitando a diversidade do conceito de família na atualidade e também
as diferenças em hábitos, costumes, tradições, sem atribuir juízos de valor.
[23] video
[24] No vídeo, são apresentados exemplos para trabalhar a unidade temática do primeiro e segundo ano. Veja aqui
[24.1] outros exemplos de atividades que podem ser desenvolvidas com os alunos para trabalhar os objetos de
conhecimento e habilidades para a unidade temática do 3º ano “o lugar em que vive”!

[22] Texto 1 coluna + vídeo
[23] VA1_M2U4_iniciais_hist
[24]legenda vídeo
24.1 Link para texto em PDF
bncc_pdf_m2u4_prof_iniciais_chum
_v1

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História e Geografia

TP023
TP023

[25]
Você viu anteriormente como as unidades temáticas se articulam ampliando gradativamente os conceitos de tempo e
espaço na sua articulação com os objetos de conhecimento. Você saberia dizer quais articulações são possíveis entre as
unidades temáticas e entre elas e outras áreas do conhecimento?
As unidades temáticas do componente História visam sua articulação interna e também sua articulação com as demais
áreas de conhecimento exploradas nessa etapa inicial da escolarização, ou seja, visando possibilitar que os objetos de
conhecimento sejam trabalhados simultaneamente.
As articulações entre as unidades temáticas do componente e suas interlocuções com outras disciplinas e outras áreas
sempre dependerá da seleção dos conhecimentos a serem tratados e da metodologia adotada, resultando no modo
como se entende a produção de conhecimento e de sentidos. Ainda, é necessário [26] organizar o currículo escolar para
responder a um projeto educativo para toda a Educação Básica e não apenas para determinado ano ou para
determinado segmento.

[25] Texto 1 coluna
[26] Incluir texto no tooltip:
A organização do currículo escolar,
determinante para as articulações entre
os conhecimentos deve estar em
diálogo com a proposta pedagógica da
escola e dependerá também da
organização do trabalho coletivo entre
docentes. As escolhas feitas pelas
equipes escolares poderão favorecer ou
impedir a integração e a articulação do
currículo.
É importante pensar questões como:
 Pretende-se desenvolver um
currículo articulado?
 Pretende-se oferecer aos
estudantes atividades
interdisciplinares que
permitam identificar que as
disciplinas escolares e seus
conhecimentos são
interdependentes?
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TP007

[27]
No componente História, retomamos aqui a síntese das unidades temáticas ano a ano:
[28]
 1º ano - mundo pessoal
 2º ano - mundo social e formas de registro
 3º ano - sociedade e espaço;
 4º ano - trajetórias dos grupos humanos e movimentos populacionais
 5º ano - povos, linguagens e culturas
[29]

Pretende-se promover o
envolvimento ativo dos
estudantes no
desenvolvimento de
competências e habilidades
essenciais?
 Pretende-se acolher iniciativas
ou demandas das crianças no
desenvolvimento do currículo?
As respostas coletivas a essas questões
poderão definir o quanto o trabalho
pedagógico vai articular e integrar os
conhecimentos escolares, tanto em
relação aos professores que lecionam
no mesmo ano escolar, quanto ao
conjunto dos professores da etapa.

Considerando que as competências e habilidades são essenciais, portanto, a organização curricular está a critério de
TP007
cada rede de ensino a partir de sua proposta pedagógica, sendo possível identificar as articulações entre componentes e
áreas, definidas na BNCC.
Veja abaixo as aproximações mais evidentes entre as unidades temáticas de História e dos demais componentes
curriculares:
TP014

[30] Língua portuguesa
Interlocução com todas as unidades temáticas do Campo da Vida Cotidiana;
[31] Arte
Interlocução com as unidades temáticas que contemplam “matrizes estéticas e culturais” em seus objetos de
conhecimento;
[27] Texto 1 coluna
[28] lista (não numerada)
[32] Educação Física
[29] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História e Geografia

Interlocução com todas as unidades temáticas;
TP014

[33] Matemática
Interlocução com as habilidades definidas para a unidade temática “probabilidade e estatística”;
[34] Ciências
Interlocução com todas as unidades temáticas;
[35] Geografia
Interlocução com todas as unidades temáticas
TP019

[30]Card 1
[36]
>>Texto do card 1
O componente de História se articula não somente com o componente de Geografia que faz parte da mesma área. Ao
[31]Card 2
indagar sobre o “Eu”, o outro e nós, em diferentes tempos e espaços, o componente se utiliza das diversas linguagens
>>Texto do card 2
que se articulam com outras áreas, veja como isso ocorre nos anos iniciais:
[32]Card 3
>>Texto do card 3
[37] Linguagens
A articulação entre História e a área de Linguagens se dá através das fontes documentais utilizadas pelos professores [33]Card 4
para trabalhar os objetos do conhecimento de cada unidade temática, desenvolvendo as competências e habilidades >>Texto do card 4
[34]Card 5
específicas do componente e da área para promover o domínio das competências gerais.
>>Texto do card 5
[35]Card 6
[38] Matemática
>>Texto do card 6
O diálogo com a área de Matemática se dá por meio da problematização de questões do cotidiano, como a noção de
tempo cronológico (relógio, calendário), ou pela contextualização dos conhecimentos matemáticos, como o
desenvolvimento da numeração, da geometria, do dinheiro amoedado, da economia, entre outros.
TP019

[39] Ciências Naturais
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Com as Ciências Naturais, além da contextualização dos fenômenos da natureza, o diálogo se dá também através da
história das ciências, das técnicas e da tecnologia.
[40]
Como você pode ver, o conhecimento histórico permeia todas as áreas e componentes do currículo escolar: porque há
historicidade presente em diferentes componentes, e porque os binômios tempo/espaço, natureza/cultura,
indivíduo/sociedade, identidade/alteridade, local/global, intrinsicamente relacionados à História, se materializam nas
competências gerais da Base Nacional Curricular Comum (BNCC).
TP018

[41]
Aspectos de transição da educação infantil para os anos iniciais
[42]
Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil são explicitados por meio dos seguintes verbos:
conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se (BNCC, p. 36). Tais verbos se concretizam em cinco
campos de experiências que se articulam diretamente com a área de Ciências Humanas e com o componente de História
no ensino fundamental:

[36] Texto 1 coluna
[37] Aba 1
>> texto da aba 1
[38] Aba 2
>> texto da aba 2
[39] Aba 3

>> texto da aba 3
[43] “O eu, o outro e o nós”
Na construção da identidade, na constituição das formas de agir, sentir e pensar e no reconhecimento de diferentes [40] Texto 1 coluna
representações, visões de mundo e manifestações culturais.
[44] “Corpo, gestos e movimentos” e “Traços, sons, cores e formas”
Na produção de conhecimentos sobre si e sobre o outro, por meio de diferentes formas de expressão e linguagens que
possibilitam o desenvolvimento da sensibilidade, da expressão pessoal da criança e da criatividade (música, dança,
teatro, pintura, modelagem, colagem, fotografia, audiovisual, brincadeiras), que foram historicamente produzidas
revelando visões de mundo, manifestações artísticas e culturais de determinados grupos, comunidades e povos com os
quais a criança se reconhece ou percebe as diferenças.

TP018
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[45] “Escuta, fala, pensamento e imaginação”
Através da tradição oral, das experiências com a literatura infantil, do contato com distintas fontes de escrita, imagens e
diferentes linguagens, jogos e brincadeiras, as crianças irão ampliando seu conhecimento do mundo. As histórias
infantis, fábulas, contos de fadas trazem, por exemplo, implícitas noções de Estado, organização e estratificação social
(nobres/plebeus), desigualdades (ricos/pobres), além de princípios éticos, morais e sentimentos (bondade/maldade;
heroísmo/vilania; tristeza/alegria; medo/liberdade).
[46] “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”
Possibilitam compreender o lugar onde vive e suas características (rua, bairro, cidade, campo) e as primeiras noções de
tempo (dia e noite; ontem, hoje, amanhã; antes, durante, depois, etc.), além da percepção do mundo físico e
sociocultural, se articulam diretamente com as unidades temáticas e objetos de conhecimento dos anos iniciais do
[41] título H3
ensino fundamental.
[42] Texto 1 coluna
TP007
[43]Sanfona 1
[47]
>>Texto da sanfona 1
Esses aspectos evidenciam que apesar da mudança de etapa da educação básica, da educação infantil para o ensino
fundamental, a BNCC demonstra uma continuidade e articulação entre os campos de experiência da educação infantil e [44]Sanfona 2
>>Texto da sanfona 2
as unidades temáticas e objetos de conhecimento do ensino fundamental, principalmente nos seus anos iniciais.
[45]Sanfona 3
Portanto, o que se espera dos estudantes nos anos iniciais do ensino fundamental em relação às competências de
>>Texto da sanfona 3
História é que :
[46]Sanfona 4
>>Texto da sanfona 4
[48]
TP007
 Reconheçam-se como sujeito autônomo (“Eu”) que faz parte de uma família, comunidade e um corpo social.
 Reconheçam que cada um apreende o mundo de forma particular e que existem diversas formas de apreensão
da realidade, ou seja, a existência do “Outro”.
 Identifiquem semelhanças e diferenças entre sujeitos e objetos, o que possibilita a separação entre o “Eu” e o
“Outro”.
 Desenvolvam as noções de comunidade e de vida em sociedade.
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Construam a noção de lugar, identificando as dinâmicas em torno da cidade, diferenciando o público e privado,
urbano e rural.
Desenvolvam a noção de cidadania, dos direitos e deveres, e da diversidade das sociedades humanas.
Compreendam que há formas de registros variadas, que produzem diferentes memórias, constroem identidades
e pertencimento a determinados grupos sociais.
Utilizem diferentes fontes e linguagens no desenvolvimento do conhecimento histórico, reconhecendo os
patrimônios materiais e imateriais como produtos das memórias individuais e coletivas.

TP005

[49] Aspectos de transição dos anos iniciais para os anos finais
[50]
A transição entre os segmentos anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental traz mudanças para os estudantes que
se deparam com novos professores especialistas em suas disciplinas, com transferências de escolas e ambientes
diferentes do que costumavam encontrar.
Para o componente História, também é necessário considerar que a sistematização dos novos conhecimentos supõe a
esperada aquisição das habilidades e competências essenciais do segmento anterior. No entanto, destaca-se que as
definições da BNCC incorporam essas exigências desde o 6º ano, organizando uma progressão ao alcance das crianças,
investindo na compreensão e no desenvolvimento de formas de registro mais apropriada para a apreensão dos
procedimentos para se estudar a História, tais como “os processos de identificação, comparação, contextualização,
interpretação e análise de um objeto” histórico (BNCC p.396).
Além disso, a BNCC define que esses conhecimentos sejam tratados a partir de uma lógica temporal que permita aos
estudantes acompanhar as movimentações, os conflitos e os avanços dos agrupamentos humanos em diferentes
tempos, lugares e circunstâncias.

[47] Texto 1 coluna
[48] lista não numerada
TP005

[49] título H3
[50] Texto 1 coluna
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TP004

[51]

[51] BANNER Geografia

[52] Geografia
[53]
Estudar Geografia é uma oportunidade para compreender o mundo em que se vive. Cabe aos estudos da geografia a
descrição dos fatos sociais, partindo-se da sua localização no espaço para, em seguida, compreender como esses fatos
fazem parte do todo terrestre. Dessa maneira, a geografia deve possibilitar uma visão holística da realidade,
considerando a inter-relação dos fatores sociais e naturais.
O principal aspecto indicado na BNCC é o domínio do raciocínio geográfico, que é a maneira específica do componente
contribuir para o desenvolvimento do pensamento espacial.
Agora veja o vídeo a seguir que exemplifica como se estabelece o raciocínio geográfico tendo como ponto de partida a
localização dos fatos. Você verá que ao estabelecer a localização dos fatos, os geógrafos formam uma visão de conjunto
dos fenômenos estudados e que todo o fato geográfico é localizável, o que exige a resposta de uma pergunta básica do
raciocínio geográfico: onde está?

[52] título H2
[53] Texto 1 coluna
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Ao considerar a localização de diferentes aglomerados e a distância entre eles, apreende-se outro princípio: o da TP012
distribuição espacial - relacionada ao modo como os dados são repartidos e subdivididos pelo espaço.
TP012

[54]vídeo

[54]VA2_M2U4_iniciais_geo

TP007
[55]

Considerando os aspectos legais e pedagógicos, em articulação com as competências gerais da Educação Básica e com as
competências específicas da área de Ciências Humanas, o componente curricular de Geografia também deve garantir
aos alunos o desenvolvimento de 7 competências específicas:

TP007

[56]

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,

[55] Texto 1 coluna
[56] lista
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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.

TP007

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.
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.

TP007

[57]
[57] Texto 1 coluna
Você pode observar, que, pelas competências estabelecidas, 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 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.

[57.1] inserir link para abrir em nova
aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
abase/#fundamental/geografia

A BNCC estrutura o componente Geografia em 5 [57.1]unidades temáticas, comuns do 1º ao 9º ano do Ensino
Fundamental:
[58]


O sujeito e seu lugar no mundo – Compreender as noções de pertencimento e identidade;



Conexões e escalas – Compreender as relações existentes entre fatos nos níveis local e global;



Mundo do trabalho – compreender as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho em variados
tempos;

[58]lista não numerada
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Formas de representação e pensamento espacial – Compreender mapas e outras formas de representação
gráfica envolvendo o raciocínio geográfico;
TP0016



Natureza, ambientes e qualidade de vida – Compreender os processos físico-naturais do planeta Terra e as
transformações impostas pelas atividades humanas.

TP016
[59]

A abordagem dessas unidades temáticas não deve ser realizada separadamente e, muito menos, numa sequência linear.
Veja, como um mesmo fato geográfico, por exemplo, “as enchentes que ocorrem no córrego no fundo da escola”, deve
ser compreendido integrando-se diferentes conteúdos das unidades temáticas.
A seguir, como esse exemplo pode ser abordado nas diferentes unidades:

[59] Texto 1 coluna

[60]
[60] imagem mapeada

[61]elemento 1
>>Texto do elemento 1
[62] elemento 2
>>Texto do elemento 2
[63]elemento 3
>>Texto do elemento 3
[64]elemento 4
>>Texto do elemento 4
[65]elemento 5
>>Texto do elemento 5
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62

64
61

65
63
[61] O sujeito e seu lugar no mundo
O aluno precisa compreender de que modo esse fato afeta a vida dele.
[62] Conexões e escalas
O aluno precisa compreender as relações existentes entre essa enchente e o que ocorre nos terrenos mais elevados ao
redor daquele córrego.
[63] Mundo do trabalho
O aluno precisa compreender sua relação com as transformações da paisagem povoadas pelas atividades humanas.
[64] Formas de representação e Pensamento espacial

☐ Conselheiros
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O aluno precisa analisar o fato e as relações existentes utilizando-se de diferentes linguagens.

TP006

[65] Natureza, ambientes e qualidade de vida
O aluno precisa estabelecer relações entre a dinâmica da natureza e a vida em sociedade.
TP006
[66]
Trabalhando um mesmo fato, integram-se as unidades de estudo e os alunos desenvolvem a leitura de contexto
proposta pela área de Ciências Humanas, o que na Geografia se da a partir da análise de situações geográficas. A
situação geográfica não é apenas um pedaço do território,
[67] “A situação geográfica não é apenas um
uma área contínua, mas um conjunto de relações que
podemos estabelecer a partir de um fato geográfico. [66] Texto 1 coluna
pedaço do território, uma área contínua, mas
Compreender a enchente do córrego do fundo da escola (fato [67]Texto OLHO
um conjunto de relações que podemos
geográfico) dessa forma integrada é fazer a leitura de
estabelecer a partir de um fato geográfico”.
contexto por meio do estudo da geografia (situação TP012
geográfica).
TP012
[68]
Na videoaula a seguir você poderá ver exemplos práticos de como uma habilidade de Geografia se relaciona com as
demais disciplinas. Você verá como incentivar o pensamento espacial do aluno por meio do raciocínio geográfico,
trabalhando a progressão das aprendizagens, inicialmente com habilidades mais simples e progressivamente
desenvolvendo habilidades mais complexas.

[68] Texto1 coluna
[69] VA2_M2U4_iniciais_geo
TP008

[69] vídeo
TP008
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[70]Dica!
[71] Que tal utilizar mapas, globos terrestre, bússolas e modelos tridimensionais dos arredores da escola com os alunos?
Com o uso desses instrumentos em sala de aula a noção de localização ganha novas referências contribuindo para o
desenvolvimento do raciocínio geográfico.
TP007
[72]
Portanto, o que se espera dos estudantes nos anos iniciais do ensino fundamental em relação às competências de
Geografia é que:
[73]
 Representem os ambientes que o cercam;
 Estabeleçam relações entre elementos (vegetação e ação antrópica, por exemplo);
 Estabeleçam relações entre conjunto de elementos (ambiente do campo e da cidade);
 Estabeleçam noções de localização no tempo e no espaço, orientação e representação do espaço vivido.

[70] Texto H4 com ícone Dica
[71] Texto1 coluna dentro da tarja
de destaque
TP007

[72] Texto 1 coluna
[73] lista (não numerada)
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PÁGINA DO CURSO
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DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

PÁGINA DA UNIDADE
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ANTERIOR (TOPO)

TP004

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História e Geografia

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História e Geografia

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

TP021

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História e Geografia

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP022

Elementos de interface
Tooltip FECHADO

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + imagem (100%)

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Slider/carrossel

TP024

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História e Geografia

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula

TP026

TP028

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: História e Geografia

Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U6

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

Módulo 2/Unidade 6: As etapas da Educação Básica – ENSINO
RELIGIOSO
CONTEÚDO

MODELO / ORIENTAÇÕES

TP004
[1]

TP0004

[2] Aprendizagens esperadas nos anos iniciais: Ensino Religioso

[1] BANNER UNIDADE 2
Inserir Imagem:
bncc_m2u6_prof_iniciais_ens_reli_img01_6
66416158.jpg

TP007

[3]
Ao longo desta unidade, abordaremos o tema do Ensino Religioso (ER) nos anos iniciais. Após percorrer essa

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE ANTERIOR (TOPO)
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)

MEC: Formação BNCC
M2U6

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

AREA: Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: Ensino Religioso

etapa você será capaz de entender:

[2] Título H2

[4]

TP007







☐ Conselheiros

a importância do tema dentro da Constituição Federal;
a diferença entre “aula de religião” e ensino religioso;
as abordagens didáticas possíveis para condução do tema em sala de aula;
o desenvolvimento de competências específicas para a área de Ensino Religioso;
objetos de conhecimento, habilidades e exemplos práticos.

[5]
Ensino religioso é um tema desafiador para você?
Nesta unidade, vamos ajudá-lo a conduzir essa temática fornecendo uma base de apoio e também exemplos
práticos para facilitar seu dia a dia.

TP023

[3] Texto 1 coluna
[4] lista não numerada
[5] Texto 1 coluna

[6] Ensino Religioso
TP023

[7]
O [7.1]Ensino Religioso, conforme previsto na [7.2]Constituição Federal (§1º, Art. 210) e na[7.3] 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.
Trata-se de um espaço de aprendizagens que visam o acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não,
nas seguintes perspectivas:

[6] Título H3

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC
M2U6

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

[7] Texto 1 coluna
TP010

[7.1]Texto tooltip:

[8]

[9]

[10]

O Ensino Religioso integra a BNCC do Ensino
Fundamental desde a primeira versão deste
documento. Na primeira versão, era considerado
um componente curricular das Ciências Humanas.
Na segunda, passou a ser uma área de
conhecimento, situação mantida na versão
homologada da BNCC.

[7.2] inserir link para abrir em nova aba:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constit
uicao/constituicaocompilado.htm
Interculturalidade

Direitos humanos

Cultura da paz

[11]
A finalidade do Ensino Religioso é fomentar a aprendizagem da convivência democrática e cidadã dos
estudantes, respeitando a laicidade da escola pública.

[7.3] inserir link para abrir em nova aba:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9
394.htm
TP010

TP021
[8]Imagem 1

MEC: Formação BNCC
M2U6

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

[12]
É importante acrescentar alguns aspectos pedagógicos do Ensino Religioso. Um aspecto fundamental é
entender a diferença entre Ensino Religioso e aulas de religião.

bncc_m2u6_prof_iniciais_ens_reli_img02_2
66775395.jpg
>>Texto da imagem 1

[13] 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.

[9]Imagem 2
bncc_m2u6_prof_iniciais_ens_reli_img03_4
04848672.jpg
>>Texto da imagem 2

[14] Aula 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.

[10]Imagem 3
bncc_m2u6_prof_iniciais_ens_reli_img04_2
19840700.jpg
>>Texto da imagem 3
[11] Texto 1 coluna

TP007
[15]
Cabe aqui destacar também alguns aspectos legais do Ensino Religioso:
A alteração da legislação encaminhou a sistematização do Ensino Religioso como componente curricular
pautado pelo reconhecimento e pelo respeito às diferentes crenças e tradições religiosas de perspectiva não
confessional.
No Ensino Fundamental, o Ensino Religioso adota a pesquisa e o diálogo como princípios mediadores e
articuladores dos processos de observação, identificação, análise, apropriação e ressignificação de saberes,
visando o desenvolvimento de competências específicas.
Dessa maneira, busca problematizar representações sociais preconceituosas sobre o outro, com o intuito de
combater a intolerância, a discriminação e a exclusão.

TP021

[12] Texto em 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U6

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

Considerando os aspectos legais e pedagógicos em articulação com as competências gerais da Educação Básica,
o componente Ensino Religioso deve garantir aos alunos o desenvolvimento de 6 competências específicas:
[16]
1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida,
a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.

[13] Aba 1
>> texto da aba 1 (lista não numerada)
[14] Aba 2
>> texto da aba 1 (lista não numerada)

TP007

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.
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.
TP012
[17]
Como você avalia seu domínio nessas competências? Se você já tem excelência nelas, isso é muito bom.
Contudo, se achar essa temática um desafio para sua prática docente, fique tranquilo! A seguir você verá dicas
práticas para ajudar seu trabalho nesse sentido. Você poderá transformar a sua sala de aula num espaço para
discussões ricas sobre o tema de Ensino Religioso. Vamos lá!

[15] Texto 1 coluna
[16] lista
TP012

MEC: Formação BNCC
M2U6

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

Assista ao vídeo a seguir e veja exemplos práticos de como uma habilidade de Ensino Religioso está relacionada
com habilidades de outras áreas e componentes da BNCC, tal como a Geografia e a História.
[18]vídeo

TP012
[19]
Na videoaula a seguir você entenderá a progressão das aprendizagens previstas para o Ensino Religioso nos
anos iniciais com exemplos de atividades para serem usadas em sala de aula. Nesse período, o Ensino Religioso
enfatiza as unidades temáticas “Identidades e alteridades”, “Manifestações religiosas” e “Crenças religiosas e
filosofias de vida”. Assista ao vídeo e entenda como o Ensino Religioso é abordado em cada ano. Perceba como
esse componente é construído ao longo do tempo com os alunos, trazendo uma visão profunda e completa
sobre o tema.

[17] Texto 1 coluna
[18] VA1_M2U6_iniciais_ER
TP012

[20]vídeo
TP005

[21]
Vamos colocar o conhecimento em prática?
Cabe a você, professor do Ensino Religioso, garantir que a interculturalidade e a ética da alteridade constituam
fundamentos teóricos e pedagógicos do Ensino Religioso, favorecendo o reconhecimento e o respeito a
histórias, memórias, crenças, convicções e valores de diferentes culturas, tradições religiosas e filosofias de
vida.

[19] Texto 1 coluna
[20] VA2_M2U6_iniciais_ER
TP005

MEC: Formação BNCC
M2U6

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

[21] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U6

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: Ensino Religioso

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U6

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC
M2U6

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC
M2U6

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

TP021

MEC: Formação BNCC
M2U6

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP022

Elementos de interface
Tooltip FECHADO

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + imagem (100%)

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Slider/carrossel

TP024

MEC: Formação BNCC
M2U6

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula

TP026

TP028

MEC: Formação BNCC
M2U6

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: Ensino Religioso

Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

Módulo 2/Unidade 8: Atividades – ANOS INICIAIS
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[1]

[1] BANNER UNIDADE(Atividades)
Imagem para banner. Referência

:773560348

[2] Texto 1 coluna
[2]
Professor(a),
Agora que você finalizou o Módulo 2, responda às atividades a seguir que tratam dos aspectos fundamentais da Base
Nacional Comum Curricular.
Como professor do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, é importante que, na elaboração dos currículos e das
propostas pedagógicas, você assegure aos alunos, além dos aspectos relativos à aprendizagem e ao desenvolvimento,

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

uma articulação com as experiências vivenciadas na Educação Infantil e um percurso contínuo de aprendizagens entre
as duas fases do Ensino Fundamental, de modo a promover uma maior integração entre elas.
As atividades propostas têm como principal função incentivá-lo a compreender o compromisso do Ensino
Fundamental – Anos Iniciais com as competências gerais, bem como com as competências específicas, e a promover
uma reflexão sobre as implicações da BNCC em sua prática pedagógica.
Bom trabalho!

TP005
TP005

[3] Língua Portuguesa
[4] Ênfase na alfabetização
[5]
Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco central a alfabetização e o letramento
matemático. A ênfase na alfabetização se justifica pelos baixos índices de alfabetismo no país e pelo tempo estendido que o
processo tem tomado, segundo as avalições nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Analise as assertivas e marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( V ) A BNCC prevê que a construção dos conhecimentos básicos da alfabetização esteja feita no final do 2º ano.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! No início dos Anos Iniciais (1º e 2º ano) do Ensino Fundamental,
espera-se que os estudantes se alfabetizem. Na BNCC, está indicado que “[...] é preciso que os estudantes conheçam o

Atividade verdadeiro ou falso com
feedback de acerto e erro por
sentença

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

alfabeto e a mecânica da escrita/leitura – processos que visam a que alguém (se) torne alfabetizado, ou seja, consiga [3]Título H2
“codificar e decodificar” os 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 [4]Título H3
segmentos sonoros maiores como sílabas e palavras) e o conhecimento do alfabeto do português do Brasil em seus
vários formatos (letras de imprensa e escrita cursiva, maiúsculas e minúsculas), além do estabelecimento de relações
grafofônicas entre esses dois sistemas de materialização da língua.”.
[5]Texto 1 coluna – alternativas e
feedbacks
Feedback resposta incorreta: Atenção! No início dos Anos Iniciais (1º e 2º ano) do Ensino Fundamental, espera-se que
os estudantes se alfabetizem. Na BNCC, está indicado que “[...] é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a
mecânica da escrita/leitura – processos que visam a que alguém (se) torne alfabetizado, ou seja, consiga “codificar e
decodificar” os 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 (letras
de imprensa e escrita cursiva, maiúsculas e minúsculas), além do estabelecimento de relações grafofônicas entre esses
dois sistemas de materialização da língua.”.

( F ) A BNCC estabelece, como aprendizagem esperada, que os estudantes escrevam corretamente todas as palavras
até o final do 2º ano.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! No final do 2º ano, os estudantes já devem conhecer o nosso
alfabeto, inclusive as letras Y, W e K, letras que foram tardiamente adotadas em nosso alfabeto. Isso, entretanto, não
significa que os estudantes devam escrever corretamente todas as palavras até o final do 2º ano.

Feedback resposta incorreta: Atenção! No final do 2º ano, os estudantes já devem conhecer o nosso alfabeto, inclusive
as letras Y, W e K, importadas do inglês. Isso, entretanto, não significa que os estudantes devam escrever
corretamente todas as palavras até o final do 2º ano.

MEC: Formação BNCC
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☐ Prof. Ed. Inf.
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☐ Prof. E.F. II – anos finais
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TODOS

( F ) De acordo com a BNCC, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, os estudantes têm as primeiras experiências
com a língua oral e escrita.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! Desde que nasce e na Educação Infantil, a criança já está cercada
de experiências com a língua escrita e participa de diferentes práticas letradas. No Ensino Fundamental – Anos Iniciais,
aprofundam-se as experiências com a língua oral e escrita, já iniciadas na família e na Educação Infantil.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Desde que nasce e na Educação Infantil, a criança já está cercada de
experiências com a língua escrita e participa de diferentes práticas letradas. No Ensino Fundamental – Anos Iniciais,
aprofundam-se as experiências com a língua oral e escrita, já iniciadas na família e na Educação Infantil.
TP005
TP005
[6] Habilidades de Língua Portuguesa

Atividade múltipla escolha com
feedback de acerto e erro por
sentença

[7] A Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA – compõe o Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb – e foi
criada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep –, em 2013, no âmbito das
ações relacionadas ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC –, e é aplicada aos alunos do 3º ano
do Ensino Fundamental. A Matriz de Referência da ANA [7.1] apresenta, no eixo estruturante de Leitura, as
Habilidades: H1. Ler palavras com estrutura silábica canônica; H2. Ler palavras com estrutura silábica não canônica;
H10. Grafar palavras com correspondências regulares diretas; e H11. Grafar palavras com correspondências regulares
contextuais entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro.

Assinale as habilidades, indicadas na BNCC, previstas para o 1º e 2º ano que contribuem diretamente para essas
habilidades avaliadas na ANA?
[6]Título H3
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( ) (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que

7 texto 1 coluna

representem fonemas.

7.1 inserir link para abrir em nova
aba:
complexas, pois já supõem um conhecimento organizado sobre a escrita das palavras, tanto no que diz
http://download.inep.gov.br/educac
respeito às possíveis estruturas das sílabas (canônica – CV; não canônica – CCVC, por exemplo) como
sobre os valores sonoros das letras (regulares diretas – p/b, t/d, f/v; regulares contextuais – c e q, e e o, em ao_basica/saeb/ana/matriz_referenc
ia/ana_matriz_lingua_portuguesa_lei
posição átona em final de palavra, por exemplo).
tura_e_escrita.pdf
Feedback: Embora esta habilidade esteja pressuposta pelas habilidades avaliadas na ANA, estas são mais

(X) (EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e
correspondências regulares contextuais (c e q; e e o, em posição átona em final de palavra).
Feedback: As habilidades avaliadas na ANA são mais complexas e supõem um conhecimento organizado

sobre a escrita das palavras, tanto no que diz respeito às possíveis estruturas das sílabas (canônica – CV;
não canônica – CCVC, por exemplo) como sobre os valores sonoros das letras (regulares diretas – p/b, t/d,
f/v; regulares contextuais – c e q, e e o, em posição átona em final de palavra, por exemplo).
( ) (EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente, por
memorização.
Feedback: Esta habilidade diz respeito à fluência na decodificação do texto na leitura e não ao

conhecimento organizado sobre as relações entre fonemas e letras e sua organização nas sílabas, como as
avaliadas na ANA.

(X) (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua representação escrita.
Feedback: Esta é a habilidade básica que permite o desenvolvimento das habilidades H1 e H2, H10 e H11

avaliadas na ANA.

[8]Texto 1 coluna - – alternativas e
feedbacks
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TP005
[9] Campos de atuação

[10] Na BNCC, a área de Linguagens considera cinco os campos de atuação: Campo da vida cotidiana (somente Anos
Iniciais), Campo artístico-literário, Campo das práticas de estudo e pesquisa, Campo jornalístico/midiático e Campo de
atuação na vida pública, sendo que esses dois últimos aparecem fundidos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com a
denominação Campo da vida pública. No entanto, há, na BNCC, conhecimentos linguísticos e semióticos que circulam e dão
base a todos os campos, dentre eles, com destaque, os envolvidos na alfabetização (conhecimentos fonológicos, grafêmicos,
morfossintáticos). Por isso, indica-se, também na BNCC, a abordagem desses conhecimentos que circulam em todos os
campos – com destaque para aqueles envolvidos na alfabetização.
Na BNCC, diz-se que “Os campos de atuação orientam a seleção de gêneros, práticas, atividades e procedimentos. [...]
[também] permitem considerar as práticas de linguagem – leitura e produção de textos orais e escritos – que neles têm lugar
em uma perspectiva situada, o que significa, nesse contexto, que o conhecimento metalinguístico e semiótico em jogo –
conhecimento sobre os gêneros, as configurações textuais e os demais níveis de análise linguística e semiótica – deve poder
ser revertido para situações significativas de uso e de análise para o uso”. Isso significa, do ponto de vista metodológico, que
você, professor, vai primeiro focalizar o texto em relação à situação de produção em que ele foi escrito ou falado. Assinale a
alternativa que reflete uma prática docente coerente com essa perspectiva.
[11]

( X ) Ao trabalhar com a habilidade EF35LP31 (Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso
de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas), antes de iniciar o trabalho com a entonação e postura durante a
TP005
declamação de um poema, o professor discute com os alunos quem é seu autor, qual o tempo em que viveu, seu
espaço histórico, as intenções que tinha aos escrever o poema etc. Depois, em relação com essas intenções, é que o Atividade múltipla escolha com
docente vai discutir as escolhas gramaticais, lexicais e textuais que autor fez e o motivo dessas escolhas.
feedback por sentença
Feedback: Parabéns! Essa é a resposta esperada. Focalizar o texto a partir de sua situação de produção
ou contexto significa estabelecer as relações entre as formas textuais, sintáticas lexicais que o autor
utilizou e o posicionamento ou os efeitos de sentido que quis passar a partir das formas gramaticais
que escolheu.

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

( ) De acordo com o preconizado pela BNCC, para analisar um poema como “Porquinho-da-índia”, de Manuel
Bandeira, um bom encaminhamento seria propor as seguintes perguntas:
1. Copie o verso em que os adjetivos estão flexionados em grau.
2. Qual flexão de grau ocorre nesse verso? Justifique.
3. Copie os diminutivos utilizados no texto.
4. Qual significado o uso do diminutivo “limpinhos” tem nesse poema?
Feedback: Atenção! Este tipo de encaminhamento, muito comum em materiais didáticos, é o oposto
do preconizado na BNCC, pois, a partir de seus parâmetros, deve-se buscar os efeitos de sentido
[9]Título H3
provocados no leitor pelas escolhas linguísticas do poeta, que, por sua vez, decorrem da situação de
produção em que o poeta se encontrava. Assim, seria muito mais adequado dizer que “’Porquinho-daíndia’ é um exemplo perfeito da famosa ‘ternura’ de Manuel Bandeira. Retomando um momento da 10 texto 1 coluna
infância, o poeta recorda-se de um episódio marcante: um presente recebido aos seis anos de idade.
Como todo menino, desejava refestelar-se com o novo brinquedo, um porquinho-da-índia. Porém, o
bichinho não compartilhava de suas expectativas, preferindo, aliás, ficar em lugares opostos aos
[11]Texto 1 coluna – alternativas e
prediletos do menino, o que ocasionou um sentimento de frustração: ‘que dor de coração me dava’. A feedbacks
ternura de um ser pelo outro pode não ser correspondida, mas pode sobreviver como ternura. A
frustração é uma consequência da não realização de um desejo, o que não significa o desaparecimento
dele. Ao afirmar, no último verso, ‘– O meu porquinho-da-índia foi a minha primeira namorada’, o eu
lírico associa a experiência vivenciada na infância às expectativas amorosas vivenciadas na vida adulta.
O bichinho de estimação da infância passou a ser, para ele, uma imagem da ternura não
correspondida. Uma imagem do afeto não realizado, da sensação de perda causada pela existência de
uma vontade alheia à vontade dele.”. (adaptado de:
https://faciletrando.wordpress.com/2018/07/23/porquinho-da-india/; acesso em: 04 dez., 2018).
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Educação Física [3]

[3]Título H2
4: titulo H3

[4] Promovendo Interdisciplinaridade
O papel das aulas de Educação Física, na formação dos estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, é
ampliado ao integrar o trabalho com os outros componentes, pois não trata apenas da dimensão física das
práticas corporais para integrar o desenvolvimento das competências gerais da BNCC e da área de Linguagens.
A BNCC traz implicações para o dia a dia do professor quando compreende a Educação Física como componente
curricular da área de Linguagens.
Você consegue identificar quais são essas implicações?

TP005

( X ) Sim

Atividade múltipla escolha com feedback acerto
e erro

Feedback: Se você escolheu “SIM”, já entendeu que a articulação da Educação Física com a área
Linguagens (Arte e Língua Portuguesa) é muito importante para a integração com esses componentes e
também para o planejamento das aulas e de projetos integrados.
O tratamento das práticas corporais mobiliza aprendizagens que extrapolam o fazer por fazer,
movimentar-se para descansar da rotina ou das aprendizagens “sérias”, em uma abordagem integrada
das práticas corporais com as demais linguagens e conteúdos culturais abordados na escola e com as
demais dimensões do desenvolvimento humano.
( ) Não

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, é importante entender que
a articulação da Educação Física com a área Linguagens (Arte e Língua Portuguesa) é muito importante
para a integração com esses componentes e também para o planejamento das aulas e de projetos
integrados.
O tratamento das práticas corporais mobiliza aprendizagens que extrapolam o fazer por fazer,
movimentar-se para descansar da rotina ou das aprendizagens “sérias”, em uma abordagem integrada
das práticas corporais com as demais linguagens e conteúdos culturais abordados na escola e com as
demais dimensões do desenvolvimento humano.

[3]Título H3
[4]Texto 1 coluna

TP018

Atividade diagnóstica com feedback
TP018

[5] A relação da Educação Física com as competências gerais da BNCC
[6]
Propomos agora uma reflexão sobre como a Educação Física colabora com o desenvolvimento das competências
gerais da BNCC.
Leia, a seguir, algumas competências da BNCC e procure pensar em como a Educação Física pode contribuir para o
desenvolvimento dessas competências. Para ver uma possibilidade, clique em “Conferir”.
[5]Título H3
Competência 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 [6]Texto 1 coluna
ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.
>> o conteúdo deve ser visualizado após o
Feedback geral >>O contato com diferentes práticas corporais nas aulas de Educação Física permite que os professor selecionar a opção (inserir o botão
estudantes possam escolher formas de participar, como espectadores e/ou praticantes, dessas práticas ao conferir)
longo da vida e, adotando valores da sociedade democrática, processo que se inicia quando as crianças
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são convidadas a colaborar, trabalhar coletivamente, respeitar diferenças durante a experimentação e
fruição das práticas corporais.
Competência 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com
elas.
Feedback geral >> As aulas de Educação Física devem promover aos estudantes o olhar para si mesmos,
compreendendo o próprio corpo e seu envolvimento em práticas corporais, bem como os sentimentos
decorrentes das práticas. Desde os Anos Iniciais, especialmente na abordagem das ginásticas, os

estudantes são convidados a conhecer e refletir sobre o próprio corpo, o cuidado consigo e com
os demais.
Competência 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 e valorização da diversidade de
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de
qualquer natureza.
Feedback geral >> Práticas corporais podem favorecer o desenvolvimento dessa competência, bem como a
discussão e a análise crítica com os alunos a presença de preconceitos nas práticas corporais.

☐ Conselheiros
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[1]Arte

[1]Título H2

[2] Convite para reflexão : Artes Integradas
2: titulo H3
TP005

[3]
Na sua opinião, a unidade temática Artes Integradas pode ampliar as possibilidades de aprendizagem nas
linguagens artísticas?

TP005

Atividade reflexiva com feedback

Clique em “Conferir” e veja uma possibilidade de trabalhar as Artes Integradas como construção de
conhecimento em Arte na escola.
>> Feedback: Há alguns pesquisadores que se contrapõem à inclusão das Artes Integradas na Base, pois
acreditam que essa inclusão pode desvalorizar o trabalho com as especificidades das Artes Visuais, da
Dança, da Música e do Teatro. Essa preocupação tem procedência, já que sabemos que a Arte nem
sempre foi vista como uma área de conhecimento que contribui para a formação integral dos alunos.
Assim, foi certamente uma conquista importante para a educação brasileira a especificação dos
conteúdos pertinentes a cada uma das quatro linguagens artísticas nos Parâmetros Curriculares
Nacionais. Porém, ao incluir as Artes Integradas como possibilidade de construção de conhecimento
em Arte na escola, a Base não diminui a importância das especificidades de cada linguagem, e sim
[3]Texto 1 coluna
afirma que, além de serem trabalhadas separadamente, as linguagens podem ser trabalhadas em
conexão.
Muitas são as propostas que podem possibilitar aos alunos a aquisição de conhecimentos por meio das
Artes Integradas, assim como o estudo de uma manifestação de cultura popular presente nas
>> o conteúdo deve ser visualizado após o
comunidades onde vivem.
professor selecionar a opção (inserir o botão
“Conferir”)
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TP005

TP005

[2]História
[3] Aspectos práticos e interdisciplinaridade

Atividade diagnóstica com feedback

[4]
Uma professora do 1º ano do Ensino Fundamental, ao planejar o trabalho com a habilidade EF01H101 (identificar
aspectos do seu crescimento por meio do registro das lembranças particulares ou de lembranças dos membros de
sua família e/ou de sua comunidade), realizou um levantamento sobre a história de vida de seus alunos, buscando
informações junto à direção e à coordenação da escola, além de consulta aos documentos entregues no ato da
matrícula.
De posse dessas informações, a professora identificou que seu grupo de estudantes possuía histórias de vida [2] Título H2
diversas:







[3]Título H3
Famílias nucleares (pai, mãe, irmãos);
Famílias mais extensas, que eram compostas por pessoas com vínculos de parentesco e por pessoas sem
vínculo de parentesco;
Famílias sem figura paterna, tendo mães e avós como chefes de família;
Famílias com pai e mãe, mas que assumiam papéis compartilhados e horizontalizados na chefia da família; [4]Texto 1 coluna
Alunos que possuíam pais ou outros parentes em situação de cárcere;
Dois alunos em situação de adoção.

Agora responda:
Como professor vivenciando essa situação, você consegue identificar quais atividades poderiam ser desenvolvidas
para trabalhar a unidade temática e o objeto de conhecimento relacionados à primeira habilidade do componente
de História?
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( ) Sim
Feedback: Se você escolheu “SIM”, propomos que você compartilhe sua experiência com outros
professores e planeje atividades como essa na escola que atua!
A diversidade de famílias deve ser levada em consideração para planejar atividades que promovam o
desenvolvimento da competência (EF01H101).
Você pode pedir que cada aluno desenhe as pessoas com as quais convive e identifique quem são essas
pessoas (grau de parentesco, amizade etc). A partir desses desenhos, você pode problematizar que todos
possuem famílias, mas que algumas são constituídas por diferentes pessoas, procurando levar os alunos
a refletirem que os laços familiares são baseados em afeto e que, portanto, os laços afetivos podem
constituir uma família.
Outra possibilidade é conversar com familiares (pais, mães, avós) ou parentes dos estudantes e pedir que
participem de uma aula compartilhando fatos sobre suas famílias.

( ) Não
( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você proponha
uma discussão sobre essa temática na escola em que você atua.
A diversidade de famílias deve ser levada em consideração para planejar atividades que promovam o
desenvolvimento da habilidade (EF01H107).
Você pode pedir que cada aluno desenhe as pessoas com as quais convive e identifique quem são essas
pessoas (grau de parentesco, amizade etc). A partir desses desenhos, você pode problematizar que todos
possuem famílias, mas que algumas são constituídas por diferentes pessoas, procurando levar os alunos
a refletirem que os laços familiares são baseados em afeto e que, portanto, os laços afetivos podem
constituir uma família.
Outra possibilidade é conversar com familiares (pais, mães, avós) ou parentes dos estudantes e pedir que

☐ Conselheiros
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participem de uma aula compartilhando fatos sobre suas famílias.

TP005

TP005

Seria possível articular as atividades propostas com habilidades de outros componentes ou áreas?
Atividade diagnóstica com feedback

( ) Sim
Feedback: Se você escolheu “SIM”, propomos que você compartilhe sua experiência com outros
professores e planeje atividades como essa na escola em que você atua!
Para trabalhar a interdisciplinaridade, você pode fazer uma articulação com Língua Portuguesa,
selecionando livros e histórias que contenham diferenças entre as famílias ou trabalhando no processo
de produção de pequenos textos.
Com o componente Arte, você pode trabalhar aspectos culturais das famílias, como uma peça de teatro
que aborde o tema de diversidade das famílias, ou construir com os alunos um álbum da família, que
pode ser ilustrado de diferentes maneiras, com recortes, colagens, desenhos, fotos e pode descrever e
contar um pouco da vida de cada membro de sua família.
Você também pode fazer uso de histórias e músicas que se relacionem ao tema, ajudando os alunos a
fazerem analogia com suas realidades.
( ) Não
( ) Não sei responder
Feedback: Atenção! Se você escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você proponha
uma discussão sobre essa temática na escola em que você atua.
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Para trabalhar a interdisciplinaridade, você pode fazer uma articulação com Língua Portuguesa,
selecionando livros e histórias que contenham diferenças entre as famílias ou trabalhando no processo
de produção de pequenos textos.
Com o componente Arte, você pode trabalhar aspectos culturais das famílias, como : uma peça de teatro
que aborde o tema de diversidade das famílias, ou, junto com os alunos, a construção de um álbum os
alunos um álbum da família, que pode ser ilustrado de diferentes maneiras, com recortes, colagens,
desenhos, fotos e pode descrever e contar um pouco da vida de cada membro de suas famílias.
Você também pode fazer uso de histórias e músicas que se relacionem ao tema, ajudando os alunos a
fazerem analogia com suas realidades.

TP009

TP009

Atividade diagnóstica com feedback

[5] Proposta de atividade
[5.1]
Veja o exemplo a seguir:
O professor do 5º ano realizou uma saída com sua turma, e foram caminhando da escola até o centro da cidade.
Nesse trajeto, o professor solicitou aos alunos que registrassem tudo o que eles vissem no percurso: [6]
[5] título H3
[5.1] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

[6]Imagem 1
[6.1] ruas, casas, edifícios e condomínios
referencia da imagem: 1226704102
residenciais, estabelecimentos comerciais, escolas,
6.1 texto 50%
postos de saúdes, hospitais, edifícios de clubes,
[7] texto 1 coluna
associações, indústrias, paradas ou pontos de
ônibus, estações de trem, terminais de transporte [7.1] Criar uma montagem para 100% sugerindo
coletivo ou rodoviários, igrejas, praças, cemitérios, estudantes registrando por escrito e outros
tirando fotos com celulares. Referencias de
espaços culturais (cinemas, teatros, museus),
Imagem shutter: 438270076 e 188626907
edifícios públicos (prefeitura, câmara municipal,
secretarias e outros órgãos de governo, tribunais,
fóruns etc.), áreas verdes e de lazer (praças, parques
etc.) etc.

[7] Os registros deveriam ser escritos e fotográficos. O professor organizou os alunos em equipes, para que cada
grupo realizasse as duas formas de registro. Alguns poderiam ir fotografando com celulares e outros anotando,
desenhando ou mapeando o caminho. Essa organização também foi importante, pois nem todos os alunos
possuíam celulares, e esse foi um critério que ajudou a organizar os grupos.
[7.1]

8: texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TODOS

[8] Ao chegar ao centro da cidade, os alunos foram levados até o salão paroquial de uma igreja católica para
utilizar banheiro, descansar e lanchar. O professor havia combinado previamente com o padre da paróquia a
utilização desse espaço e aproveitou a presença da senhora Dona Conceição, que cuidava do salão e que
participava da confraria de Nossa Senhora do Rosário, para que falasse sobre os festejos, danças e tradições
relacionadas à confraria.
Foi um momento interessante, durante o qual as crianças fizeram perguntas sobre a história da igreja e da
confraria e ouviram as histórias de Dona Conceição, que desde menina participava da confraria com sua mãe e
avós. Cantaram músicas e dançaram em roda, conhecendo esse aspecto da cultura e da tradição local.
Os estudantes voltaram para a escola no ônibus escolar da prefeitura, que os buscou no salão paroquial. No
caminho, estavam agitados, comentando tudo que haviam registrado, alguns olhando as fotos e alguns ainda
cantando as cantigas aprendidas com a Dona Conceição.
Essa parte da atividade havia sido concluída, agora o professor pensava em como trabalhar na sala de aula com
todos os materiais recolhidos, aproveitando a euforia e o envolvimento dos alunos, e também vislumbrava

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TODOS

possibilidades de aproveitar esse trabalho e materiais para desenvolver habilidades e objetos de conhecimentos
de outros componentes e áreas.
Como professor vivenciando essa situação, responda:
Você consegue identificar sugestões de atividades quanto ao uso dos materiais (fotos, desenhos, mapas, registros
escritos, relatos orais etc.) recolhidos pelos estudantes?
( ) Sim
Feedback: Se você escolheu “SIM”, propomos que você compartilhe sua experiência com outros
professores e planeje atividades como essa na escola em que você atua!
Nessa atividade proposta, você pode pedir que cada grupo elabore um pequeno livro que conte como foi
o passeio, criando um texto narrativo sobre o percurso feito, ilustrando com as fotos e mapas,
orientando a sequência temporal e espacial do que foi visto.
Pode também registrar as letras das cantigas aprendidas e escrever o relato da tradição narrada pela
Dona Conceição.
Outra sugestão é trabalhar painéis que mostrem a atividade de estudo do meio e organizar uma
exposição que possa ser visitada pelos demais alunos da escola, apresentando as danças e cantigas para
outras classes.
Outra possibilidade é analisar o material e pensar quais atividades econômicas foram observadas no
trajeto (comércio, serviços, indústrias etc.), que marcas do passado foram observadas (estação de trem
desativada, casarões antigos, praças), além de observar também os edifícios do poder público,
(prefeitura e a câmara municipal). Você pode explorar com os alunos o que representa cada uma das
atividades econômicas identificadas, além de introduzir conhecimentos com relação aos órgãos da
gestão pública, para que servem, como funcionam, quem ocupa os cargos, como são escolhidos etc.

( ) Não

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você proponha
uma discussão sobre essa temática na escola em que você atua.
Nessa atividade proposta, você pode pedir que cada grupo elabore um pequeno livro que conte como foi
o passeio, criando um texto narrativo sobre o percurso feito, ilustrando com as fotos e mapas,
orientando a sequência temporal e espacial do que foi visto.
TP005
Pode também registrar as letras das cantigas aprendidas e escrever o relato da tradição narrada pela
Dona Conceição.
Atividade diagnóstica com feedback
Outra sugestão é trabalhar painéis que mostrem a atividade de estudo do meio e organizar uma
exposição que possa ser visitada pelos demais alunos da escola, apresentando as danças e cantigas para
outras classes.
Outra possibilidade é analisar o material e pensar quais atividades econômicas foram observadas no
trajeto (comércio, serviços, indústrias etc.), que marcas do passado foram observadas (estação de trem
desativada, casarões antigos, praças), além de observar também os edifícios do poder público,
(prefeitura e câmara municipal). Você pode explorar com os alunos o que representa cada uma das
atividades econômicas identificadas, além de introduzir conhecimentos com relação aos órgãos da
gestão pública, para que servem, como funcionam, quem ocupa os cargos, como são escolhidos etc.

TP005

Você consegue identificar qual diálogo interdisciplinar seria possível promover a partir desses materiais,
habilidades e objetos de conhecimento do componente de História?
( ) Sim

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TODOS

Feedback: Se você escolheu “SIM”, propomos que você compartilhe sua experiência com outros
professores e planeje atividades como essa na escola em que você atua!
O diálogo interdisciplinar é possível com todas as áreas e disciplinas do currículo. A área de Linguagens
poderá ser utilizada tanto na elaboração do livro, como na exposição dos painéis, envolvendo Língua
Portuguesa e Arte. A Educação Física e a Arte se articulam no trabalho com as danças e cantigas. A
Matemática e o componente Ciências entram na escala, na elaboração dos mapas, articulando com
geometria. A Geografia pode ser dialogada na observação dos aspectos ecológicos, áreas verdes, lixeiras
pelo caminho, limpeza urbana.
Portanto, o diálogo interdisciplinar pode ser facilmente desenvolvido, bastando apenas que você defina
sua estratégia de trabalho a partir do retorno do trabalho de campo, articulando o diálogo com o
planejamento das atividades dos demais componentes e áreas.
( ) Não
( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você proponha
uma discussão sobre essa temática na escola em que você atua.
O diálogo interdisciplinar é possível com todas as áreas e disciplinas do currículo. A área de Linguagens
poderá ser utilizada tanto na elaboração do livro, como na exposição dos painéis, envolvendo Língua
Portuguesa e Arte. A Educação Física e a Arte se articulam no trabalho com as danças e cantigas. A
Matemática e o componente Ciências entram na escala, na elaboração dos mapas, articulando com
geometria. A Geografia pode ser dialogada na observação dos aspectos ecológicos, áreas verdes, lixeiras
pelo caminho, limpeza urbana.
Portanto, o diálogo interdisciplinar pode ser facilmente desenvolvido, bastando apenas que você defina
sua estratégia de trabalho a partir do retorno do trabalho de campo, articulando-se com o planejamento
das atividades dos demais componentes e áreas.

☐ Conselheiros

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC
M2U8

AREA:

TP028
[1]Geografia

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

Atividade de relacionar com feedback

[2] Estrutura da BNCC: Aspectos Fundamentais
[3]

[1]Título H2
Estabeleça relação entre as colunas, de acordo com as propriedades ou os atributos dos princípios do [2]Título H3
[3]Texto 1 coluna
raciocínio geográfico:
TP028

[3.1]
1. Conexão

( ) Dimensão

2. Localização

( ) Estrutura

3. Distribuição

( ) Interação

4. Extensão

( ) Repartição

5. Ordem

( ) Posição

Assinale a alternativa correta:
( ) 4, 3, 5, 1, 2

3.1 Inserir tabela com 2 colunas

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TODOS

( X ) 4, 5, 1, 3, 2
( ) 3, 1, 5, 2, 4
( ) 5, 1, 3, 4, 2
( ) 2, 3, 1, 5, 4
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! Os princípios lógicos do raciocínio geográfico são um
aspecto central da proposta de Geografia da BNCC, com destaque especial para o trabalho nos
anos/séries iniciais, período no qual o aluno deve ser estimulado a desenvolver a leitura geográfica
passo a passo. A questão destaca os atributos ou características centrais desses princípios. A
conexão é decorrência das interações espaciais; a localização dos objetos geográficos envolve a
posição que ocupam na superfície terrestre; a distribuição está relacionada com a repartição dos
dados no espaço; a extensão do fenômeno pode ser mensurada pela sua dimensão no espaço
contínuo; e, por fim, o princípio de ordem deve ser associado ao modo como o fenômeno é
estruturado espacialmente pela sociedade.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. Os princípios lógicos do raciocínio
geográfico são um aspecto central da proposta de Geografia da BNCC, com destaque especial para
o trabalho nas séries iniciais, período no qual o aluno deve ser estimulado a desenvolver a leitura
geográfica passo a passo. A questão destaca os atributos ou características centrais desses
princípios. A conexão é decorrência das interações espaciais; a localização dos objetos geográficos
envolve a posição que ocupam na superfície terrestre; a distribuição está relacionada com a
repartição dos dados no espaço; a extensão do fenômeno pode ser mensurada pela sua dimensão
no espaço contínuo; e, por fim, o princípio de ordem deve ser associado ao modo como o fenômeno
é estruturado espacialmente pela sociedade. A sequência correta é 4, 5, 1, 3, 2.
TP011

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

Atividade múltipla escolha(uma resposta
correta) com feedback

TP011
[4]
Um professor do Rio de Janeiro desenvolveu com seus alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental um
estudo sobre as transformações da paisagem urbana. Para isso, utilizou uma fotografia antiga além do relato
de antigos moradores.

[4]Texto 1 coluna
[5] Imagem RIO DE JANEIRO ANTIGA.
SEMELHANTE À SHUTTER ID 450659824 SEM
O ATLETA OLÍMPICO

[5]

Dentre as alternativas listadas, esse professor desenvolveu com seus alunos diversas habilidades, EXCETO:
( ) (EF02GE05) Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo lugar em diferentes

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TODOS

tempos.
( ) (EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em imagens aéreas e mapas (visão
vertical) e fotografias (visão oblíqua).
( ) (EF02GE02) Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro ou comunidade
em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças.
( X ) (EF02GE07) Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) de diferentes
lugares, identificando os impactos ambientais.
( ) (EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu papel na conexão
entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o ambiente e seu uso responsável.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! A atividade desenvolvida pelo professor no Rio de
Janeiro mobiliza diversas habilidades ao mesmo tempo. Os alunos, ao compararem a fotografia
antiga da orla marítima com fotos mais recentes, podem identificar mudanças e permanências na
paisagem (habilidade EF02GE05), como o traçado das ruas, as formas de relevo, dentre outros
elementos. Ao trabalhar com fotografia aéreas e mapas, os alunos têm a oportunidade de observar a
paisagem sob diversos pontos de vista (habilidade EF02GE09). Como o professor também convidou
antigos moradores para narrar histórias para as crianças, eles tiveram a oportunidade de comparar
costumes e tradições da comunidade local (habilidade EF02GE02). Por fim, ao estimular as crianças
a imaginarem como a orla marítima do Rio de Janeiro sofreu transformações, a turma pôde concluir a
respeito da conexão dessa área com outras áreas mais antigas da cidade, refletindo sobre o papel
dos meios de transporte (habilidade EF02GE03). A única habilidade listada que não foi possível
trabalhar com as crianças é a EF02GE07: Descrever as atividades extrativas (minerais,
agropecuárias e industriais) de diferentes lugares, identificando os impactos ambientais. Na orla
marítima do Rio de Janeiro, não se desenvolveram atividades extrativas.

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TODOS

Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. A atividade desenvolvida pelo
professor no Rio de Janeiro mobiliza diversas habilidades ao mesmo tempo. Os alunos, ao
compararem a fotografia antiga da orla marítima com fotos mais recentes, podem identificar
mudanças e permanências na paisagem (habilidade EF02GE05), como o traçado das ruas, as formas
de relevo, dentre outros elementos. Ao trabalhar com fotografia aéreas e mapas, os alunos têm a
oportunidade de observar a paisagem sob diversos pontos de vista (habilidade EF02GE09). Como o
professor também convidou antigos moradores para narrar histórias para as crianças, eles tiveram a
oportunidade de comparar costumes e tradições da comunidade local (habilidade EF02GE02). Por fim,
ao estimular as crianças a imaginarem como a orla marítima do Rio de Janeiro sofreu
transformações, a turma pôde concluir a respeito da conexão dessa área com outras áreas mais
antigas da cidade, refletindo sobre o papel dos meios de transporte (habilidade EF02GE03). A única
habilidade listada que não foi possível trabalhar com as crianças é a EF02GE07: Descrever as
atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) de diferentes lugares, identificando os
impactos ambientais. Na orla marítima do Rio de Janeiro, não se desenvolveram atividades
extrativas.

TP005

TP005

[1]Ciências da Natureza
[2] Estrutura da BNCC: Aspectos Fundamentais
[3]
Abaixo estão apresentadas situações didáticas comuns em salas de aulas de Ciências do
Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Veja cada situação e reflita como elas se relacionam
diretamente às [3.1]competências específicas 2 e 5 de Ciências da Natureza. Clique em

Atividade diagnóstica com feedback

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

“Conferir”:
I.

II.

O professor apresenta aos seus alunos uma série de imagens de animais
domesticados e solicita a eles que identifiquem aqueles que conhecem. Depois,
entrega uma ficha com um pequeno texto sobre o cachorro, o gato e o cavalo. Na
sequência, propõe um questionário aos seus estudantes a partir da leitura do
texto.
Feedback : Nesta situação, da maneira como está proposta a atividade, há pouca
interlocução entre os conhecimentos dos estudantes e aqueles propostos pelo
professor. Na mesma direção, também há pouco espaço para o levantamento de
questões por parte dos estudantes e o processo de aprendizagem está muito
relacionado à memorização e a uma única fonte de informações. Além disso, a
situação proposta está centrada no professor, sendo a atuação do estudante
bastante passiva em relação ao processo de aprendizagem.

Uma escola na periferia de uma grande cidade está infestada com piolho de
pombo. Os alunos, pais e professores estão reclamando. Os professores do 3º ano
resolvem, então, discutir o problema com seus alunos. Fazem um levantamento
das reclamações e depois propõem que os alunos investiguem o caso e
proponham alguma intervenção. Organizam debates onde os alunos levantam
sugestões e os estimulam a estudar e pesquisar para escolher as melhores
sugestões. Os estudantes se envolvem, passam a conversar com pais, familiares,
agentes de saúde e outros especialistas. Depois de um mês e meio, chegam a
algumas soluções possíveis, e a escola se organiza para um grande debate sobre o
tema e as possíveis soluções.
Feedback: Nesta situação, há uma preocupação com o processo investigativo, algo
que deve ser priorizado no ensino de Ciências da Natureza, de acordo com a

[1]Título H2
[2]Título H3
[3]Texto 1 coluna
[3.1]Inserir Link para outra aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/a-areade-ciencias-da-natureza
Feedback>> o conteúdo deve ser visualizado após o professor clicar em
“conferir” (inserir botão conferir)

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TODOS

competência 2. Nela, há uma clara situação para que os estudantes atuem de
forma intencional na construção de seu conhecimento.
III.

Uma escola no centro de uma cidade do interior de Minas Gerais tem boa fama
como escola exigente. Desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, os
estudantes são avaliados com frequência, e o livro didático é o principal suporte
das aulas de Ciências. O planejamento dos professores acompanha a sequência de
capítulos do livro. Por sua vez, os estudantes são estimulados a fazer todas as
lições do livro, estudar os textos em casa e são desafiados com pequenas
avaliações toda semana.
Feedback: Da forma como a situação está descrita, evidencia-se uma forte relação
entre o processo educativo e a assimilação de informações. Outro ponto diz
respeito ao papel das avaliações que, neste caso, estão relacionadas à ideia de
aferir e não de regular a aprendizagem. Considerando estas duas características, é
possível dizer que esta situação não contempla a competência 2, porque não
possibilita nenhum processo investigativo e, da mesma forma, esta situação não
contempla a competência 5, pois não há referência a atividades que levem os
estudantes a construir seus próprios argumentos.

IV.

Em uma proposta de atividade conjunta feita em uma escola rural no semiárido
TP005
nordestino, professores dos diferentes anos (do 1º ao 5º) propuseram uma
sequência de atividades que partia das questões dos estudantes sobre o ambiente
Atividade reflexiva com feedback
do semiárido, a vida deles neste ambiente, as questões ambientais locais e
regionais, a cultura (música, culinária, artesanato etc.) e sua relação com o clima,
com a diversidade de plantas e animais, os períodos do ano, a linguagem etc.
Feedback: Nesta situação, há uma preocupação com o processo investigativo, algo
que deve ser priorizado no ensino de Ciências da Natureza, de acordo com a

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

competência 2. Nela, há uma clara situação para que os estudantes relacionem
seus conhecimentos cotidianos com os acadêmicos.

TP005

[4] Promovendo Interdisciplinaridade
[5]
A BNCC apresenta diferentes possibilidades de organização curricular. Algo que deve ser
considerado pelos professores, durante o planejamento de seus cursos, é o diálogo entre [4]Título H3
[5]Texto 1 coluna
diferentes componentes e áreas de conhecimento.
Essa atividade evidencia como este diálogo pode ser estabelecido entre Ciências, Geografia [5.1]Inserir link para abrir em outra aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/geografiae História, considerando temáticas comuns.
no-ensino-fundamental-anos-iniciais-unidades-tematicas-objetos-deconhecimento-e-habilidades
No caso do 1º ano do Ensino Fundamental, há pelo menos três situações nas quais este
diálogo, através de uma mesma temática, pode ser estabelecido.
[5.2]Inserir link para abrir em outra aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/historiaConsidere as três habilidades a seguir de Ciências da Natureza:
no-ensino-fundamental-anos-iniciais-unidades-tematicas-objetos-deconhecimento-e-habilidades
I - (EF01CI01) Comparar características de diferentes materiais presentes em
objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são descartados e
como podem ser usados de forma mais consciente.
II - (EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos
diários (manhã, tarde, noite) e a sucessão de dias, semanas, meses e anos.
III- (EF01CI04) Comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a
diversidade e a importância da valorização, do acolhimento e do respeito às
diferenças.

Feedback>> o conteúdo deve ser visualizado após o professor clicar em
“conferir” (inserir botão conferir)

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

Agora, leia as habilidades de [5.1]Geografia e as habilidades de[5.2] História, propostas
para o 1º ano, e identifique quais temáticas são comuns e permitem o diálogo entre
Ciências, Geografia e História.
Para ver algumas possibilidades que podem ser dialogadas entre os componentes, clique
em “Conferir”:
Feedback:
I - A temática diz respeito às brincadeiras e aos brinquedos. Tanto em
Geografia (EF01GE02) como em História (EF01HI05), há habilidades que
tratam especificamente deste tema, o que permitiria explorá-lo de uma
maneira interdisciplinar.
Desta forma, a comparação de materiais presentes em objetos cotidianos,
proposta por Ciências, seria feita com brinquedos.
II - A temática diz respeito à percepção da passagem do tempo em
Geografia (EF01GE05; EF01GE10) e em História (EF01HI01; EF01HI08).
III - A temática é sobre o respeito à diversidade e aparece em Geografia
(EF01GE11) e em História (EF01HI02; EF01HI03).

TODOS

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

TP005
TP005

[3] Ensino Religioso
Atividade V ou F com feedback
[4] Estrutura da BNCC: Aspectos Fundamentais
[5]
Responda às atividades a seguir que tratam dos aspectos fundamentais da área de Ensino Religioso na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). Como professor regente de turma ou como docente específico de Ensino
Religioso, é importante que você compreenda os princípios do Ensino Religioso para que possa aperfeiçoar suas
práticas pedagógicas.
Considerando o princípio da laicidade do Estado, a Lei 9.475/1997, que alterou o Art. 33 da Lei 9.394/1996,
estabeleceu que o Ensino Religioso deve assegurar o respeito à diversidade cultural e religiosa. Analise as
assertivas e marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
[3]Título H2
( V ) O Estado deve garantir que a escola ofereça Ensino Religioso em todo o Ensino Fundamental.
[4]Título H3
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
[5]Texto 1 coluna
De acordo com o artigo 210 da Constituição Federal de 1988, é obrigatória a oferta do Ensino Religioso no Ensino
Fundamental, sendo facultativa a matrícula por parte do estudante.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Esta não é a resposta correta. De acordo com a Constituição Federal de
1988, é obrigatória a oferta do Ensino Religioso no Ensino Fundamental, sendo facultativa a matrícula por parte do
estudante.
( V ) Na BNCC, o Ensino Religioso é considerado uma área de conhecimento cujo objeto de estudo são os
conhecimentos religiosos.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Na BNCC, o Ensino Religioso é uma dentre as cinco áreas de conhecimento cujo objeto de estudo é o
conhecimento religioso produzido historicamente pelas diferentes culturas e tradições religiosas.

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

TODOS

Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. Na BNCC, o Ensino Religioso é uma dentre as
cinco áreas de conhecimento cujo objeto de estudo é o conhecimento religioso produzido historicamente pelas
diferentes culturas e tradições religiosas.
( F ) O Ensino Religioso busca transmitir conhecimentos dogmáticos para que os estudantes adotem uma conduta
mais religiosa.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
O Ensino Religioso não tem por objetivo converter ou endossar as práticas religiosas individuais, muito menos
tornar os alunos mais devotos ou religiosos. É uma área de conhecimento voltada ao estudo dos fenômenos
religiosos para favorecer leituras críticas de mundo.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. O Ensino Religioso não tem por objetivo
converter ou endossar as práticas religiosas individuais, muito menos tornar os alunos mais devotos ou religiosos.
É uma área de conhecimento voltada ao estudo dos fenômenos religiosos para favorecer leituras críticas de
mundo.
( V ) A catequese e o proselitismo podem ser realizados pelas igrejas e religiões em seus espaços específicos e não
na escola pública.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
O caráter público e laico da escola é distinto dos espaços confessionais das igrejas e religiões. A escola precisa
salvaguadar a liberdade de pensamento, crença e convicções de todas as pessoas da comunidade escolar.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. O caráter público e laico da escola é distinto
dos espaços confessionais das igrejas e religiões. A escola precisa salvaguadar a liberdade de pensamento, crença
e convicções de todas as pessoas da comunidade escolar.
( V ) O Ensino Religioso deve respeitar a diversidade religiosa existente na sociedade.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Sem a pretensão de doutrinar, o Ensino Religioso deve acolher e respeitar as diversidades de pensamento e opção
religiosa existente na sociedade.

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. Sem a pretensão de doutrinar, o Ensino
Religioso deve acolher e respeitar as diversidades de pensamento e opção religiosa existente na sociedade.

TP005

TP005

[6] Estrutura da BNCC: Competências do Ensino Religioso
Atividade diagnóstica com feedback geral

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.

Não sei
responder

Não

Parcialmente

Competências do Ensino Religioso

Sim

[7]
Na BNCC, a área do Ensino Religioso apresenta competências específicas para serem desenvolvidas pelos
estudantes ao longo do Ensino Fundamental. Na escola em que você atua, como essas competências são
promovidas? Selecione as respostas que refletem sua opinião.

[6]Título H3
[7]Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

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.
Feedback geral:
Para as competências que você marcou “SIM”: busque identificar as práticas pedagógicas que têm ajudado a
desenvolver tais competências.
Para as competências que você marcou “NÃO” ou “Parcialmente”: procure descobrir quais são os fatores que
dificultam o desenvolvimento destas competências. É possível contribuir na proposição de ações que gerem
mudanças deste quadro?
Para as competências que você marcou “Não sei responder”: tente entender os motivos que o levam a não ter
opinião a respeito das competências específicas do Ensino Religioso.
TP005

[8] Estrutura da BNCC: Abordagem metodológica
[9]
Para atender os objetivos do Ensino Religioso, seus docentes precisam adotar uma abordagem metodológica que
problematize as representações sociais preconceituosas, com o intuito de combater a intolerância, a discriminação
e a exclusão. De acordo com a BNCC, a abordagem didático-pedagógica dos conhecimentos do Ensino Religioso

TP005

Atividade múltipla escolha(uma resposta
correta) com feedback

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

deve:
( ) Fundamentar-se em uma única perspectiva de fé como verdade inegociável.
( ) Contribuir no crescimento da fé dos alunos, iniciando-os em uma confissão religiosa.
(X) Reconhecer os diferentes saberes, práticas e valores religiosos e não religiosos no cotidiano escolar.
( ) Alicerçar-se no estudo das grandes religiões do mundo, já que estas são aceitas pelas famílias.
( ) Buscar a fusão das diferenças, para construção de uma sociedade mais harmoniosa.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! O Ensino Religioso é um espaço de
aprendizagens que visa o acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não, na perspectiva da [8]Título H3
interculturalidade, direitos humanos e cultura da paz.
Feedback resposta incorreta: Atenção! Essa não é a resposta correta. Vale lembrar que cabe ao [9]Texto 1 coluna
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 de vida.

TP023

[10]
Convite para o debate
[11]
TP023
Para finalizar este Módulo 2, convidamos você a participar do [11.1]Fórum de discussão para trocar experiências
com outros professores. Os tópicos sugeridos para discussão são:
[11.2]
 Quais são suas experiências em relação à promoção de aprendizagens interdisciplinares?
 Como você pretende planejar suas aulas para articular habilidades de diferentes componentes?

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

Bom trabalho!
TP008

[12] Importante!
[13]O Fórum de discussão é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas
mensagens não tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou

[10] Título H3

inadequadas. Lembre-se também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o

[11] Texto 1 coluna

mesmo oralmente.

[11.1]inserir no Tooltip:
O Fórum fica disponível no canto superior
direito da tela, junto com outras ferramentas do
AVA MEC.
11.2 publicar tópicos de discussão na ferramenta
fórum do AVA MEC
TP008

[12] Texto H4
[13] Texto 1 coluna dentro da tarja de destaque

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

O texto para ser revisado termina aqui.

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

TODOS

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

TP004

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

TP007

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO

TP022

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

TP010

Texto + imagem 3 colunas

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

TP012

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP024

TP025

MEC: Formação BNCC
M2U8

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
TODAS

☒ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TODOS

SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP026

TP028

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1

Módulo 2/Unidade 1: Os anos finais do Ensino Fundamental
CONTEÚDO

MODELO / ORIENTAÇÕES

TP002
TP004

[1.1]

2

[1.2]

Módulo 2: Os anos finais do Ensino Fundamental

[1.1] BANNER DO MÓDULO adequado ao
PIV / layout dos cursos
[1.2] Texto [h1] aplicado sobre a imagem
no HTML

[1.3] Neste Módulo, serão debatidos os aspectos principais que orientam os componentes curriculares, a organização
dos conhecimentos relacionados às áreas, as aprendizagens esperadas, a estrutura e as estratégias que podem ser
utilizadas para o desenvolvimento das competências e habilidades específicas desta etapa.
Para isso, serão abordados os seguintes assuntos:
TP018

[1.3] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1
[2]

TP018

>> Características, princípios e fundamentos pedagógicos dos anos finais:
o

Aspectos de progressão das aprendizagens.

o

Resultado das avaliações de desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática.

o

A importância das metodologias ativas nas transversalidades do currículo.

o

Articulação entre os componentes curriculares.

>> Direitos de aprendizagem:
o

As especificidades das áreas do conhecimento que orientam os componentes curriculares.

o

A estrutura dos componentes curriculares

o

Estratégias para o desenvolvimento das habilidades e articulações entre unidades temáticas.

[2.1]
Ao final, você poderá realizar um conjunto de atividades que propõem reflexões a respeito dos conteúdos deste
Módulo.

[2] sinais >> indicam “sanfonas”;
bullets indicam texto dentro de cada
sanfona

[2.1] texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1
[3] Objetivos do Módulo

[3] título H3

Ao concluir este módulo, espera-se que você:


compreenda a natureza da BNCC e os princípios de organização do seu componente curricular;



conheça as referências teórico-metodológicas que sustentam a organização do seu componente curricular;



entenda as decorrências e as possibilidades concretas para a prática pedagógica e as possibilidades de trabalho
que podem promover as aprendizagens propostas.

TP 005
TP005
[4] Características, princípios e fundamentos pedagógicos
[4. 1] Os anos finais do Ensino Fundamental colocam um grande desafio aos estudantes: os vários componentes
curriculares. É importante prepará-los para as mudanças de professor generalista para o especialista, retomar e
ressignificar as aprendizagens dos anos iniciais, visando ao aprofundamento e à ampliação de repertórios de
conhecimentos. A mudança de etapa (dos anos iniciais para os finais) ocorre quase paralelamente à transição entre
infância e adolescência, marcada por intensas mudanças decorrentes de transformações biológicas, psicológicas,
sociais e emocionais.

[4] título H2
[4.1] texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1
[5] Qualidade e equidade

[5] título H3

[5.1]

[5.1] texto 1 coluna

Como um referencial, a Base indica as aprendizagens essenciais para os alunos da Educação Básica e, nesse sentido,
aponta para a melhoria da qualidade da educação nacional.

TP 024
SEM cor de fundo no slider.

A promoção da equidade, por sua vez, depende de um esforço na ponta para, antes de mais nada, reconhecer a
individualidade de cada aluno e, então, fornecer as condições necessárias às aprendizagens, considerando essas
demandas diferenciadas do público atendido em cada rede de ensino, escola e sala de aula.
[6] texto 1 coluna

TP 024

[6.1] inserir link para abrir em nova aba:
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_
conhecendo_20_metas.pdf

[6] A BNCC alinha-se às metas do Plano Nacional de Educação (2014-2024) [6.1] para o Ensino Fundamental. A 7ª meta [6.2] inserir link para abrir em nova aba:

http://portal.inep.gov.br/web/guest/edu

do PNE preconiza fomentar a qualidade da Educação Básica, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de cacao-basica/saeb
modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 5,5 nos anos
[6.3] inserir link para abrir em nova aba:

finais do Ensino Fundamental; 5,2 no Ensino Médio. Os gráficos a seguir mostram os resultados consolidados no Saeb http://portal.inep.gov.br/web/guest/ide
b
(Sistema de Avaliação da Educação Básica [6.2]) e no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica [6.3]).
Utilizar os gráficos já produzidos para o
curso de Gestor:
bncc_xls_m2u3_gestor_graficos

[6.4] >> Gráfico 1 – Ideb (2005-2017) – anos finais do Ensino Fundamental.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.
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M2U1
[6.4] Gráfico 1
Inserir imagem:
bncc_m2u1_professor_finais_grafico
_01.jpg

[6.5] >> Gráfico 2 – Distribuição percentual dos estudantes de acordo com a interpretação dos níveis de proficiência em
Língua Portuguesa (Saeb – 2017).

[6.5] Gráfico 2
Inserir imagem:
bncc_m2u1_professor_finais_grafico
_02.jpg
[6.6] >> Gráfico 3 – Distribuição percentual dos estudantes de acordo com a interpretação dos níveis de proficiência em
Matemática (Saeb – 2017).
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M2U1

[6.6] Gráfico 3
Inserir imagem:
bncc_m2u1_professor_finais_grafico
_03.jpg

[6.7] >> Gráfico 4 – Taxa de distorção idade-série do Brasil nos níveis Fundamental (anos iniciais e finais) e Médio –
2017.
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[6.7] Gráfico 4
Inserir imagem:
bncc_m2u1_professor_finais_grafico
_04.jpg

[6.8] >> Gráfico 5 – Taxa de insucesso (reprovação e abandono) do Brasil nos níveis Fundamental (anos iniciais e finais)
e Médio – 2017.

[6.8] Gráfico 5
Inserir imagem:
bncc_m2u1_professor_finais_grafico
_05.jpg

[6.9] Legenda do slider, FONTE
MENOR – fixo o tempo todo.
[6.9] Fonte: elaborado com base nos dados do Ideb [6.10], do Saeb [6.11] e dos indicadores Inep [6.12] para distorção
idade-série e taxas de rendimento escolar.

6.10 inserir link para abrir em nova
aba:
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http://download.inep.gov.br/educac
ao_basica/portal_ideb/planilhas_par
a_download/2017/ResumoTecnico_I
deb_2005-2017.pdf
TP006

6.11 inserir link para abrir em nova
aba:
[17] Observando os gráficos, o que se pode dizer em relação às aprendizagens de Língua Portuguesa e Matemática no http://portal.inep.gov.br/web/guest/
Ensino Fundamental?
educacao-basica/saeb
6.12 inserir link para abrir em nova
[18] Em relação ao Ideb, os resultados mostram que, apesar de o país
[18.1]“apesar de o país ter
aba:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/
melhorado o índice tanto nos
ter melhorado o índice tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais,
indicadores-educacionais
anos iniciais quanto nos anos
o esforço empenhado não foi suficiente para a redução das
desigualdades entre as regiões. No caso dos anos finais do Ensino
Fundamental, o esforço sequer foi suficiente para que o país
alcançasse da meta estabelecida para 2017 (Ideb = 5,0).

finais, o esforço empenhado
não foi suficiente para a
redução das desigualdades
entre as regiões”

TP006

O Ideb é calculado com base no fluxo e desempenho. Por esse
motivo, os dados do Saeb complementam a análise e fornecem informações específicas sobre a aprendizagem, ao
passo que os dados de distorção idade-série e de rendimento complementam a análise de fluxo.

[17] texto 1 coluna
[18] texto ao lado do olho
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M2U1
[18.1] texto para olho: “apesar de o
país ter melhorado o índice tanto nos
anos iniciais quanto nos anos finais, o
esforço empenhado não foi suficiente
para a redução das desigualdades
entre as regiões”

TP012
[19] Assista ao vídeo a seguir em que as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello falam das características
e das especificidades dos anos finais do Ensino Fundamental e também dos resultados consolidados das avaliações de
desempenho do Ideb e do Saeb, que traçam o perfil dos estudantes do Ensino Fundamental.
[20] videoaula

[21] Com essa videoaula, espera-se que você tenha compreendido a importância do seu papel como professor dos anos
finais do Ensino Fundamental em relação à formação das novas gerações, que segundo a BNCC (2017) é, junto da
TP012
escola:
[...] contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes, ao estabelecer
uma articulação não somente com os anseios desses jovens em relação ao seu futuro,
como também com a continuidade dos estudos no Ensino Médio. Esse processo de
reflexão sobre o que cada jovem quer ser no futuro, e de planejamento de ações para
construir esse futuro, pode representar mais uma possibilidade de desenvolvimento
pessoal e social. (BNCC, 2017, p. 59).
[19] Texto 1 coluna
[22]
A seguir, vamos aprofundar a discussão sobre o seu componente curricular!

[20] VA1_M2U3_gestores
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[Avançar]

DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO
CONTEÚDO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

TP015
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APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO

MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP0016

Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface

TP018
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Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP019

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas VERTICAL

TP020
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CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO
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CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP024

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP026
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CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP028

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
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☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: LINGUAGEM

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: LÍNGUA PORTUGUESA

Módulo 2/Unidade 2: O componente LÍNGUA PORTUGUESA nos anos
finais do Ensino Fundamental
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[1]

[1] BANNER LP
Inserir Imagem:
bncc_m2u2_prof_finais_linguagem
_lp_img01_661282882

[2] O componente Língua Portuguesa nos anos finais do Ensino Fundamental
[2] título H2

[3]
Apresentação do componente
O foco do componente Língua Portuguesa nos anos finais do Ensino Fundamental é a consolidação das
aprendizagens e do desenvolvimento de habilidades relativas às práticas de linguagem – leitura, escrita,
oralidade e análise linguística – previstas para o Ensino Fundamental, de forma a ampliar a autonomia dos
jovens, seu protagonismo e a possibilidade de participação crítica nos diferentes campos de atuação.

[3] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: LINGUAGEM

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
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☐ Conselheiros

COMPONENTE: LÍNGUA PORTUGUESA

TP012
[3.1] O papel do componente

[4]
Qual o papel do componente Língua Portuguesa na garantia das aprendizagens essenciais definidas pela BNCC?
Assista à videoaula a seguir para responder a essa questão.

TP012
[3.1] Título H3

[4.1] Videoaula1

TP0012
[4] Texto 1 coluna

[ 5]Assista agora a uma videoaula com aprendizagens essenciais de Língua Portuguesa: desenvolvimento de
habilidades, construção de conhecimentos linguísticos, textuais e discursivos, e ampliação dos letramentos.

[4.1] VA1_M2U2_finais_lp

[5.1] Videoaula2
TP012
TP0012
[6] Os princípios e eixos de organização do componente
Práticas de linguagem, campos de atuação e habilidades de Língua Portuguesa nos anos finais do Ensino
Fundamental
[5] Texto 1 coluna
[6]
[5.1] VA2_M2U2_finais_lp
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As práticas de linguagem e os campos de atuação organizam as habilidades e os conhecimentos do
componente.
São quatro as práticas de linguagem: oralidade, leitura/escuta, produção (escrita e multissemiótica) e

análise linguística/semiótica. Vale ressaltar que não existe hierarquia entre elas (no sentido de uma

TP0012

ser mais importante do que outra), tampouco é possível praticá-las isoladamente.
O minivideo a seguir ilustra como essas práticas se organizam:
[6.2] MV1_M2U2_prof_finais_lp

TP015

[7] Agora, veja nas imagens a seguir as dimensões importantes a serem consideradas em cada uma das práticas
de linguagem. Para isso, abra cada um dos círculos para acessar o conteúdo.

[6] título H3
[6.1] Texto 1 coluna

[6.2] mini vídeo
[7.1] Imagem interativa

TP015

☐ Conselheiros
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[7] Texto 1 coluna
[7.1] Imagens interativas:
Inserir Imagem:
bncc_m2u2_prof_finais_linguagem
_lp_img02.jpg

Ao clicar em cada círculo, o aluno deve ser lavado
a outra página/espaço em que apareça o texto
correspondente.
[7.2] Texto para o círculo Leitura: “Compreende as
práticas de linguagem que decorrem da interação ativa
do leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos,
orais e multissemióticos e de sua interpretação.”
[7.3] Texto para o círculo Produção de Textos:
“Compreende as práticas de linguagem relacionadas à
interação e à autoria (individual ou coletiva) do texto
escrito, oral e multissemiótico, com diferentes
finalidades e projetos enunciativos.”
[7.4] Texto para o círculo Oralidade: “Compreende as
práticas de linguagem que ocorrem em situação oral

MEC: Formação BNCC
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☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: LÍNGUA PORTUGUESA

com ou sem contato face a face. Envolve também a
oralização de textos em situações socialmente
significativas e interações e discussões compreendendo
temáticas e outras dimensões linguísticas do trabalho
nos diferentes campos de atuação.”
[7.5] Texto para o círculo Análise Linguística/Semiótica:
“Envolve os procedimentos e estratégias
(meta)cognitivas de análise e avaliação consciente,
durante os processos de leitura e de produção de
textos (orais, escritos e multissemióticos), das
materialidades dos textos, responsáveis por seus
efeitos de sentido.”

TP027

TP027
[8] As práticas de linguagem se relacionam com as práticas sociais, que sempre são situadas no tempo e no
espaço e que têm lugar em variados campos de atuação social, outra categoria organizadora do componente.
Assim, na BNCC (p. 82),
[8] Texto 1 coluna
[8.1] “[...] a organização das práticas de linguagem (leitura de textos, produção de textos,
oralidade e análise linguística/semiótica) em campos de atuação aponta para a
importância da contextualização do conhecimento escolar, para a ideia de que essas
práticas derivam de situações da vida social e, ao mesmo tempo, precisam ser situadas
em contextos significativos para os estudantes.” [8.1.2] (BNCC, 2017, p.802)

[8.1] Texto citação
[8.1. 2] inserir link para abrir em nova aba

http://portal.mec.gov.br/index.php?option
=com_docman&view=download&alias=7
9601-anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-

TP028

2&category_slug=dezembro-2017-
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[9]
Na tabela a seguir, você verá um exemplo de como as habilidades se organizam nos campos de atuação social e
nas respectivas práticas de linguagem.

pdf&Itemid=30192

[ 9.1 ]

Práticas de
linguagem

Leitura

Produção de
textos

Campo
jornalístico/
midiático

Campo de atuação na vida
pública
(EF69LP01)
(EF69LP21) Posicionar-se em
Diferenciar
relação a conteúdos veiculados
liberdade de
em práticas não
expressão de
institucionalizadas de
discursos de ódio, participação social, sobretudo
posicionando-se
aquelas vinculadas a
contrariamente a
manifestações artísticas,
esse tipo de
produções culturais,
discurso e
intervenções urbanas e práticas
vislumbrando
próprias das culturas juvenis que
possibilidades de
pretendam denunciar, expor
denúncia quando
uma problemática ou “convocar”
for o caso.
para uma reflexão/ação,
relacionando esse
texto/produção com seu
contexto de produção e
relacionando as partes e
semioses presentes para a
construção de sentidos.
(EF69LP08)
(EF69LP22) Produzir, revisar e
Revisar/editar o
editar textos reivindicatórios ou
texto produzido – propositivos sobre problemas
notícia,
que afetam a vida escolar ou da
reportagem,
comunidade, justiﬁcando pontos
resenha, artigo de de vista, reivindicações e
opinião, entre
detalhando propostas
outros –, tendo em (justificativa, objetivos, ações
vista sua
previstas etc.), levando em conta

Campo das práticas de
estudo e pesquisa
(EF69LP30) Comparar,
com a ajuda do professor,
conteúdos, dados e
informações de
diferentes fontes,
levando em conta seus
contextos de produção e
referências, identificando
coincidências,
complementaridades e
contradições, de forma a
poder identificar
erros/imprecisões
conceituais, compreender
e posicionar-se
criticamente sobre os
conteúdos e informações
em questão.
(EF69LP37) Produzir
roteiros para elaboração
de vídeos de diferentes
tipos (vlog científico,
vídeo-minuto, programa
de rádio, podcasts) para
divulgação de
conhecimentos científicos
e resultados de pesquisa,

TP028
Campo artístico-literário
(EF69LP44) Inferir a presença de
valores sociais, culturais e
humanos e de diferentes visões
de mundo, em textos literários,
reconhecendo nesses textos
formas de estabelecer múltiplos
olhares sobre as identidades,
sociedades e culturas e
considerando a autoria e o
contexto social e histórico de
sua produção.

[9 ] Texto 1 coluna
[9.1] Tabela com função hover e bordas

(EF69LP51) Engajar-se
ativamente nos processos de
planejamento, textualização,
revisão/edição e reescrita,
tendo em vista as restrições
temáticas, composicionais e
estilísticas dos textos
pretendidos e as configurações
da situação de produção – o

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC
M2U2

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: LINGUAGEM

Oralidade

adequação ao
contexto de
produção, a mídia
em questão,
características do
gênero, aspectos
relativos à
textualidade, a
relação entre as
diferentes
semioses, a
formatação e o
uso adequado das
ferramentas de
edição (de texto,
foto, áudio e
vídeo,
dependendo do
caso) e a
adequação à
norma culta.
(EF69LP11)
Identificar e
analisar
posicionamentos
defendidos e
refutados na
escuta de
interações
polêmicas em
entrevistas,
discussões e
debates
(televisivo, em sala
de aula, em redes
sociais etc.), entre
outros, e se
posicionar ante
eles.

seu contexto de produção e as
características dos gêneros em
questão

tendo em vista seu
contexto de produção, os
elementos e a construção
composicional dos
roteiros.

(EF69LP26) Tomar nota em
discussões, debates, palestras,
apresentação de propostas e
reuniões, como forma de
documentar o evento e apoiar a
própria fala (que pode se dar no
momento do evento ou
posteriormente, quando, por
exemplo, for necessária a
retomada dos assuntos tratados
em outros contextos públicos,
como diante dos representados).

(EF69LP39) Definir o
recorte temático da
entrevista e o
entrevistado, levantar
informações sobre o
entrevistado e sobre o
tema da entrevista,
elaborar roteiro de
perguntas, realizar
entrevista a partir do
roteiro, abrindo
possibilidades para fazer
perguntas a partir da
resposta se o contexto
permitir, tomar nota,
gravar ou salvar a
entrevista e usar
adequadamente as
informações obtidas, de
acordo com os objetivos
estabelecidos.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: LÍNGUA PORTUGUESA

leitor pretendido, o suporte, o
contexto de circulação do texto,
as finalidades etc. – e
considerando a imaginação, a
estesia e a verossimilhança
próprias ao texto literário.

(EF69LP52) Representar cenas
ou textos dramáticos,
considerando, na caracterização
dos personagens, os aspectos
linguísticos e paralinguísticos da
fala (timbre e tom de voz,
pausas e hesitações, entonação
e expressividade, variedades e
registros linguísticos), os gestos
e os deslocamentos no espaço
cênico, o figurino e a
maquiagem, e elaborando as
rubricas indicadas pelo autor
por meio do cenário, da trilha
sonora e da exploração dos
modos de interpretação.

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: LINGUAGEM

(EF69LP19)
Analisar, em
gêneros orais que
envolvam
argumentação, os
efeitos de sentido
de elementos
típicos da
modalidade falada,
como a pausa, a
entonação, o
ritmo, a
gestualidade, a
expressão facial,
as hesitações etc.

Análise
linguística/
semiótica

TP008

[10] Saiba mais!

(EF69LP27) Analisar a forma
composicional de textos
pertencentes a gêneros
normativos/jurídicos e a gêneros
da esfera política, tais como
propostas, programas políticos
(posicionamentos quanto a
diferentes ações a serem
propostas, objetivos, ações
previstas etc.), propaganda
política (propostas e sua
sustentação, posicionamento
quanto a temas em discussão) e
textos reivindicatórios: cartas de
reclamação, petição (proposta,
suas justificativas e ações a
serem adotadas) e suas marcas
linguísticas, de forma a
incrementar a compreensão de
textos pertencentes a esses
gêneros e a possibilitar a
produção de textos mais
adequados e/ou fundamentados
quando isso for requerido.

(EF69LP41) Usar
adequadamente
ferramentas de apoio a
apresentações orais,
escolhendo e usando
tipos e tamanhos de
fontes que permitam boa
visualização,
topicalizando e/ou
organizando o conteúdo
em itens, inserindo de
forma adequada imagens,
gráficos, tabelas, formas e
elementos gráficos,
dimensionando a
quantidade de texto (e
imagem) por slide,
usando progressivamente
e de forma harmônica
recursos mais sofisticados
como efeitos de
transição,slides mestres,
layouts personalizados
etc.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: LÍNGUA PORTUGUESA

(EF69LP54) Analisar os efeitos
de sentido decorrentes da
interação entre os elementos
linguísticos e os recursos
paralinguísticos e cinésicos,
como as variações no ritmo, as
modulações no tom de voz, as
pausas, as manipulações do
estrato sonoro da linguagem,
obtidos por meio da estrofação,
das rimas e de figuras de
linguagem como as aliterações,
as assonâncias e as
onomatopeias, entre outras, a
postura corporal e a
gestualidade, na declamação de
poemas, apresentações
musicais e teatrais, tanto em
gêneros em prosa quanto nos
gêneros poéticos, os efeitos de
sentido decorrentes do
emprego de figuras de
linguagem, tais como
comparação, metáfora,
personificação, metonímia,
hipérbole, eufemismo, ironia,
paradoxo e antítese, e os efeitos
de sentido decorrentes do
emprego de palavras e
expressões denotativas e
conotativas (adjetivos, locuções
adjetivas, orações subordinadas
adjetivas etc.), que funcionam
como modificadores,
percebendo sua função na
caracterização dos espaços,
tempos, personagens e ações
próprios de cada gênero
narrativo.

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U2
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☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: LINGUAGEM

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: LÍNGUA PORTUGUESA

[10.1]
Faça download da tabela completa [10.2], com todas as habilidades dos anos finais organizadas de acordo com
os campos e as práticas.
TP008

TP0012
[11] Pressupostos e referências teórico-metodológicas da BNCC LP
[11.1] Para compreender melhor os princípios de organização da BNCC, bem como seus pressupostos e
referências teórico-metodológicas, vale refletir sobre o que se mantém e o que muda na BNCC em relação à
tradição do ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa.
O que se mantém na BNCC em relação à tradição do ensino-aprendizagem da área? Assista à videoaula a seguir. [10] Texto + ícone Saiba mais
[10.1]Texto 1 coluna
[11.2] VA3

[10.2] Inserir Tabela:
Tabela_m2u2_prof_finais_linguagem_lp.pdf

TP0012
[12] E o que muda na BNCC em relação à tradição do ensino- aprendizagem da área?
[12.1] VA4

TP0012

MEC: Formação BNCC
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☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: LÍNGUA PORTUGUESA

TP009
[13] Antes de passar para a próxima unidade, faça as atividades!

[11] Título H3
[11.1] Texto 1 coluna

[13.1] Para retomar os eixos de organização de forma articulada com as referências teórico-metodológicas
vistas, analise as situações abaixo, que poderiam ter sido planejadas ou propostas por diferentes professores
ou equipes escolares:

[11.2] VA3_M2U2_finais_lp

TP0012

[13.2] Situação 1:
Após a análise de um diagnóstico de leitura feito, um
professor escolheu duas habilidades em que os resultados
obtidos pela classe tinham sido baixos – inferir informação
implícita e estabelecer relação entre imagens e o corpo do
texto –, selecionou uma série de textos pertencentes aos
gêneros previstos para o semestre (e também pertencentes
a outros gêneros) para trabalhar ao longo do bimestre e
elaborou para cada um desses textos questões que
[12] Texto 1 coluna
contemplavam somente as habilidades selecionadas.
Depois, para todas as atividades realizadas, apresentou o [12.1] VA4_M2U2_finais_lp
gabarito das respostas e retomou as questões que tiveram
TP009
mais respostas erradas.
[13.3]
Levando-se em conta as referências teórico-metodológicas da BNCC, pode-se afirmar que:

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: LINGUAGEM

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: LÍNGUA PORTUGUESA

( ) Esse professor agiu adequadamente já que procurou atuar junto às dificuldades dos alunos. Treinar
habilidades é algo que pode se dar independentemente do contexto. Isso fará com que os alunos certamente
compreendam mais e melhor os textos lidos e tenham melhores desempenhos nas provas.
Feedback: Resposta incorreta. Por mais que o professor tenha agido corretamente ao propor uma atividade
apoiada em um diagnóstico sobre as principais dificuldades apresentadas pelos alunos, não é aconselhável
tomar as habilidades isoladamente, de forma genérica e descontextualizada. Ao contrário, como é ressaltado
na própria BNCC, o desenvolvimento de habilidades deve estar subordinado ao uso significativo da linguagem
em seu campo específico de atuação humana, ou seja, os campos de atuação é que devem orientar a seleção
de gêneros, práticas, atividades e procedimentos para cada um deles. A compreensão de um texto supõe
habilidades diversas e não faz sentido que somente algumas habilidades sejam exploradas em situações de
leitura, ainda que se possa enfatizá-las.
Vale dizer que a vivência significativa de práticas sociais de leitura, muito provavelmente, traz melhoria no
próprio desempenho dos alunos em situação de prova.
( x ) Ainda que o diagnóstico e o planejamento das atividades a partir do desempenho dos alunos sejam
atitudes adequadas, desconsiderar os campos que contextualizam essas atividades e também outras
habilidades dos campos a elas relacionadas é algo que não leva em conta as referências teórico-metodológicas
da BNCC. A compreensão de um texto mobiliza diferentes habilidades. Restringir a exploração de um texto a
certas habilidades é desconsiderar as práticas sociais. Além disso, o trabalho com a leitura e a escrita não deve
visar o desempenho em provas, mas a plena participação em práticas sociais.
Feedback: Parabéns! Você acertou! Como é ressaltado na própria BNCC, o desenvolvimento de habilidades
deve estar subordinado ao uso significativo da linguagem em seu campo específico de atuação humana, ou
seja, os campos de atuação é que devem orientar a seleção de gêneros, práticas, atividades e procedimentos
para cada um deles. A compreensão de um texto supõe habilidades diversas.
Vale dizer que a vivência significativa de práticas sociais de leitura, muito provavelmente, traz melhoria no
próprio desempenho dos alunos em situação de provas.

[13] Título H3
[13.1] Texto 1 coluna
[13.2] texto 1 coluna + Inserir Imagem:
bncc_m2u2_prof_finais_linguagem
_lp_img03_543597907.jpg
[13.3] Questão de múltipla escolha com
feedback
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TP005

TP005

[14]
Situação 2:
Como forma de propiciar práticas significativas que pudessem contemplar os campos de atuação considerados
pela BNCC, os conhecimentos, as atividades e as habilidades definidas em cada campo, uma equipe escolar,
depois de consulta aos alunos, organizou o currículo da sua escola em torno de diferentes modalidades de
atividades:

“Campo jornalístico-midiático:
 Observatório da imprensa: acompanhamento da cobertura da imprensa sobre acontecimentos
relevantes; curadoria de informação e checagem de fatos;
 Observatório das redes sociais: acompanhamento dos assuntos do momento;
 Rádio Diversidades;
 Jornal Digital Megafone;
 Canal Documenta (canal no YouTube).
Campo artístico literário:
 Clube de leitura;
 Cineclube;
 Oficinas de criação (HQ, mangá, animação, crônica, miniconto, vídeo e teatro);
 Podcast Música e Cia.;
 Sarau das 8;
 Canal Literata (canal no YouTube);
 Blog Repercussões: produções comentadas em resposta a leituras e filmes: livroclipe, trailer honesto
(versão que satiriza um filme), vlogs, videominutos etc.
Campo das práticas de estudo e pesquisa:

[14] Texto uma coluna
[14.1]Questão de múltipla escolha com
feedback
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☐ Prof. Ed. Inf.
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Observatório de saúde da comunidade;
Observatório da juventude;
Núcleo de estudos sobre redes sociais;
Iniciação científica;
Monitoria para alunos.

Campo da vida pública:
 Observatório das políticas da juventude;
 Projeto Intervenção na Comunidade;
 De Olho no Voto.”
Cada uma dessas frentes é organizada pelos jovens e por professores de diferentes componentes. Em cada
semestre, os alunos devem desenvolver projetos e participar de atividades diferentes em pelo menos dois
campos.
[14.1]
A respeito dessas modalidades de atividade e dessa forma de organizar o trabalho, é possível afirmar que:
( ) Não permitem contemplar as aprendizagens previstas para a BNCC, nem a sua progressão curricular. Não
contemplam as práticas de linguagem contemporâneas, nem os novos multiletramentos e não favorecem o
protagonismo dos alunos.
Feedback: Resposta incorreta! É possível afirmar que o currículo da escola organizado pela equipe escolar em
questão permite contemplar as aprendizagens previstas pela BNCC, pois os conteúdos a serem trabalhados
foram considerados a partir de práticas situadas de linguagem. Pode-se, sem dificuldade, vincular o trabalho
com as habilidades a várias dessas frentes de trabalho propostas.
As práticas, os gêneros e os diferentes objetos do conhecimento próprios dos novos multiletramentos também
são considerados.
( x ) Permitem contemplar as aprendizagens previstas em todos os campos considerados pela BNCC e o fazem
de forma contextualizada. Contemplam as práticas de linguagem contemporâneas e os novos

☐ Conselheiros
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multiletramentos, e favorecem o protagonismo dos alunos.
Feedback: Parabéns! Você acertou! É possível afirmar que o currículo da escola organizado pela equipe escolar
em questão permite contemplar as aprendizagens previstas pela BNCC, pois os conteúdos a serem trabalhados
foram considerados a partir de práticas situadas de linguagem. Pode-se, sem dificuldade, vincular o trabalho
com as habilidades a várias dessas frentes de trabalho propostas.
As práticas, os gêneros e os diferentes objetos do conhecimento próprios dos novos multiletramentos também
são considerados.

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
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DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais
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COMPONENTE: LÍNGUA PORTUGUESA

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016
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TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: LINGUAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
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TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO

TP022
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TP010

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

TP012

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP024

TP025
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SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP026

TP028

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Módulo 2/Unidade 3: O componente LÍNGUA PORTUGUESA nos anos
finais do Ensino Fundamental
CONTEÚDO
TP002

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP002

[1]

[1] BANNER DA UNIDADE: Inserir Imagem:
bncc_m2u3_prof_finais_linguagem_lp_img01_4
30185007.jpg
[2] Título H2
[2] Multiletramentos e cultura juvenil

[3] texto 1 coluna

[3.1] inserir link para abrir em nova aba
[3] O desenvolvimento das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) trouxe mudanças fundamentais nas https://www.youtube.com/watch?v=BYuplo1Ldl0
formas como produzimos e compartilhamos informações e significados, o que possibilitou o surgimento das práticas de &feature=youtu.be

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

linguagem contemporâneas. Mas como são essas práticas? Que decorrências trazem para a escola?

☐ Conselheiros

TP023

Para começar, acesse o vídeo De como o mundo mudou em dois atos [3.1] e observe:
•
•
•

Quais situações cotidianas são abordadas?
Como as situações retratadas mudaram nos últimos anos?
O que propiciou (e, de certa forma, também provocou) tais mudanças?
[4.0] texto + tooltip

TP023
[4] Mobilizados pelas questões trazidas pelas novas tecnologias, pelo movimento migratório crescente e pela
conectividade global, um grupo de pesquisadores, reunidos em 1994 na cidade de Nova Londres, nos Estados Unidos, que
ficou conhecido como Grupo de Nova Londres (GNL) [4.1], se propôs a discutir e apontar caminhos para a seguinte
questão:

[4.1] Incluir texto no tooltip: Grupo de
pesquisadores de diferentes áreas: Courtney
Cazden, Bill Cope, Norman Fairclough, James Gee,
Mary Kalantzis, Gunther Kress, Allan Luke,
Carmen Luke, Sarah Michaels e Martin Nakata
TP027

TP027
[4.2] O que é uma educação apropriada para mulheres, para indígenas, para imigrantes que não falam a língua
nacional, para falantes dos dialetos não padrão? O que é apropriado para todos no contexto de fatores de
diversidade local e conectividade global cada vez mais críticos? [4.4.1] (NEW LONDON GROUP, 2006 [1996], p. 10).

[4.3] Das respostas a essas questões, tendo como referência cada vez mais a diversidade cultural presente na escola e na [4.2] Citação
sociedade e as novas práticas letradas, é que surgiram o conceito de multiletramentos e a pedagogia dos [4.4.1] Incluir texto no tooltip:
multiletramentos.
Apud ROJO, R.; MOURA, E. (Orgs.).
Também buscando estudar as práticas de linguagem contemporâneas, Colin Lankshear e Michelle Knobel vão postular o Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola
conceito de novos letramentos: esse conceito será explorado nas próximas atividades. Porém, é preciso diferenciar esse Editorial, 2012.
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☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais
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conceito do uso da expressão “novos letramentos” para fazer uma simples referência a práticas contemporâneas de
linguagem. Para autores como Lankshear e Knobel, não basta serem novos, atuais e contemporâneos para serem [4.3] Texto 1 coluna
considerados novos letramentos; é preciso algo mais.

TP0012
Olhando para o mesmo fenômeno, com recortes e aparato conceitual diferentes, outros autores vão conceituar, analisar e
descrever o que denominam de cultura digital ou letramento digital, entre outras possibilidades. No âmbito deste curso, a
partir de vídeos, pequenos texto e artigos, serão explorados os novos letramentos e os multiletramentos.

TP0012

[5] Mas o que seriam os novos letramentos e os multiletramentos? Para saber, assista ao vídeo a seguir.
[5.1] Videoaula 5
[6]

[5] texto 1 coluna

[5.1] VA5_M2U3_finais_lp

Para os novos letramentos, deve-se considerar, fundamentalmente, as novas mentalidades e as novas técnicas
usadas para produzir e distribuir significado na nossa atualidade.

[6] texto 1 coluna
TP027

TP027
[7] A professora Roxane Rojo [7.1] detalha mais algumas características dos novos letramentos. Observe:
[7.2]
Hoje, o mundo – do trabalho, da cultura, da vida pessoal – funciona diferentemente do que funcionava nos anos
50 do século passado: hierarquias são substituídas por redes de relações; a linha de produção é substituída pelo
ciberespaço; serviços são mais importantes que mercadorias; o valor principal é a dispersão e a distribuição, e não
[7]Texto 1 coluna
a raridade da informação [a eleição de 2018 que o diga].
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Para o que aqui nos interessa, que são os novos letramentos, esses alteram profundamente certos valores e
condutas do letramento convencional: a autoria individual, a raridade, o ineditismo, o controle da distribuição dos
textos. Se, no letramento convencional, a autoria individual é um valor precioso, a ponto de gerar processos por
plágio, nos novos letramentos o valor é a colaboração, a participação contínua, a relação em rede, os textos como
um domínio público, e não privado [7.3]. Se, no letramento convencional, a raridade e o ineditismo dos textos
eram um valor importante, determinante de cânones intocáveis, nos novos letramentos, ao contrário, o valor é a
distribuição mais ampla possível desses textos (reblogagem, compartilhamento) e a apreciação que deles se faz
em rede (curtir, comentar, apropriar-se deles remixando [7.4] ou hibridizando diferentes textos). Se, no letramento
convencional, a distribuição dos textos era controlada por casas publicadoras, por editores e livrarias, por direitos
de autor, nos novos letramentos a apropriação, a avaliação e a reelaboração (remix) dos textos em circulação é o
principal modo de funcionamento.

☐ Conselheiros

[7.1] Inserir o texto do Tooltip
ROJO, R. H. R. Novos Multiletramentos e
Protótipos de Ensino: por um Web-Currículo.
Linguagem em (Dis)curso (Impresso), 2016.
[7.2] Texto citação
[7.3] Inserir o texto do Tooltip: Talvez o melhor
exemplo desta mentalidade 2.0 seja a vida de
Aaron Schwartz (o menino da internet), ativista
digital que perdeu a própria vida na luta pela
publicação em domínio público dos textos
científicos e acadêmicos.

[...] essa nova mentalidade e maneira de funcionar têm impactos nos textos e nos gêneros discursivos em
circulação: passamos de uma “ordem textual estável” para “textos em mudança”, ditados pelas “relações sociais
do espaço da mídia digital”. São textos que maximizam relações, diálogos, redes e dispersões, que buscam uma [7.4] Inserir o texto do Tooltip: Segundo o
cultura da “livre informação” e que instauram uma cultura do remix e da hibridização de textos e vozes.
Dicionário Aulete, “remixar” significa “fazer nova
mixagem de (disco, fita etc.); fazer modificação
em (música já gravada), acrescentando trechos,
suprimindo outros, alterando o volume de um
canal etc”. Procedimento de alteração e
mistura/hibridização originado da prática dos DJs
na música, a remixagem se estende hoje a
imagens (estáticas e em movimento – vídeos),
textos e todo o conjunto das outras linguagens.
TP008
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[8.1]
Assista ao documentário sobre a vida de Aaron Schwartz (o menino da internet) [8.2] e saiba mais sobre a mentalidade 2.0.

TP 0027
[9] Lankshear e Knobel estabelecem parâmetros claros para os novos letramentos:
[9.1] [...] quanto mais uma prática de letramento privilegia a participação em vez da publicação, a experiência
distribuída em vez da experiência centralizada, a inteligência coletiva em vez da inteligência individual e
possessiva, a autoria colaborativa em vez da individualizada, a dispersão em vez da escassez, o compartilhamento
em vez da propriedade, a experimentação em vez da “normalização”, a inovação e a evolução em vez da
estabilidade e da rigidez, a quebra criativa e inovadora de regras em vez da pureza genérica e do policiamento, o
relacionamento em vez da transmissão de informação e assim por diante, mais podemos considerá-la como um
“novo” letramento. ([9.2] LANKSHEAR, C.; KNOBEL, M. 2007, p. 21).

[8] – título + ícone
[8.1] – texto 1 coluna
[8.2] inserir link para abrir em nova aba
https://www.youtube.com/watch?time_continue
=1&v=EaWI-9slxi4

TP 0027

TP008
[10] Sob certo sentido, pode-se afirmar que os novos letramentos são um subconjunto dos multiletramentos.
[9] Texto 1 coluna

Para refletir um pouco mais sobre o que são e como trabalhar com novos letramentos e multiletramentos na
escola, acesse o texto da professora Jacqueline Barbosa As Práticas de Linguagem Contemporânea e a BNCC [9.1] Citação
[10.1].
[9.2] Inserir o texto do Tooltip
[10.2] Durante a sua leitura, procure observar:
LANKSHEAR, C.; KNOBEL, M. Sampling “the New”
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Por que e como trabalhar com essas práticas de linguagem na escola?
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in New Literacies. In: LANKSHEAR, C.; KNOBEL, M.
(Orgs.) A New Literacies Sampler: New Literacies
and Digital Epistemologies. New York: Peter Lang,
2007, p. 1-25.

TP008

[10] Texto 1 coluna
TP005

[11]
Esses novos letramentos e multiletramentos demandam também uma nova forma de trabalhar, em que os
saberes estão mais distribuídos, o papel de consumidor e o de produtor estão mais fundidos e o protagonismo
dos estudantes está mais presente. Pois bem, foi pensando nessa questão – como trabalhar com a diversidade
e as novas práticas de linguagem – que uma pedagogia dos multiletramentos foi proposta pelo GNL.
Acesse a Parte II do vídeo da professora Roxane Rojo [11.1] e veja o que ela tem a dizer sobre a pedagogia dos
multiletramentos.

[10.1] inserir link para abrir em nova aba T
https://www.escrevendoofuturo.org.br/arqui
vos/7754/npl31.pdf
[10.2] Destaque para texto com tarja sem
ícone
TP005
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[11.2] Agora, para terminar essa articulação de referências sobre os novos letramentos e multiletramentos, leia
o texto do professor Eduardo Moura [11.3], que caracteriza os novos letramentos e o impacto das mídias
digitais no ensino.
TP011
[12]

Para sintetizar o que foi visto até aqui sobre os novos e os multiletramentos, veja o infográfico a seguir que traz
alguns pontos discutidos aqui.
[12.1]

[11] Texto 1 coluna
[11.1] inserir link para abrir em nova aba
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo
/videos/formacao/palestras/artigo/2239/pedago
gia-dos-multiletramentos
[11.2] Texto 1 coluna
[11.3] Inserir link para arquivo
bncc_stb_m2u3_lp_EduMoura.pdf

TP011
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[12.2]
>> As práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos gêneros e textos cada vez mais multissemióticos e
multimidiáticos como também novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir. As
novas ferramentas de edição de textos, áudios, fotos e vídeos tornam acessíveis a qualquer um a produção e a
disponibilização de textos multissemióticos nas redes sociais e outros ambientes da Web. (BNCC,2017, p. 66)
Não raro, essas práticas contemporâneas também trazem um hibridismo cultural ao combinar elementos ou produções
diversas em novos textos ou produções que possibilitam outros sentidos.
[12.3]
>> Práticas letradas que fazem uso de diferentes mídias e, consequentemente, de diferentes linguagens, incluindo
aquelas que circulam nas mais variadas culturas presentes na sala de aula, para além da cultura valorizada,
tradicionalmente considerada pela escola.
[12.4]
>> Novo ethos/nova mentalidade:








Mais participativos, colaborativos e distribuídos;
Menos individualizados, autorados e editorados;
Menos dominados-por especialistas;
Regras e normas mais fluidas;
Maximizam relações, diálogos, redes e dispersões;
Livre informação;
Cultura do remix, da hibridização e da paródia.

Novos meios ou técnicas de produzir e distribuir significado criados.

[12] texto 1 coluna
[12.1] infográfico – Comunicação: produzir
imagem igual ao stb em que o cursista vai abrir o
texto ao clicar o respectivo círculo
Inserir Imagem:
bncc_m2u3_prof_finais_linguagem_lp_img02.jp
g
[12.2] Texto para o círculo “Práticas de linguagem
contemporâneas” do infográfico
[12.3] Texto para o círculo “Multiletramentos”
[12.4] Texto para o círculo” Novos letramentos”
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TP027
[13]
Eis, então, a demanda que se coloca para a escola: contemplar de forma crítica essas novas práticas de linguagem e TP027
produções, não só na perspectiva de atender às muitas demandas sociais que convergem para um uso qualificado e ético
das TDIC – necessário para o mundo do trabalho, para estudar, para a vida cotidiana etc. –, mas de também fomentar o
debate e outras demandas sociais que cercam essas práticas e usos. É preciso saber reconhecer os discursos de ódio, refletir
sobre os limites entre liberdade de expressão e ataque a direitos, e aprender a debater ideias, considerando posições e
argumentos contrários. (BNCC, 2017) [13.1]

TP022
[14] Antes de prosseguir, faça as atividades!
[14.1] Novos Letramentos e Multiletramentos
[14.2] A partir do que foi apresentado nos vídeos e nos textos lidos, responda às questões indicadas.
1.

[13] texto citação
[13.1] inserir link abrir em nova aba
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#f
undamental/lingua-portuguesa

Assinale as alternativas que melhor definem multiletramentos com a letra “M”; e com “N” as alternativas que
TP022
melhor descrevem os novos letramentos:
(N) Letramentos definidos pelo uso de novas tecnologias digitais e por procedimentos que emergem de seus usos.
(M) Conceito proposto pelo Grupo de Nova Londres, formado por pesquisadores de diferentes países (Estados
Unidos, Grã-Bretanha e Austrália)
(M) O conceito prevê dois tipos de diversidade: diversidade de linguagens ou mídias e diversidade cultural.
(N) Destaca-se o novo ethos (mentalidade 2.0), que decorre de práticas sociais e de linguagem próprias da Web.

[14] Título H3
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2.0. [14.3].

[14.1] Texto 1 coluna
[14.2] Questão tipo “verdadeiro ou falso”, mas
usando as letras “M” e “N” – deixar em vermelho
as respostas incorretas e em verde as corretas.
Não tem feedback escrito.

TP022
[15]
2.

[14.3] inserir link em nova aba
https://www.youtube.com/watch?v=Bc0oDIEbYF
Retome os conceitos trabalhados até aqui e reveja a Parte II do vídeo Pedagogia dos Multiletramentos [15.1], c
entrevista com a professora Roxane Rojo. Em seguida, assinale as opções que melhor correspondem ao que a
pedagogia dos multiletramentos propõe para o trabalho com a diversidade e as novas práticas de linguagem.
( X ) Durante a escolaridade, é fundamental oferecer condições para que os alunos possam, de forma articulada,
desenvolver-se como: I. Usuário funcional; II. Criador de sentido; III. Leitor crítico; IV Transformador de
sentido.

TP022

Feedback para resposta correta: Parabéns, você acertou! A opção assinalada está correta.
(

) Diferentemente de proposta pedagógica mais “clássica”, a pedagogia dos multiletramentos pressupõe
trabalhos desenvolvidos interdisciplinarmente, em que professores, detentores de conhecimentos variados,
ensinam aos alunos novos saberes também múltiplos e variados.

Feedback para resposta incorreta: Atenção! Apesar da pedagogia dos multiletramentos pressupor trabalhos
desenvolvidos interdisciplinarmente, sugere-se que professores e alunos trabalhem colaborativamente em [15] Questão com múltipla escolha e feedback
pedagogias de projetos. Ou seja, a relação aluno-professor, em que os professores são vistos como detentores de
[15.1] inserir link em nova aba
conhecimento, enquanto os alunos são meros receptores, é revista pela pedagogia dos multiletramentos.
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo
(
) Para a pedagogia dos multiletramentos é descabido falar na possibilidade dos alunos tornarem-se /videos/formacao/palestras/artigo/2239/pedago
proficientes em leitura e escrita no ambiente digital, pois os gêneros que aí circulam são extremamente gia-dos-multiletramentos
variados. Ou seja, “legião”.
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Feedback para resposta incorreta: Atenção! Segundo a professora Roxane Rojo, para a pedagogia dos
multiletramentos possibilitar que o aluno seja proficientes em leitura e escrita no ambiente digital e, dessa forma,
ser um leitor crítico, devemos considerar sobretudo práticas e procedimentos funcionais específicos, aos quais os
“gêneros” que circulam nos ambientes digitais estão intimamente relacionados.
(X) Segundo a professora Roxane Rojo, para a escola integrar o trabalho com os multiletramentos em seu
cotidiano é fundamental pensar o currículo sob dois aspectos: (i) como promover diálogos entre um currículo
que foi pensado para o “letramento da letra” – leitura e produção de textos escritos – com os novos
funcionamentos e linguagens dos letramentos que surgem principalmente com o uso dos dispositivos digitais;
e (ii) ter em mente, principalmente, como correlacionar as novas práticas letradas e as práticas locais dos
alunos com a cultura valorizada que escola quer abordar.
Feedback para resposta correta: Parabéns, você acertou! Pensar o currículo sob os aspectos mencionados pela
professora Roxane Rojo é pensar em um novo currículo (trata-se de fato de um novo currículo), com mudanças
no material e nos dispositivos disponibilizados para o trabalho em sala de aula.

TP009
[16] 3. Imagine a seguinte situação:

TP009

[16.1]

[16]texto 1 coluna
[16.1] texto 1 coluna + imagem
Inserir Imagem:
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bncc_m2u3_prof_finais_linguagem_lp_img03_2
81090972.jpg
Um(a) professor(a), a partir de leituras feitas das
competências gerais da Educação Básica e das
competências de Língua Portuguesa, [16.2] quis propor
para a comunidade escolar uma breve sequência de
atividades de leitura e escrita partindo do campo
Artístico-Literário. Dessa forma, voltou-se aos princípios
que, na sua opinião, estariam relacionados aos novos e
multiletramentos descritos na BNCC e pediu seu
conselho: que você indicasse a mais adequada entre
várias opções de trabalho com os “contos de terror e
assombro” – gênero previsto.

[16.3]
Assinale a(s) opção(ões) mais adequada(s) à proposta da pedagogia dos multiletramentos.
(X) Projeto de trabalho com contos de terror e assombro em que se preveja, além da leitura e produção escrita de
contos variados, gravações de leitura de histórias com efeitos sonoros.
(X) Projeto de trabalho com contos de terror e assombro centrado na produção de uma “revista” (digital ou não)
que reúna comentários, sinopses e resenhas de livros e filmes variados (podendo conter releituras e/ou
paródias modernas de clássicos do gênero).
(X) Leitura de contos de terror e assombro centrada na produção de trailers de livros/contos e

[16.2] inserir link em nova aba
http://midias.baseemacao.org.br/BNCC/PGM_AR
EAS_DE_LINGUAGEM.mp4

[16.3] Questão com múltipla escolha com
feedback
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na escrita colaborativa (e multissemiótica/multimidiática) de um conto (ou paródia), que articule texto verbal,
ilustrações, gifs, vídeos, efeitos sonoros etc.
(X) Leitura de contos de terror e assombro relacionada a rodas de conversa. Como resultado das rodas de
conversa, seriam gerados comentários e breves sinopses para serem publicados em um painel (colaborativo e
multissemiótico – composto de imagens e textos), a ser exposto nos corredores da escola e cujo objetivo
principal é incentivar a leitura na comunidade escolar.
(X) Leitura de contos de terror e assombro que podem gerar, primeiramente, discussões coletivas, postagens de
comentários e resenhas em redes sociais de livros; e, em seguida, diferentes produções, como a realização de
um vídeo-minuto, a escrita de fanfic, fanzine e/ou a produção de um vídeo como os que circulam em vlogs
literários.
Feedback para resposta incorreta – Caso o cursista não assinale todas as opções: Muito bem! Você assinalou boa(s)
opção(ões) de trabalho com leitura e escrita no campo Artístico-Literário. No entanto, não é(são) somente essa(s).
Verifique se não deixou nenhuma alternativa de fora. Tenha certeza de que você está fornecendo um quadro amplo para o
trabalho com pedagogia dos multiletramentos a seu colega.
Feedback para resposta correta: Parabéns, você acertou! Todas as opções estão corretas. No fundo, você não pôde ser
incisivo e “cravar” uma única opção de trabalho, não é mesmo? Mas tudo bem. Todas as alternativas, de alguma forma,
estão relacionadas aos princípios da pedagogia dos multiletramentos – mesmo que, em alguns casos, o foco não seja o
trabalho com as TDICs. Em seu retorno ao(à) colega, você pode indicar que o importante é observar que, para a pedagogia
dos multiletramentos, devemos nos voltar à possibilidade de estabelecer diálogos entre os “letramentos da letra” (mais
“clássicos”) e uma diversidade de linguagens, semioses, mídias e letramentos, tendo em mente, principalmente, como
correlacionar as novas práticas letradas com as práticas locais dos alunos e com a cultura que a escola quer ou almeja
abordar. Portanto, a decisão final deve ser do próprio colega. No entanto, você ainda pode sugerir o seguinte: considere
fazer um levantamento do contexto ao qual a escola e os alunos fazem parte; o importante é ter claro que o trabalho pode
(e deve) variar conforme o contexto escolar, considerando as condições materiais, sociais, históricas e culturais mais
amplas e as reverências e culturas dos próprios alunos.

TP005
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[17]
4.

Mais do que os professores, grande parte dos alunos participa de práticas de linguagem próprias dos novos e
multiletramentos. Tal situação tem levado alguns professores a fazerem dois questionamentos: como os
professores ensinarão práticas e gêneros que não dominam ou que dominam menos do que seus alunos? Se os
alunos já dominam esses letramentos, por que a escola deve trabalhar com eles? Levando em conta os textos e
vídeos sugeridos anteriormente e a parte introdutória dos anos finais do Ensino Fundamental da BNCC (Item
4.1.1), pode-se afirmar que:

TP005

( ) Só devem ser consideradas as práticas de linguagem contemporâneas das quais os alunos não participem, já que
as demais já seriam dominadas por eles.
( X ) Participar das práticas de linguagem contemporâneas por si só não desenvolve critérios de fidedignidade nem
tampouco garante que se contemple a dimensão ética. Além disso, a escola deve ir além do aprender a fazer e usar,
ou seja, deve ser um lugar privilegiado de reflexão e crítica.
( X ) Por mais que pertençam a uma mesma geração, isso não quer dizer que os estudantes tenham acesso igual às
novas tecnologias, conteúdos e redes sociais, nem que participem das mesmas práticas de linguagem. Garantir
possibilidades de acesso e propiciar a diversidade cultural, a troca, a exploração de diferentes estéticas e a ampliação
das formas de fazer sentido deve ser um dos papeis da escola na contemporaneidade.
( ) Antes de se propor a trabalhar com os novos e multiletramentos, um professor precisa ter um grande domínio da
tecnologia, de ferramentas de edição de áudio e vídeo, dos gêneros em questão, já que não pode saber menos do que
os alunos e o professor terá que ensinar os alunos que, porventura, tenham dificuldades com as ferramentas, com os
ambientes, com os gêneros ou com as práticas ligadas a essas letramentos
( X ) O professor deve ter um domínio básico dos novos e multiletramentos bem como de ferramentas de edição de
áudio e vídeo, de gêneros e práticas próprios desses letramentos, já que os próprios novos letramentos supõem
relações menos hierarquizadas e colaborativas e, portanto, os estudantes podem se ensinar mutuamente, contando
com a mediação do professor, que continuará tendo a intencionalidade pedagógica pautando suas intervenções.

[17] texto 1 coluna - Questão com múltipla
escolha com feedback
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Feedback para resposta caso o cursista não assinale todas as opções corretas: Muito bem! Você assinalou a(s)
opção(ões) correta(s). No entanto, não é(são) somente essa(s). Verifique se não deixou nenhuma alternativa de fora
Feedback para resposta correta: Parabéns, você acertou! As opções assinaladas estão corretas. Ao trabalharmos com
práticas de linguagem contemporâneas e considerarmos os novos e multiletramentos, devemos ter em mente que a
escola deve ir além do aprender a fazer e usar; ela deve se configurar como um lugar privilegiado de reflexão e crítica.
Dessa forma, deve garantir possibilidades de acesso e propiciar a diversidade cultural, a troca, a exploração de
diferentes estéticas e a ampliação das formas de fazer sentido. Nessa perspectiva, considerando os novos e
multiletramentos, o professor deve aprender a atuar em um contexto marcado por relações menos hierarquizadas e
mais colaborativas; portanto, dentro de um espaço em os estudantes podem (e devem) se ensinar mutuamente e
contando sempre com a mediação do professor, que pautará suas intervenções a partir de sua intencionalidade
pedagógica.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! Observe as outras alternativas e reconsidere sua resposta. Não é
necessário que o professor domine tecnologia e ferramentas de edição para propor um trabalho com os novos e
multiletramentos. Pode apenas ter conhecimentos básicos. Os próprios alunos podem se ajudar no manejo técnico
das ferramentas
TP005

TP005
[18]
5.

Em relação à presença dos multiletramentos nos currículos dos Estados, municípios e escolas, pode-se afirmar
que:
[18] Texto 1 coluna Questão com múltipla escolha

( ) Devem ser preponderantes em relação aos letramentos convencionais ou letramentos da letra, centrados na escrita e
no impresso.
( ) Devem ser considerados em pé de igualdade com os letramentos convencionais ou letramentos da letra, centrados na
escrita e no impresso.

com feedback
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( X ) Devem ser bastante considerados, mas a primazia deve continuar sendo dos letramentos convencionais ou
letramentos da letra, centrados na escrita e no impresso.
Feedback para resposta correta: Parabéns, você acertou! A nota de rodapé número 30, p. 67 da BNCC, explicita os
letramentos que devem ser considerados e com que peso: “O espaço maior nesse trecho introdutório destinado aos novos
letramentos e à cultura digital é devido tão somente ao fato de que sua articulação ao currículo é mais recente e ainda
pouco usual, ao contrário da consideração dos letramentos da letra já consolidados. Os quadros de habilidades mais
adiante atestam ainda a primazia da escrita e do oral” (BNCC, 2017). Tal motivação é a mesma que levou ao destaque dos
TP008
novos e multiletramentos no presente curso.
Feedback para resposta incorreta: Atencão! A nota de rodapé número 30, p. 67 da BNCC, explicita os letramentos que
devem ser considerados e com que peso: “O espaço maior nesse trecho introdutório destinado aos novos letramentos e à
cultura digital é devido tão somente ao fato de que sua articulação ao currículo é mais recente e ainda pouco usual, ao
contrário da consideração dos letramentos da letra já consolidados. Os quadros de habilidades mais adiante atestam ainda
a primazia da escrita e do oral” (BNCC, 2017). Tal motivação é a mesma que levou ao destaque dos novos e
multiletramentos no presente curso.
[19] Texto + ícone Saiba mais
[19.1] Texto 1 coluna

TP008
[19] Saiba mais!
[19.1] Sugestões para o aprofundamento em novos e multiletramentos
ROJO, R. H. R.; MOURA, E. (Orgs.). Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.
ROJO, R. H. R. (Org.). Escola@ conect@d@: multiletramentos e as TICs. São Paulo: Parábola Editorial, 2013.
ROJO, R. H. R.; BARBOSA, J. P. Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos. São Paulo: Parábola
Editorial, 2015.
BARBOSA, J. P. Sobre novos e multiletramentos, culturas digitais e tecnologias na escola. [19.2]

[19.2] inserir link em nova aba
http://www.plataformadoletramento.org.br/emrevista-coluna-detalhe/1044/sobre-novos-emultiletramentos-culturas-digitais-e-tecnologiasna-escola.html

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TP012

[20] Por que e como considerar as culturas juvenis?
Depois de realizar as atividades sobre os novos letramentos e os multiletramentos, cabe refletir um pouco
sobre as culturas juvenis. Para tanto, assista à videoaula a seguir.

TP012

[20.1] VA6

TP005
[21] Antes de prosseguir para a próxima unidade, faça as atividades!

[21.1]

[20] título H3
[20.1] VA6_M2U3_finais_lp

No vídeo Culturas Juvenis e a Escola foram apresentadas algumas razões para que as culturas juvenis sejam TP005
consideradas no currículo. O convite agora é para refletir um pouco mais sobre como a escola pode considerar
as culturas juvenis. Assinale, entre as alternativas abaixo, aquelas que você acredita que contemplam as
culturas juvenis na escola.
( ) Realizar um levantamento sobre gostos e preferências em termos de produções artísticas e culturais, e
práticas de linguagem das quais participam, entre outras possibilidades, por meio de questionários e conversas,
pode ser uma estratégia importante para saber o que pode ser articulado ao currículo.
( ) Diversificar as possibilidades de modalidades de atividades na escola – oficinas, laboratórios, cineclubes [21] Título H3
clubes de leituras etc. – que devem ser definidas e desenvolvidas em conjunto com os estudantes, é uma boa

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

maneira de conferir protagonismo aos alunos e considerar as culturas juvenis.

☐ Conselheiros

[21.1] texto 1 coluna - Questão de múltipla
escolha com feedback

( ) Considerar, em cada campo de atuação, as práticas, gêneros e produções que podem ser mais próximas
das culturas juvenis que circulam na escola.
( ) Considerar gostos e preferências não deve ser um procedimento apenas para identificar afinidades e
agrupar iguais, mas deve também servir de parâmetro para propor a ampliação das referências culturais e TP008
semióticas dos estudantes.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! Todas as alternativas trazem ações e afirmações adequadas e
podem possibilitar que a escola considere as culturas juvenis de forma articulada ao currículo. Outras tantas
possibilidades devem ser pensadas e implementadas pelas equipes escolares.
Feedback para resposta correta: Parabéns, você acertou! Todas as alternativas trazem ações e afirmações
adequadas e podem possibilitar que a escola considere as culturas juvenis de forma articulada ao currículo.
Outras tantas possibilidades devem ser pensadas e implementadas pelas equipes escolares.

[22] Texto + ícone Saiba mais
[22.1] Texto 1 coluna

TP008

[22] Saiba mais!

[26.2] inserir link em nova aba
http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a2228
100

[26.1] Sugestões para o aprofundamento em Culturas Juvenis e Escola
DAYRELL, J. A escola “faz” as juventudes? Reflexões em torno da socialização juvenil. In Educação e Sociedade,
vol. 28, n. 100 – Especial, p. 1105-1128, Campinas, out. 2007. [26.2]
MARTINS, C. H. S.; CARRANO, P.C.R. A escola diante das culturas juvenis: reconhecer para dialogar. In Revista
Educação, 36, n. 1. Santa Maria, jan./abr.2011. [26.3]
AÇÃO EDUCATIVA. Além da lousa: culturas juvenis sempre presentes. São Paulo, 2000. [26.4].

[26.3] inserir link em nova aba
https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/artic
le/view/2910
[26.4] inserir link em nova aba
https://www.youtube.com/watch?v=8Duna1
8x2wM

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

MODELO
DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO
BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

DESCRIÇÃO
TP001

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO
STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

Com ou sem cor de fundo

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

MODELO
TP014

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

TP002

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☐ Conselheiros

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

TP004

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

TP007

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

TP021

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

TP022

Elementos de interface
Tooltip FECHADO

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + imagem (100%)

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Slider/carrossel

TP024

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou

TP026

TP028

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Inglesa

☐ Conselheiros

Módulo 2/Unidade 2: O componente LÍNGUA INGLESA nos anos finais
do Ensino Fundamental
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[1]

[1] Banner Imagem:
bncc_m2u2_professores_finais_Ingles_img0
1_574059034.jpg
[2] Título [H2]
[3] Texto_1 coluna

[2]

O componente Língua Inglesa nos anos finais do Ensino Fundamental
[3]

A aprendizagem da Língua Inglesa, como língua de importância internacional, promove a inserção do

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Inglesa

☐ Conselheiros

aluno como cidadão no mundo, oferecendo-lhe possibilidades de maior conhecimento de si e do
outro e de respeito à diversidade e às diferenças entre povos e culturas. Estes são elementos que
justificam a presença do componente nos anos finais do Ensino Fundamental.
Esse caráter formativo na aprendizagem da Língua Inglesa permite romper com estereótipos de
valorização de uma cultura em detrimento de outra, fortalecer identidades e ampliar a capacidade de
aprender a aprender, com a consolidação de um protagonismo responsável e ético.
Nessa perspectiva de ensino, a Língua Inglesa se desvincula da noção de pertencimento a um
determinado território e assume o status de língua franca, a qual favorece uma educação linguística
voltada para a interculturalidade.
TP009 [3.1]

[3.2] O componente Língua Inglesa, na BNCC, faz
parte da área de Linguagens, que tem como
TP009
objetivo tratar dos conhecimentos relativos à
atuação dos sujeitos sociais em práticas de
linguagem. As linguagense as línguas são
fundamentais para a compreensão de discursos,
pois são utilizadas como meio de expressão,
conhecimento, representação e comunicação para
partilhar informações, ideias, experiências e
sentimentos nos mais variados contextos
discursivos e para produzir sentidos que permitam
a interação e o diálogo, a cooperação e a resolução
de conflitos.

[3.1] Imagem 50%: imagem:
bncc_m2u2_professores_finais_Ingles_img0
2_330456173.jpg

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Inglesa

☐ Conselheiros

[3.2] texto 50%
TP007
[4]
A aprendizagem de Língua Inglesa deve proporcionar ao estudante o direito à:
[5]







TP007
à educação integral e inclusiva;
à educação linguística consciente e crítica;
à formação do cidadão para o mundo, a qual inclui a preparação para a vida,
o
desenvolvimento da autonomia, a cooperação e a ampliação do “aprender a aprender” e o
exercício do protagonismo e da autoria;
à comunicação, às diferentes linguagens e usos e à interação entre falantes multilíngues e
multiculturais;
às vivências e aprendizagens que desmistifiquem crenças relativas a essa língua, encorajando
os alunos a interagir por meio dela.

TP012

[4] Texto 1 coluna

[6]
Como a Língua Inglesa contribui para o desenvolvimento das competências gerais da BNCC e da área de
Linguagens? Assista ao vídeo a seguir!

[5] Lista não numerada

TP012

[7]
Videoaula 1

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Inglesa

TP007

☐ Conselheiros

[6] Texto 1 coluna
[7] Vídeo : VA1_M2U2_finais_l.inglesa

[6]
Além das competências gerais e das competências da área de Linguagens, a BNCC também prevê seis
competências específicas para o componente Língua Inglesa:

TP007

[7]
1. Identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo,
criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos
no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho.
2. Comunicar-se em língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou
digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das
perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas e
para o exercício do protagonismo social.
3. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna ou outras línguas,
articulando-as com aspectos sociais, culturais e identitários em uma relação intrínseca entre língua,
cultura e identidade.
4. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes países e por
grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer a diversidade linguística
como direito e a valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas
sociedades contemporâneas.
5. Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para pesquisar, selecionar,
compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na língua inglesa de
forma ética, crítica e responsável.
6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa, com
vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes
manifestações artístico-culturais.

[6] Texto 1 coluna
[7] Lista

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Inglesa

☐ Conselheiros

TP012
[10]

Estrutura do componente e suas unidades temáticas

TP012

[11]
O componente Língua Inglesa está estruturado em cinco eixos organizadores: Oralidade, Leitura, Escrita,
Conhecimentos Linguísticos e Dimensão Intercultural. Os eixos se organizam em Unidades Temáticas, Objetos
do Conhecimento e Habilidades. Como esses eixos podem aparecer nas práticas de aprendizagem?
[12]
Videoaula 2
[10] Título [H2]
[11] Texto 1 coluna
TP012

[12] Vídeo : VA2_M2U2_finais_l.inglesa

[13]
Até aqui, você viu como o componente pode se articular com as competências gerais da BNCC e da área de
Linguagens e conheceu as seis competências específicas. Você também pôde ver como o componente está
estruturado em Unidades Temáticas, Objetos do Conhecimento e Habilidades. Assista no vídeo a seguir
exemplos de práticas de aprendizagem que consideram a Língua Inglesa como prática social.

TP012

[14] Videoaula 3

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Inglesa

☐ Conselheiros

TP012
[15]

Como professor de Língua Inglesa, você deve articular algumas habilidades às metodologias e estratégias, que
possibilitem que o processo de aprendizagem seja motivador, singular e ativo. Veja alguns exemplos no
próximo vídeo:
[16]
Videoaula 4

[13] Texto 1 coluna
[14] Vídeo : VA3_M2U2_finais_l.inglesa
TP012

TP020
[17]
As orientações para o componente Língua Inglesa na BNCC
[18]
>>Enfatizam:
[18.1]
a linguagem como prática social, em atividades situadas, que tenham significado e sentido para seus
participantes;
a importância do trabalho com temas inspiradores, de interesse dos alunos e da comunidade escolar, que
contemplem as legislações obrigatórias (Resolução CNE/CP nº2/2017, art. 8º, inciso VIII, §1º [18.2]), bem como
temas que podem contribuir para a formação cidadã sugeridos pelos currículos em suas especificidades
regionais e locais.
[19]
>>Indicam:
[19.1]
que o processo de aprendizagem da língua se dá no seu uso (falar, compor, ler, observar, assistir um vídeo,

[15] Texto 1 coluna
[16] Vídeo : VA4_M2U2_finais_l.inglesa

TP020

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Inglesa

☐ Conselheiros

escutar, escrever, brincar ou dançar), em situações autênticas, quando o aluno interage com textos e gêneros
discursivos que circulam no mundo real;
que aprendizagem e o currículo são processos nos quais o conhecimento se dá por sucessivas aproximações ao
objeto do conhecimento;
a importância de um processo de ensino-aprendizagem que proporcione vivências significativas e
contextualizadas de uso da língua inglesa, para que os alunos tenham vontade de aprendê-la.
[20]
>>
[20.1] Consideram:
que o léxico e a gramática não existem isolados em sua função, mas constituem repertórios linguísticos à
disposição dos alunos para as práticas de linguagem;
a faixa etária e o momento de aprendizagem dos alunos.

[17] Título [H2]
[18] Aba 1
[18.1] Texto aba 1
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docm
an&view=download&alias=79631-rcp002-17pdf&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192
[18.2] inserir link para abrir em nova aba:

TP012
[22]
Quais as reflexões que você, professor de Língua Inglesa, precisa considerar em suas práticas pedagógicas, a
partir da visão do componente tal como está estruturado na BNCC? Para compreender, assista ao vídeo a
seguir.

[19] Aba 2
[19.1] Texto Aba 2
[20] Aba 3
[20.1] Texto aba 3

[23]
Videoaula 5

TP005

TP012

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Inglesa

☐ Conselheiros

[24]
Considerações sobre transições
[25]
A legislação não prevê a obrigatoriedade de ensino de língua inglesa nos anos iniciais, apesar de vários sistemas
e escolas já a adotarem há algum tempo.
O ensino do idioma no Ensino Fundamental – Anos Iniciais não afeta a proposta introduzida pela BNCC na
medida em que se espera um tratamento lúdico para as atividades desenvolvidas nessa etapa. Inicialmente, é
priorizado o foco na oralidade (com brincadeiras, músicas, jogos e contação de histórias, por exemplo), na
dimensão intercultural (derivada das atividades) e nos processos de multiletramento. Aos poucos, à medida
que os alunos avançam no processo de aprendizagem da língua, são inseridas outras formas de linguagem,
inclusive a escrita. Desse modo, o componente contribui para o desenvolvimento de competências cognitivas,
atitudinais e socioafetivas, que serão importantes para os níveis de ensino subsequentes, da língua inglesa e de
outros componentes, inclusive de outras áreas.
Caso o aluno tenha interesse em dar continuidade aos estudos de Língua Inglesa, espera-se que ele possa fazêlo com maior aprofundamento no Ensino Médio.

[22] Texto 1 coluna
[23] Vídeo : VA5_M2U2_finais_l.inglesa

TP005

[24] Título [H2]
[25] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Inglesa

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

☐ Conselheiros

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC
PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

TP004

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Inglesa

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☐ Conselheiros

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

TP007

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Inglesa

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☐ Conselheiros

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO

TP022

MEC: Formação BNCC

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

TP010

Texto + imagem 3 colunas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Inglesa

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☐ Conselheiros

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP024

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP026

MEC: Formação BNCC

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

TP027

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Língua Inglesa

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

☐ Conselheiros

TP028

AREA:

Linguagens

COMPONENTE:

Língua Inglesa

Módulo 2/Unidade 4: Atividades – LÍNGUA INGLESA
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[1]

[1] BANNER UNIDADE(Atividades)
Imagem para banner. Referência :
Shutter ID: 420776119
[2] Título H1 aplicado sobre imagem

[2] Módulo 2: Atividades
[2.1]
Professor(a),
Após ter finalizado o Módulo 2, responda às atividades a seguir, que tratam dos aspectos fundamentais do componente

[2.1] Texto 1 coluna

AREA:

Linguagens

COMPONENTE:

Língua Inglesa

Língua Inglesa.
As atividades aqui propostas têm como principal função auxiliá-lo na compreensão dos princípios estabelecidos para esse TP005
componente, à luz das competências gerais e específicas indicadas pela BNCC, de modo a promover a reflexão sobre a sua
prática pedagógica.
Como professor de Língua Inglesa, é importante que você compreenda os princípios, objetivos, competências e Atividade múltipla escolha (uma
habilidades que norteiam a sua prática na escola e, assim, possa instituir perspectivas de trabalho que promovam as resposta correta)com feedback
aprendizagens esperadas.
Bom trabalho!

TP005

[3]
O componente Língua Inglesa na BNCC: conceitos fundamentais
[4]
1. Assinale as alternativas que expressam a correta interpretação da língua inglesa em seu viés ressignificado de língua [3]Título H3
franca, conforme proposto pela BNCC:
[4]Texto 1 coluna
I. Uma língua de comunicação global, utilizada por falantes de várias línguas e culturas nas sociedades contemporâneas.
II. Uma língua de contato que um grupo multilíngue intencionalmente adota ou desenvolve para que todos consigam
sistematicamente comunicar-se uns com os outros.
III. Uma língua que propicia o uso de novas formas de ler e de construir sentidos.
IV. Uma língua sem território, de caráter polifônico e híbrido.

AREA:

Linguagens

COMPONENTE:

Língua Inglesa

V. Uma língua idealizada para fins sociocomunicativos e culturais, com valor de língua adicional.
Assinale a alternativa correta:
( ) Estão corretas as afirmativas I e II.
( ) Estão corretas as afirmativas III e IV.
( ) Estão corretas as afirmativas I e V.
( X ) Estão corretas as afirmativas I e IV.
( ) Estão corretas as alternativas II e V.

TP005

Atividade múltipla escolha com
feedback acerto e erro

Feedback para resposta correta: Parabéns, você acertou!
A visão da língua inglesa sob o viés ressignificado de língua franca, proposto pela BNCC, é a de língua descolonizada,
desterritorializada, miscigenada, de caráter polifônico e repleta de usos híbridos. Trata-se do Inglês, ou melhor, dos
Ingleses, falado por milhares de pessoas, de diferentes culturas e línguas, nas sociedades contemporâneas, que carrega
traços (linguísticos, culturais e sociais, entre outros) de seus falantes e, nesse sentido, caracteriza-se como língua de
comunicação global, em uma dimensão intercultural.
Feedback para resposta incorreta: Fique atento!
A alternativa II explicita o conceito estrito de língua franca, não adequado ao viés ressignificado proposto pela BNCC.
[5]Título H3
A alternativa III não se adéqua à pergunta formulada, e, sim, ao tratamento de leitura proposto pela BNCC.
A alternativa V, apesar de referir-se à visão de língua inglesa para fins sociocomunicativos e culturais, aponta para uma
[6]Texto 1 coluna
visão idealizada de língua, e sua caracterização como língua adicional não correspondente ao tratamento dado ao
componente pela BNCC.
TP005

[5]
A Língua Inglesa e seu caráter interdisciplinar

AREA:

Linguagens

COMPONENTE:

Língua Inglesa

[6]
O componente Língua Inglesa, pela sua condição de língua de caráter global, com presença nas mais diversas mídias,
permitindo o acesso às informações de várias áreas do conhecimento, pode ser definido como um componente com
grande potencial interdisciplinar. Tal característica pode ser depreendida nas competências específicas delineadas para
ele.
Você consegue identificar quais competências específicas do componente Língua Inglesa contemplam, de modo explícito,
seu potencial interdisciplinar com outros componentes da BNCC?
Feedback para resposta correta: Parabéns, você acertou!
( X ) Sim, a competência 3, por exemplo, apresenta relações entre a língua inglesa e outras línguas, incluindo a língua
materna do aluno, estabelecendo a identificação de similaridades e diferenças entre elas e a relação intrínseca entre
língua, cultura e identidade. Nesse sentido, essa competência explicita possibilidades de integração com a língua
portuguesa e outras línguas eventuais, presentes nos currículos, propiciando trabalhos de integração voltados
especialmente às relações interculturais e identitárias dos falantes dessas línguas. Não se trata, aqui, de abordagens sobre
cada uma das línguas isoladamente e sobre a cultura ou as características específicas de um ou outro país falante dessas
línguas, mas, sim, de problematizar as línguas (bem como todas as linguagens) como práticas sociais e como formas
diferenciadas de ler, ver e sentir o mundo.
Observação importante: além da competência 3, outras competências, como a competência 2 (cujo foco está no
tratamento da língua inglesa como ferramenta de acesso a novos conhecimentos), a competência 5 (que estabelece a
utilização das “novas tecnologias com novas linguagens e modos de interação para pesquisar, selecionar, compartilhar,
posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento”) e a competência 6 (que visa “conhecer diferentes
patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da
ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico-culturais”, promovendo a integração com
Artes e Ciências Humanas, em especial), também apresentam potencialidade para a interdisciplinaridade e a integração
com a língua inglesa. Os componentes da área de Linguagem (Língua Portuguesa, Educação Física e Artes), da área de
Ciências Humanas (História e Geografia), da área de Ciências da Natureza e até da área de Matemática (por tratar-se de

AREA:

Linguagens

COMPONENTE:

Língua Inglesa

outra linguagem, que pode, em certos casos, propiciar inter-relações com as práticas de linguagem por meio da língua
inglesa) oferecem muitas possibilidades de trabalho interdisciplinar com o componente Língua Inglesa, especialmente no
que diz respeito às novas tecnologias e à cultura digital, nas quais a língua inglesa tem papel de destaque.
Caso você tenha respondido Sim, compartilhe suas observações com outros colegas professores de Língua Inglesa e
aproveite para explorar com eles e professores de outras áreas algumas possibilidades e propostas de integração e de
trabalho interdisciplinar na sua escola.
( ) Não.
( ) Não sei responder.
Se você respondeu “Não” ou “Não sei responder”:
Feedback para as respostas acima:
Fique atento! Se você escolheu “Não” ou “Não sei responder”, sugerimos que você pense em experiências de trabalho
interdisciplinar já desenvolvidos na sua escola ao longo dos anos de sua atuação docente em Língua Inglesa ou em outros
componentes nos quais você ou outros colegas estiveram envolvidos. Reveja as competências específicas desse
componente na BNCC e converse sobre elas com seus pares. Escolha uma delas e tente relacionar o que pode ser feito em
conjunto com colegas de outros componentes para desenvolvê-la. Aproveite para pesquisar sites educacionais com
indicações de projetos interdisciplinares, sequências didáticas e planos de aula como fonte de inspiração.
Não se esqueça de que a integração nas aulas de Língua Inglesa com outros componentes da área de Linguagens e de
outras áreas traz implicações para o planejamento das aulas, ampliando as possibilidades de práticas de linguagem
significativas para os alunos; propicia múltiplas possibilidades de uso das linguagens e das ferramentas digitais; e permite
o desenvolvimento de projetos integrados e de novos letramentos a partir dos usos de linguagem por comunidades de
práticas diversas, como o letramento científico, o letramento digital e o letramento matemático, entre outros, por meio
da língua inglesa.

Feedback geral:

AREA:

Linguagens

COMPONENTE:

Língua Inglesa

TP023

TP023

[7]
Convite para o debate
[8]

[7] Título H3

Para finalizar este Módulo 2, convidamos você a participar do [8.1] Fórum de discussão para trocar experiências com
outros professores.

[8] Texto 1 coluna

Para avançar em suas reflexões, analise as competências gerais da BNCC e procure reconhecer a importância do
componente Língua Inglesa para o desenvolvimento de algumas das competências propostas. Não deixe de considerar em
sua análise a dimensão multimodal dos textos contemporâneos nos processos de significação. Também não deixe de
abarcar a diversidade e a pluralidade das práticas de linguagem das sociedades no mundo globalizado.
Compartilhe suas reflexões no fórum e anote também outras questões relevantes para o desenvolvimento das
competências para a Educação Básica, para que você possa discuti-las com outros educadores de sua escola.
Bom trabalho!
TP008

Importante!
O fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas mensagens não tratem

[8.1]inserir no Tooltip:
O Fórum fica disponível no canto
superior direito da tela, junto com
outras ferramentas do AVA MEC.
TP008

AREA:

Linguagens

COMPONENTE:

Língua Inglesa

de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou inadequadas. Lembre-se também de
que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o mesmo oralmente.

[9] Texto H4
[10] Texto 1 coluna dentro da tarja
de destaque

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: LINGUAGENS

COMPONENTE: ARTE

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Unidade 2: O componente ARTE nos anos finais

Módulo 2/Unidade 2: O componente ARTE nos Anos Finais do Ensino
Fundamental
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[0] Banner da unidade. Id Shutter:
333691754
[0]
[1]O componente Arte nos Anos Finais do Ensino Fundamental
[2]
Na BNCC, o componente Arte faz parte da área de Linguagens com os componentes de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e
Educação Física. A finalidade da área é possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas, que
lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como também
seus conhecimentos sobre as especificidades dessas linguagens, sempre em conexão com as culturas juvenis.

[1] título da Unidade – H2; aplicar sobre a
imagem conforme layout/PIV
[2] texto_1 coluna

TP023

O componente Arte tem muito a contribuir para essa formação, pois a Arte é um campo do conhecimento
humano sensível-cognitivo que envolve as práticas da criação, da produção, da apreciação, do
compartilhamento e da reflexão de suas formas e, assim como os outros componentes na área de Linguagens, a

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: LINGUAGENS

COMPONENTE: ARTE

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Unidade 2: O componente ARTE nos anos finais

Arte é considerada uma prática social, que permite que as pessoas interajam consigo mesmas e com os outros,
constituindo-se como sujeitos sociais.
TP023
[3] Estrutura do componente Arte e suas unidades temáticas
[3.1]
Na BNCC, o componente Arte está estruturado para promover a aprendizagem das especificidades das [3.2] Artes Visuais,
da [3.3] Dança, da [3.4] Música e do [3.5] Teatro. 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 processos de aprendizagem
em Arte ocorram por meio da articulação entre as linguagens, gerando uma nova unidade temática, chamada de [3.6]
Artes Integradas.

[3] Título h3
[3.1] texto 1 coluna

É importante lembrar que os produtos artísticos devem ser considerados como parte da aprendizagem e não
mais importantes que outras etapas da construção de conhecimento em Arte.

[3.2] Tooltip oculto: As Artes visuais são os
processos e produtos artísticos e culturais,
nos diversos tempos históricos e contextos sociais,
que têm a expressão visual como elemento de
comunicação. Essas manifestações resultam de
explorações plurais e transformações de
materiais, de recursos tecnológicos e de
apropriações da cultura cotidiana. (BNCC, 2017,
p. 191)

Assim como em outros componentes, também em Arte a realidade do aluno, sua identidade, deve ser
trabalhada em sala de aula. Para isso, os professores e alunos podem compartilhar os saberes, organizando
exposições, saraus, espetáculos, performances, concertos, recitais, intervenções e outras apresentações e
eventos artísticos e culturais, na escola ou em outros locais.

[3.3] Tooltip oculto: 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. (BNCC, 2017, p. 191)

Os processos de aprendizagem deste componente visam o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade
(insight), da cognição, da capacidade de argumentação e reflexão dos estudantes.

[3.4] Tooltip oculto: 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

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: LINGUAGENS

COMPONENTE: ARTE

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Unidade 2: O componente ARTE nos anos finais

de cada cultura. (BNCC, 2017, p. 192)

TP010
[3.7] [3.8] [3.9]

[3.5] Tooltip oculto: 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. Os
processos de criação teatral passam por situações
de criação coletiva e colaborativa, por intermédio
de jogos, improvisações, atuações e encenações,
caracterizados pela interação entre atuantes e
espectadores. (BNCC, 2017, p. 192)

[3.6] Tooltip oculto: [...] explora as relações e
articulações entre as diferentes linguagens e suas
práticas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso
das novas tecnologias de informação e

comunicação. (BNCC, 2017, p. 193)
TP010

Imagens SEM legendas

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: LINGUAGENS

COMPONENTE: ARTE

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Unidade 2: O componente ARTE nos anos finais
3.7 Musica - Id Shutter: 1046497627
3.8 Pintura - Id Shutter: 560447659
3.9 Teatro - Id Shutter: 68161672

TP012
[4] As

seis dimensões do conhecimento

[4.1] A BNCC propõe que os processos de aprendizagem em Arte considerem uma articulação entre seis dimensões do TP012
conhecimento humano de modo a promover uma construção de conhecimentos densa e significativa, que possibilite aos
sujeitos conhecerem manifestações artísticas diversas contextualizadas no tempo e no espaço e tornarem-se capazes de
expressar pensamentos e emoções por meio de formas estéticas, relacionando-as aos seus cotidianos e aos fenômenos
sociais, políticos e históricos de seus locais de vivência e do mundo.
Veja a seguir a videoaula sobre as seis dimensões do conhecimento durante os processos de aprendizagem.

Enquanto assiste ao vídeo, reflita sobre a inter-relação dessas dimensões e de que modo elas podem ser
contempladas em sua prática pedagógica.
[4] título H3
[4.2] videoaula - VA1_M2U2_finais_arte

[4.1] Texto 1 coluna + [4.2] vídeo (100%) com cor
de fundo

TP007
[5] Se, por um lado, trabalhar em uma 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 (2017, p. 196) para esse componente, que são:
[5.1]
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.

TP007

[5] Texto + [5.1] lista

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: LINGUAGENS

COMPONENTE: ARTE

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Unidade 2: O componente ARTE nos anos finais
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.
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.

TP012
[6] O componente Arte conecta-se também com as competências gerais da BNCC [6.1] e com as competências

TP012

específicas da área de Linguagens [6.2] à medida que auxilia os estudantes a desenvolverem um modo sensível,
ético e responsável de se relacionar consigo mesmos, com seu entorno social e com o mundo, conhecendo e
compreendendo as manifestações artísticas ao longo da história, sua importância na perpetuação da história
humana e criando formas artísticas com base nessas referências artísticas, filosóficas, estéticas e políticas.
Para entender melhor de que modo o componente Arte conecta-se com as competências gerais da BNCC e com
as competências específicas da área de Linguagens, assista ao vídeo a seguir.
[6] Texto + [6.1] vídeo (100%) com cor de fundo
[6.1] Retranca: VA1_M2U2_finais_arte

TP012

Elementos de interface
[6.1] inserir link para abrir em nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf
[6.2] inserir link para abrir em nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf
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[7] Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, espera-se maior sistematização dos conhecimentos e a TP012
participação em práticas mais diversificadas em cada linguagem e na relação entre elas e com outras áreas do
conhecimento.
Além disso, deve haver a ampliação das interações dos alunos com as manifestações artísticas e culturais locais,
nacionais e mundiais, de diferentes épocas e contextos. As práticas devem ocupar espaços diversos,
possibilitando maior relação dos alunos com seu entorno social e favorecendo as relações com a comunidade.
Nessas práticas, as culturas juvenis devem ser consideradas e estar conectadas com os interesses dos
estudantes.
No próximo vídeo, veja exemplos de práticas diversificadas em cada linguagem e na relação entre elas. Enquanto assiste ao
vídeo, reflita sobre o objeto de conhecimento contemplado e imagine de que modo você poderia desenvolver uma
proposta semelhante, considerando a sua realidade local.

[7] Texto + [7.1] vídeo (100%) com cor de fundo

[7.1] Retranca: VA2_M2U2_finais_arte

TP008

TP008

[8.1] Saiba mais
[8.2] No site do Iphan, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional [8.3], você pode saber mais
sobre os motivos pelos quais uma manifestação cultural pode ser considerada como um bem cultural imaterial
brasileiro e pode ter acesso ao banco de dados dos bens registrados [8.4].
Conheça quais são os patrimônios culturais brasileiros que foram reconhecidos pela Unesco como Patrimônios
Culturais Imateriais da Humanidade [8.5].
Veja também algumas manifestações culturais do Brasil inteiro que foram originadas a partir de heranças
culturais africanas [8.6].

[8.1] titulo h4 com ícone Saiba Mais
[8.2] texto
[8.3] inserir link para abrir em nova aba:

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/2
34
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[8.4] inserir link para abrir em nova aba:

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/2
28/
[8.5] inserir link para abrir em nova aba:

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimasnot%C3%ADcias/6534-conhe%C3%A7a-os05-patrim%C3%B4nios-imateriais-dahumanidade-no-brasil.html
[8.6] inserir link para abrir em nova aba:
TP012

http://www.palmares.gov.br/?page_id=3408
9

[9] Para finalizar, assista ao vídeo a seguir para saber como relacionar uma mesma habilidade a outros
componentes curriculares, como Língua Portuguesa.
[9.1] Retranca: VA3_M2U2_finais_arte

TP012

[10] Para encerrar este módulo, faça as atividades!

[9] Texto + [9.1] vídeo (100%) com cor de fundo

[10] Texto + Avançar
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Módulo 2/Unidade 4: Atividades – ARTE
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[1]

[1] BANNER UNIDADE(Atividades)
[2]
Professor(a),

Incluir Imagem:

bncc_m2u4_prof_finais_arte_atividades_im
g01_214550395.jpg

agora que você finalizou o Módulo 2, responda às atividades a seguir, que tratam dos aspectos fundamentais
da Base Nacional Comum Curricular.
Como professor, é importante que você compreenda os princípios da BNCC para que possa incorporá-los em [2] Texto 1 coluna
suas práticas pedagógicas, considerando, principalmente, as especificidades locais dos alunos e da comunidade
escolar.
As atividades propostas têm como principal função incentivar que você compreenda o compromisso da Arte
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com as competências gerais e específicas, e promova uma reflexão sobre as implicações da BNCC em sua
prática pedagógica.
Bom trabalho!
TP005

Atividade diagnóstica com feedback
TP005

[3]
A importância do componente Arte
[4]

Enquanto professor de arte, você entende a importância desse componente para a formação
integral de seu aluno?
( ) Sim

[3]Título H3
Feedback:: Parabéns! É muito bom que você entenda a importância do componente Arte para a
formação integral dos seus alunos, pois, por meio dos processos de aprendizagem artística, eles
poderão desenvolver maior consciência de si e de seu entorno social e, ainda, aprimorar sua
capacidade de acolhimento e respeito a pessoas e culturas diversas. Por meio da articulação entre a
apreciação de referências (estéticas, culturais, históricas, filosóficas etc.) e a participação em
processos criativos, os alunos poderão desenvolver formas mais diversificadas e ampliadas de
expressar seus sentimentos e ideias e ampliar sua capacidade de compreensão, acolhimento e
respeito às diferenças.

( ) Não
( ) Não sei responder

[4]Texto 1 coluna
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Feedback: Fique atento! Se você escolheu “Não” ou “Não sei responder”, entenda que a importância
do componente Arte para a formação integral dos seus alunos, por meio dos processos de
aprendizagem artística, está no desenvolvimento de maior consciência de si e de seu entorno social e
no aprimoramento de sua capacidade de acolhimento e respeito a pessoas e culturas diversas. Por
meio da articulação entre a apreciação de referências (estéticas, culturais, históricas, filosóficas, etc.)
e a participação em processos criativos, os alunos poderão desenvolver formas mais diversificadas e
ampliadas de expressar seus sentimentos e ideias e ampliar sua capacidade de compreensão,
acolhimento e respeito às diferenças.

TP005

TP005

[5]

Você percebe que o componente Arte trabalha com o desenvolvimento emocional dos alunos?

Atividade diagnóstica com feedback

( ) Sim
Feedback: Parabéns! As aprendizagens proporcionadas pelo componente Arte estimulam o
desenvolvimento emocional dos alunos, pois, por meio dos processos de construção de conhecimento
em Arte, eles podem adquirir maior consciência de si, ampliar suas capacidades de comunicação e
expressão de sentimentos e ideias, desenvolver maior articulação entre seus pensamentos e ações,
acolher opiniões diversas e desenvolver autoconfiança e empatia, além de outras qualidades
emocionais.
( ) Não
( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “Não” ou “Não sei responder”, é importante entender que
as aprendizagens proporcionadas pelo componente Arte estimulam o desenvolvimento emocional
dos alunos, pois, por meio dos processos de construção de conhecimento em Arte, eles podem
adquirir maior consciência de si, ampliar suas capacidades de comunicação e expressão de
sentimentos e ideias, desenvolver maior articulação entre seus pensamentos e ações, acolher
opiniões diversas e desenvolver autoconfiança e empatia, além de outras qualidades emocionais.

[5]Texto 1 coluna

TP005

Atividade diagnóstica com feedback
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[6] A tecnologia na sala de aula
[7]
Cada vez mais o universo tecnológico vem ocupando espaço na vida das pessoas e, consequentemente, nas
salas de aula. Utilizar celulares e computadores para pesquisar referências que auxiliem na aprendizagem em
arte e para desenvolver formas artísticas representa uma estratégia adequada para potencializar as
aprendizagens em Arte?

[6]Título H3

(X) Sim
Feedback: Parabéns, você acertou! Você acertou se respondeu que pode utilizar os recursos digitais para [7]Texto 1 coluna
compartilhar referências de naturezas diversas com os alunos, incluindo, por exemplo, obras artísticas, além de
promover aprendizagens relacionadas a videoarte, videodança, videodocumentários, composição de trilhas
sonoras, etc.
( ) Não
( ) Não sei responder
Feedback:
Atenção! Fique atento! Se você escolheu “Não” ou “Não sei responder”, é importante entender que os
recursos digitais podem ser utilizados em sala de aula para ampliar as possibilidades de aprendizagem, para
[8]Título H3
compartilhar, por exemplo, referências de naturezas diversas com os alunos, incluindo, por exemplo, obras
artísticas, além de promover aprendizagens relacionadas a videoarte, videodança, videodocumentários,
[9]Texto 1 coluna
composição de trilhas sonoras, etc.
[8] Promovendo interdisciplinaridade
[9]

☐ Conselheiros
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O papel das aulas de Arte na formação dos estudantes do Ensino Fundamental é ampliado ao integrar o
trabalho com os demais componentes, pois ela não trata apenas da dimensão das práticas artísticas para
integrar o desenvolvimento das competências gerais da BNCC e da área de linguagens.
Você já percebeu que a arte é interdisciplinar e pode dialogar com qualquer outro componente curricular?
( ) Sim
Feedback: Parabéns! Os conhecimentos pertinentes a outros componentes podem potencializar a
aprendizagem artística, assim como os saberes inerentes ao campo da Arte também podem
enriquecer a construção de outras práticas e aprendizagens.
A integração das aulas de Arte, nos anos finais, aos demais componentes da área de Linguagens traz
implicações para o planejamento das aulas, que, no contexto da BNCC, deve incluir a interação do
professor de Arte com os professores que ministram aulas de Educação Física, Língua Portuguesa e
Inglês.
O planejamento integrado dos professores da área permitirá o desenvolvimento de projetos que
enfoquem o contexto cultural das práticas artísticas, incluindo os saberes da linguagem corporal, dos
discursos verbais e não verbais.

( ) Não
( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “Não” ou “Não sei responder”, é importante entender que
os conhecimentos pertinentes a outros componentes podem potencializar a aprendizagem artística,
assim como os saberes inerentes ao campo da Arte também podem enriquecer a construção de
outras práticas e aprendizagens.
A integração das aulas de Arte aos demais componentes da área de Linguagens traz implicações para o
planejamento das aulas, que, no contexto da BNCC, deve incluir a interação do professor de Arte com
os professores que ministram aulas de Educação Física, Língua Portuguesa e Inglês.
O planejamento integrado dos professores da área permitirá o desenvolvimento de projetos que
enfoquem o contexto cultural das práticas artísticas, incluindo os saberes da linguagem corporal, dos
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discursos verbais e não verbais.
[10] As seis dimensões do conhecimento
[10]Título H3
[11]

Você compreende que a articulação entre as seis dimensões do conhecimento pode promover uma
[11]Texto 1 coluna
aprendizagem ampla e diversificada, que potencializa as capacidades cognitivas, expressivas,
reflexivas e críticas dos alunos?
( ) Sim
Feedback: Parabéns! Ao promover uma aprendizagem que considera a Arte uma área do conhecimento
humano que articula as dimensões da criação, da crítica, da estesia, da expressão, da fruição e da reflexão, você
possibilita que os alunos adquiram uma consciência ampliada de si, do outro e do mundo em que vivem. Uma
experiência em Arte ancorada apenas em propostas práticas não oferece subsídios para que os alunos pensem
sobre sua própria construção de conhecimentos em arte e sobre a articulação entre suas formas expressivas e
referências de natureza estética, histórica, filosófica etc. Tampouco uma aprendizagem que apenas privilegie
aspectos teóricos não contempla a dimensão da experiência. Assim, para que aconteça uma experiência de
aprendizagem ampla e densa, é preciso promover uma articulação entre as seis dimensões do conhecimento
humano proposta pela BNCC.
( ) Não
( ) Não sei responder

Feedback: Fique atento! Se você escolheu “Não” ou “Não sei responder”, é importante entender que, ao
promover uma aprendizagem que considera a Arte uma área do conhecimento humano que articula as
dimensões da criação, da crítica, da estesia, da expressão, da fruição e da reflexão, você possibilita que os
alunos adquiram uma consciência ampliada de si, do outro e do mundo em que vive. Uma experiência em Arte
ancorada apenas em propostas práticas não oferece subsídios para que os alunos pensem sobre sua própria
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construção de conhecimentos em arte e sobre a articulação entre suas formas expressivas e referências de
natureza estética, histórica, filosófica etc. Tampouco uma aprendizagem que apenas privilegie aspectos
teóricos não contempla a dimensão da experiência. Assim, para que aconteça uma experiência de
aprendizagem ampla e densa, é preciso promover uma articulação entre as seis dimensões do conhecimento [12]Texto 1 coluna
humano proposta pela BNCC.
MSTECH - publicar o tópico na ferramenta
fórum do AVA MEC
[12]
Para finalizar este Módulo 2, convidamos você a participar do [12.1] Fórum de discussão para trocar
[12.1]inserir no Tooltip:
experiências com outros professores.
O Fórum fica disponível no canto superior
direito da tela, junto com outras ferramentas
[12.2] Para avançar em suas reflexões, pense em exemplos sobre como essa contribuição do currículo de Arte
do AVA MEC.
se dá para algumas competências gerais da [12.3] BNCC e compartilhe suas reflexões no fórum, anote também [12.2] 1º tópico para discussão
algumas questões para que você possa discutir com outros educadores de sua escola.
[12.3] inserir link para abrir em nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abas
[12.4] Qual sua experiência em relação ao ensino de habilidades de Arte? Há necessidade de mudanças em sua e/#introducao
prática pedagógica para garantir, aos alunos, as aprendizagens declaradas na BNCC?
[12.4] 2º tópico para discussão:
TP008

TP008

[13]
Bom trabalho!
[14] Importante!

[13] Texto 1 coluna

[15] Fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas mensagens

[14] Texto H4
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não tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou inadequadas.

[15] Texto 1 coluna dentro da tarja de

Lembre-se também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o mesmo

destaque

oralmente.
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Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO

TP018

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Linguagens

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

ARTE

SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP019

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas VERTICAL

TP020

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

☐ Prof. Ed. Inf.
Linguagens

TP008

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

ARTE

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP022

Elementos de interface
Tooltip FECHADO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Linguagens

Texto + imagem 3 colunas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

ARTE

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP024

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP026

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

☐ Prof. Ed. Inf.
Linguagens

TP027

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

ARTE

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP028

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

☐ Conselheiros

M2U2

Módulo 2/Unidade 2: O componente EDUCAÇÃO FÍSICA nos anos
finais do Ensino Fundamental
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[1]

[1] BANNER MÓDULO Imagem: 157416341
[2] Texto 1 coluna
[2]
Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o componente Educação Física faz parte da área de Linguagens
junto com Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Arte.
Nos anos finais, o trabalho na área dá continuidade aos processos de uso e produção nas diferentes
linguagens desenvolvidos nos anos iniciais. Agora, porém, as linguagens passam a ter status próprio de
objetos de conhecimento, o que significa ampliar as possibilidades de reflexão sobre sua estrutura, suas
intencionalidades e seus contextos de produção. A finalidade da área é possibilitar aos estudantes a
participação em práticas de linguagens diversificadas, que lhes permitam ampliar suas capacidades
expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, em conexão com as culturas juvenis.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

M2U2
TP005

TP005

[3] Os fundamentos pedagógicos do componente
[4]
Para compreendermos a presença da Educação Física no currículo escolar no contexto da BNCC, é preciso
resgatar as premissas gerais do documento.
O compromisso da BNCC em indicar aprendizagens sintonizadas com as necessidades e os interesses dos
jovens, em uma visão de educação integral, possibilita que as práticas corporais sejam um objeto de
conhecimento privilegiado para mobilizar e integrar novos conhecimentos sobre si e sobre o mundo nas
aulas de Educação Física.

[3] Título H3

A compreensão da dimensão cultural do objeto de estudo da Educação Física e as especificidades da
[4] Texto 1 coluna
linguagem corporal e seu papel na formação dos estudantes de forma integrada ao trabalho com as demais
linguagens (verbal e artística) ampliam a função das aulas de Educação Física na formação dos estudantes do
Ensino Fundamental ao integrarem o desenvolvimento das competências gerais da BNCC ao da área de
linguagens.
O intuito é que, durante as aulas de Educação Física, os estudantes tenham a oportunidade de apreciar e
utilizar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura
para compreender a origem cultural e os modos de aprender e ensinar tais práticas corporais, os valores e
as condutas sociais, as emoções e as relações entre exercício e desempenho físico, entre cultura corporal,
mídia e consumo, além de perceber e questionar preconceitos e estereótipos. É importante que os
professores considerem esses aspectos nos currículos de Educação Física para, assim, garantir o
desenvolvimento de competências e habilidades previstas na BNCC.

TP012
[5]
Qual é o papel da Educação Física na área de Linguagens?
Para saber, assista ao vídeo:

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

M2U2
[6]

TP012

Videoaula 1

TP007
[7]
As oito dimensões de conhecimento
[8]
Na BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas
e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e
do mundo do trabalho. A BNCC define as oito dimensões de conhecimento que devem ser trabalhadas em todas as
unidades temáticas da Educação Física:

[9]
1. Experimentação
Refere-se à dimensão do conhecimento que se origina pela vivência das práticas corporais.
2. Uso e apropriação
Refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma
determinada prática corporal.
3. Fruição
Implica a apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais.
4. Reflexão sobre a ação
Observação e análise das próprias vivências corporais e das vivências dos outros
5. Construção de valores
Vincula-se aos conhecimentos originados em discussões e vivências no contexto da tematização das práticas
corporais, as quais possibilitam a aprendizagem de valores e normas voltados ao exercício da cidadania em
prol de uma sociedade democrática.
6. Análise
Está associada aos conceitos necessários para entender as características e o funcionamento das práticas
corporais (saber sobre).
7. Compreensão
Está também associada ao conhecimento conceitual, mas, diferentemente da dimensão anterior, refere-se

[5] Texto 1 coluna
[6] Vídeo VA1_M2U2_EF

TP007

[7] Título [H3]
[8] Texto 1 coluna
[9] Lista

☐ Conselheiros

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

☐ Conselheiros

M2U2
ao esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais no contexto sociocultural.
8. Protagonismo comunitário
Refere-se às atitudes ou ações e aos conhecimentos necessários para os estudantes participarem de forma
confiante e autoral em decisões e ações orientadas à democratização do acesso das pessoas às práticas
corporais, tomando como referência valores favoráveis à convivência social.

TP010
[10]

[11]

[12]

TP010

[10] Ginástica - – ID shutter: 229062604
TP017

As dez competências específicas para a Educação Física
[13]
A BNCC (2017, p. 221) define um conjunto de dez competências específicas para a Educação Física no Ensino
Fundamental. Nos anos finais do Ensino Fundamental os alunos continuam a desenvolvê-las, aprofundando
a experimentação e a reflexão sobre novas práticas corporais.
[14]

[11] Basquete – ID shutter: 85190668
[12] Karatê – ID shutter: 110632364

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

M2U2
>>1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida
coletiva e individual.
[14.1] Que grupos culturais criaram essa prática? Em que sentido ela se diferencia de práticas do contexto
comunitário e regional? Onde ela é realizada? Há diferentes possibilidades de acesso a essa prática em
função de marcadores sociais como gênero, etnia e condição econômica? Quais eram os objetivos dos
grupos culturais que criaram a prática? Como a prática se transformou e quais fatores influenciaram tais
mudanças?
[15]
>>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.
[15.1] Como aprendo os movimentos, regras e estratégias dessa prática? Quais são os materiais utilizados?
Realizo essa prática a partir de valores democráticos? Como consigo desenvolver essa prática adaptando
materiais, espaços e regras aos interesses do grupo e aos valores de respeito, diversidade e inclusão de
todos? Como vivencio essa prática incluindo pessoas com deficiência e colegas com alguma dificuldade?
Como aprendo e ensino novas práticas? Como posso propagar esses conhecimentos para a comunidade?
[16]
>>3. Reﬂetir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de
saúde ou doença, inclusive no contexto das atividades laborais.
[16.1] Como posso cuidar da saúde em práticas corporais de que gosto? Quais as possibilidades reais de
praticar atividades corporais em função das condições de vida na cidade? Que fatores sociais, culturais e
econômicos regulam o envolvimento de diferentes grupos culturais em práticas corporais para a saúde?
Como posso cuidar do meu corpo nas atividades cotidianas, analisando criticamente as condições de
trabalho e lazer da cidade? Que cuidados tenho que tomar com a prática de atividades corporais? Que
críticas faço aos padrões de beleza e saúde associados às práticas corporais?
[17]
>>4. Identiﬁcar a multiplicidade de padrões de desempenho, de saúde, de beleza e de estética corporal,
analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e
preconceituosas.
[17.1] Como observo e questiono padrões de beleza presentes na mídia? Como conheço meu corpo e me
posiciono criticamente para cuidar dele sem aderir a padrões de beleza socialmente construídos? Como
percebo meu corpo e reconheço sua beleza? Posso acreditar em tudo que a mídia divulga sobre as práticas
corporais? Como posso promover novos modos de compreender o corpo e a beleza?

TP017

[13] Texto 1 coluna
[14] Sanfona 1
[14.1] Bullet Sanfona 1
[15] Sanfona 2
[15.1] Bullet Sanfona 2
[16] Sanfona 3
[16.1] Bullet Sanfona 3
[17] Sanfona 4
[17.1] Bullet Sanfona 4
[18] Sanfona 5
[18.1] Bullet Sanfona 5
[19] Sanfona 6
[19.1] Bullet Sanfona 6
[20] Sanfona 7
[20.1] Bullet Sanfona 7

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

M2U2
[18]
>>5. Identiﬁcar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater
posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes.
[18.1] Como identifico preconceitos em práticas corporais? Como modifico atitudes preconceituosas nas
práticas corporais da minha comunidade? Tenho consciência sobre como os preconceitos aparecem de
formas sutis em modos de falar e agir em práticas corporais? Sem perceber, eu discrimino colegas nas
práticas corporais? Como posso mudar isso?
[19]
>>6. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas
corporais, bem como aos sujeitos que delas participam.
[19.1] Respeito meus colegas quando participo de práticas corporais? Como me posiciono ante colegas que
adotam atitudes discriminatórias ou preconceituosas em práticas corporais? Sou colaborativo nas práticas
corporais? Respeito os diferentes sentidos que pessoas e grupos culturais dão às práticas da cultura
corporal?
[20]
>>7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e
grupos.
[20.1] Respeito práticas corporais de outras culturas? Me interesso por conhecer práticas corporais de
outras culturas? O que práticas corporais de outras culturas agregam à minha experiência corporal?
[21]
>>8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos
de lazer e ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde.
[21.1] Como posso realizar práticas corporais no meu lazer? De que práticas corporais eu gosto e como
posso conhecer pessoas e ampliar laços em práticas corporais? Como posso estimular a comunidade a se
envolver em práticas corporais?
[22]
>>9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo
alternativas para sua realização no contexto comunitário.
[22.1] Reconheço as práticas corporais de lazer como direito de todos? Conheço e defendo o direito de
acesso ao esporte e ao lazer garantido nos marcos legais brasileiros? Incentivo outras pessoas da

[21] Sanfona 8
[21.1] Bullet Sanfona 8
[22] Sanfona 9
[22.1] Bullet Sanfona 9
[23] Sanfona 10
[23.1] Bullet Sanfona 10

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

☐ Conselheiros

M2U2
comunidade a participar de práticas corporais? Posso agir em instâncias de representação social e
participação democrática para reivindicar o direito de acesso às práticas corporais? Como faço isso?
[23]
>>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.
[23.1] Como posso criar novas práticas corporais a partir das que eu conheço? Que aspectos interessantes
eu identifico nas práticas corporais que aprecio? Como trabalho em grupo para colaborar com os colegas em
práticas corporais?

TP024
[24] As unidades temáticas

[25]
As habilidades da BNCC no componente Educação Física para os anos finais do Ensino Fundamental estão
organizadas em dois blocos: habilidades a serem desenvolvidas no sexto e no sétimo ano e habilidades para
o oitavo e o nono ano. As unidades temáticas para esses blocos são:

TP024

[26]

[24] Título [H3]
[25] Texto 1 coluna
>> BRINCADEIRAS E JOGOS
[26.1]

6º e 7º anos
Jogos eletrônicos

[26] Slider 1
[26.1] COM COR DE FUNDO - TEXTO + IMAGEM:
11920322 Slider 1

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

☐ Conselheiros

M2U2
[27]

[27] Slider 2
[27.1] COM COR DE FUNDO TEXTO + IMAGEM
305738201 Slider 2
[27.2] COM COR DE FUNDO TEXTO + IMAGEM
86173678 Slider 3

[28] Slider 4
[28.1] COM COR DE FUNDO TEXTO + IMAGEM:
335541356 Slider 4

>> ESPORTES
[27.1]
6º e 7º anos
Esportes de marca
Esportes de precisão
Esportes de invasão
Esportes técnico-combinatórios
[27.2]

8º e 9º anos
Esportes de rede ou parede
Esportes de campo e taco
Esportes de invasão

[29] Slider 5
[29.1] COM COR DE FUNDO TEXTO + IMAGEM
1185921049 Slider 5
[30] Slider 6
[30.1] COM COR DE FUNDO TEXTO + IMAGEM:
106969784 Slider 6
[31] Slider 7
[31.1] COM COR DE FUNDO TEXTO + IMAGEM:
308678564 Slider 7

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

M2U2
Esportes de combate
[28]

>> GINÁSTICAS
[28.1]
6º e 7º anos
Ginástica de condicionamento físico
8º e 9º anos
Ginástica de condicionamento físico
Ginástica de conscientização corporal

TP012

[29]

[32] Texto 1 coluna
[33] Vídeo VA3_M2U2_EF
>> DANÇAS
[29.1]

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

☐ Conselheiros

M2U2
6º e 7º anos
Danças urbanas

TP008

8º e 9º anos
Danças de salão
[30]

>> LUTAS
[30.1]
6º e 7º anos
Lutas do Brasil

[34] Título h4+ ícone saiba mais
[35] Inserir link
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#f
undamental/educacao-fisica
[36] Texto 1 coluna

TP012

8º e 9º anos
Lutas do mundo
[31]

[37] Título [H3]
[38] Texto 1 coluna
[39] Vídeo VA2_M2U2_EF

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

☐ Conselheiros

M2U2
TP028

>> PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA
[31.1]
6º e 7º anos
Práticas corporais de aventura urbanas
8º e 9º anos
Práticas corporais na natureza

TP012
[32]

Assista ao vídeo a seguir e veja exemplos de como as habilidades previstas na unidade temática “Esportes”
se articulam nas aulas de Educação Física no 8º e no 9º ano.

[40] Texto 1 coluna
[41]
TABELA
* Com função hover e destaque em célula

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

M2U2
[33]
Videoaula 2

TP008
[34]
Saiba Mais!
Veja, na BNCC [35], as modalidades de cada unidade temática!
[36]
Os currículos dos estados e municípios podem definir quais modalidades devem ser abordadas em cada
unidade temática. Ao selecionar as práticas, é importante considerar a realidade local e que elas devem ser
ajustadas ao contexto escolar.
Não há necessidade nem indicação de que sejam vivenciadas com equipamentos, materiais, regras e
espaços “oficiais”. O importante é garantir que, por meio da experimentação, apropriação, uso e análise os
estudantes possam compreender as práticas corporais no contexto cultural.

TP012
[37]
A Educação Física e o compromisso com o desenvolvimento de competências gerais da BNCC
[38]
Veja agora como a Educação Física contribui para o desenvolvimento das competências gerais da BNCC e

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

☐ Conselheiros

M2U2
das competências da área de Linguagens.
[39]
Videoaula 3

TP008
TP028

[40]
É importante compreender o compromisso da Educação Física com as competências gerais da BNCC porque
essa forma de conceber as aulas de Educação Física modifica, em muitos aspectos, o que tradicionalmente
tem sido trabalhado nas aulas do componente. No quadro a seguir, você tem algumas sugestões que
poderão ajudá-lo a refletir sobre as práticas corporais articuladas às competências gerais (BNCC, 2017, p. 910).
[41] Título H4 com ícone Saiba Mais
[42] Texto para Tarja

[41]
Competências gerais da BNCC

Como eu poderia relacionar essa competência à
Educação Física nos anos iniciais?

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos
historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a
realidade, continuar aprendendo e colaborar para
a construção de uma sociedade justa, democrática
e inclusiva.
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,

Uma maneira é permitir aos alunos relacionar
processos históricos e de grupos culturais diversos
no desenvolvimento de práticas corporais. Por
exemplo, compreender a origem da capoeira
como prática dos negros escravizados no Brasil,
sua proibição e sua evolução como prática atual.
Instigando, como professor, a curiosidade
intelectual e a capacidade de os alunos
formularem e resolverem problemas relacionados
às práticas corporais.

[43] inserir link para abrir em nova aba
https://tvescola.org.br/tve/videoteca/serie/espor
te-na-escola
[44] inserir link para abrir em nova aba
http://www.efdeportes.com/efd71/esportes.htm

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

☐ Conselheiros

M2U2
elaborar hipóteses, formular e resolver problemas
e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base
nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações
artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também participar de práticas diversiﬁcadas da
produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou
visual-motora, como Libras, e escrita), 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.
5. 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, resolver problemas e exercer o
protagonismo e a autoria na vida pessoal e
coletiva.
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.
7. Argumentar com base em fatos, dados e
informações conﬁáveis para formular, negociar e
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns

TP012

Uma maneira de contribuir para essa competência
é incentivar o contato com práticas corporais de
outras culturas para ampliar a visão de mundo e a
cultura dos alunos.
Ampliando os conhecimentos sobre a linguagem
corporal e sua integração às demais linguagens.
Isso é possível na medida em que os estudantes
podem, por exemplo, integrar suas práticas de
dança com os sentidos da dança na Arte.

Utilizando tecnologias digitais de informação e
comunicação na produção e divulgação de
práticas corporais. Isso é possível por meio de
atividades de leitura e de registro, como
animações, vídeos, imagens, infográficos e jogos
eletrônicos que possibilitam que os alunos sejam
produtores de cultura corporal.
Permitindo que os estudantes possam escolher
formas de participar como espectadores ou
praticantes das práticas corporais e, ainda,
provocando-os a refletir sobre as relações entre
atividade física, cultura e qualidade de vida.

[45] Título [H3]
[46] Texto 1 coluna
[47] Vídeo VA5_M2U2_EF

TP010

[48] Inserir imagem: Volei 198896267

[49] Dança de salão – 537495919
[50]Nado sincronizado - 624833495

Contemplando práticas corporais que envolvam
olhares de diferentes pontos de vista, culturas,
grupos, questões éticas e do meio ambiente na

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

M2U2
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.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde
física e emocional, compreendendo-se na
diversidade humana e reconhecendo suas
emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de
conﬂitos e a cooperação, fazendo-se 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.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia,
responsabilidade, resiliência e determinação,
tomando decisões com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

propagação de valores e no respeito ao meio
ambiente, a diferentes culturas e ao patrimônio
cultural das diferentes matrizes que compõem a
cultura corporal.
Possibilitando que os alunos compreendam o
próprio corpo e seu envolvimento em práticas
corporais, e os sentimentos decorrentes dessas
práticas. Nos anos finais do Ensino Fundamental,
novos conceitos sobre saúde e exercício são
trabalhados, especialmente no tratamento das
ginásticas de condicionamento físico.
Promovendo valores, exercitando a empatia, o
diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação
em práticas corporais; e discutindo e analisando
criticamente com os alunos a presença de
preconceitos nas práticas corporais por meio de
diálogos construtivos sobre os sentidos atribuídos.

TP012

[50]texto 1 coluna
[51] Vídeo VA4_M2U2_EF

TP006

Trabalhando com valores e cooperação nas
práticas corporais. Isso é possível quando o
professor promove atividades de colaboração e
reflexão crítica.

[52] Texto 1 coluna
TP008

[53] Texto do olho

☐ Conselheiros

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

☐ Conselheiros

M2U2
[41] Saiba Mais!

TP009

[42] Nessa série de vídeos produzidos pela TV Escola [43], a Educação Física é tratada de forma integrada à
proposta pedagógica da escola. Praticantes, professores e especialistas mostram como a prática esportiva
pode contribuir para a formação da cidadania.
Nesse artigo, você tem acesso a uma discussão mais aprofundada sobre a classificação dos esportes adotada
na BNCC:
GONZALEZ, F. J. Sistema de classificação de esportes com base nos critérios: cooperação, interação com o
adversário, ambiente, desempenho comparado e objetivos táticos da ação. Lecturas: Educación Física y
Deportes, Buenos Aires, v. 10, n. 71, 2004. [44]

[54] Título [H3]
[55] Inserir imagem: Parkour - 1151403605
[56]Texto 1 coluna

TP012
[45] Práticas interdisciplinares com Educação Física
[46]
No Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes passam a interagir com docentes especialistas nas
diferentes áreas e componentes do currículo. Isso traz novos desafios para a rotina de estudos e riscos de
fragmentação e descontextualização dos conhecimentos. Por isso, é importante que você se pergunte:
como é possível trabalhar as habilidades de Educação Física com as habilidades de outras áreas? No vídeo a
seguir, você verá alguns exemplos para os componentes de Língua Inglesa, História e Matemática.
[47] Videoaula 4
TP010

[48]

[49]

[50]

MEC: Formação BNCC
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☐ Gestor
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☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

M2U2

TP012
[50]
O professor de Educação
as práticas corporais
seguir:
[51]
Videoaula 5
TP006
[52]

Física precisa ter conhecimento de todas
sugeridas na BNCC? Assista ao vídeo a

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

M2U2
Nessa fase, os estudantes vão desenvolver maior capacidade de abstração e de acessar diferentes fontes de
informação. Essas características permitem maior aprofundamento no estudo das práticas corporais na
escola.
Os diferentes ritmos de ingresso na puberdade
[53] “Os diferentes ritmos de ingresso
afetam a construção das subjetividades durante o
na puberdade afetam a construção
Ensino Fundamental. Nas aulas de Educação Física,
das subjetividades durante o Ensino
esse corpo em transformação, carregado de
significados culturais, estará mais exposto. Entrarão
Fundamental. Nas aulas de Educação
em jogo questões de gênero e sexualidade, a
Física, esse corpo em transformação,
construção da autoimagem e da autoestima; por isso,
carregado de significados culturais,
o professor deve estar atento aos modos singulares
estará mais exposto. [...] por isso, o
como cada turma, cada menino e cada menina estão
professor deve estar atento aos
vivendo esse processo.

modos singulares como cada turma,
cada menino e cada menina estão
vivendo esse processo.”

TP009
[54]

Abordar abertamente tais questões, escutar
ativamente as necessidades e curiosidades dos
meninos e meninas acerca do próprio corpo é tarefa
importante do professor de Educação Física.

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

M2U2
Considerações sobre as transições para esta etapa
[55]
[56] Na transição entre os anos iniciais e finais, é importante considerar a adaptação dos alunos a um
número maior de professores e componentes curriculares. É fundamental que o professor resgate o que os
estudantes do sexto ano vivenciaram nos anos iniciais e parta dessa experiência para desenvolver o
planejamento. Realizar ações de integração dos meninos e meninas mais novos com os alunos dos anos
finais pode ser uma estratégia interessante para apoiar essa transição.
Em relação aos anos iniciais, nos anos finais o trabalho com as práticas corporais, nas diferentes unidades
temáticas, ganha novos conteúdos conectados às culturas juvenis, às práticas de outras culturas e à
abordagem de temáticas sociais, como preconceitos, estereótipos, questões de gênero, de etnia e as
relações entre saúde e práticas corporais, analisadas de modos mais críticos e reflexivos.

Na transição para o Ensino Médio, é interessante apresentar para os estudantes as aprendizagens que serão
esperadas na área de Linguagens, nas aulas de Educação Física.

Desse modo, os alunos poderão dar continuidade à sua formação no campo das práticas corporais durante o
Ensino Médio, fase em que a análise e a reflexão sobre as questões culturais e os sentidos da cultura
corporal serão ampliadas.

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

☐ Conselheiros

M2U2
DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

☐ Conselheiros

M2U2
PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
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☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

☐ Conselheiros

M2U2
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO

TP022

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
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COMPONENTE: Educação Física

☐ Conselheiros

M2U2
CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP024

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP026

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Linguagens

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Educação Física

☐ Conselheiros

M2U2

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP028

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Educação Física

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Educação Física

Módulo 2/Unidade 4: Atividades – EDUCAÇÃO FÍSICA
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[1]

[2]
Professor(a),
agora que você finalizou o Módulo 2, responda às atividades a seguir, que tratam dos aspectos fundamentais
da Base Nacional Comum Curricular.
Como professor, é importante que você compreenda os princípios da BNCC para que possa incorporá-los em
suas práticas pedagógicas, considerando, principalmente, as especificidades locais dos alunos e da comunidade
escolar.
As atividades propostas têm como principal função incentivar que você compreenda o compromisso da
Educação Física com as competências gerais e específicas, e promova uma reflexão sobre as implicações da

[1] BANNER UNIDADE(Atividades)
Inserir Imagem:
bncc_m2u4_prof_finais_ed_fisica_atividade
s_img01_220266379.jpg
[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Educação Física

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Educação Física

BNCC em sua prática pedagógica.
Bom trabalho!

TP005

[3]
Promovendo Interdisciplinaridade
[4]
O papel das aulas de Educação Física na formação dos estudantes do Ensino Fundamental é ampliado ao se
integrar o trabalho com as demais linguagens, pois ela não trata apenas da dimensão física das práticas
corporais para integrar o desenvolvimento das competências gerais da BNCC e da área de linguagens.

TP005

A BNCC traz implicações para o dia a dia do professor de Educação Física quando compreende a Educação Física Atividade múltipla escolha com feedback
como componente curricular da área de linguagens.
Você consegue identificar quais são essas implicações?
( ) Sim
Feedback: Se você escolheu “Sim”, propomos que você compartilhe seu conhecimento com outros
professores!
A interação do professor de Educação Física com os professores de Arte, Língua Portuguesa e Inglês é
muito importante para a integração dos componentes e planejamento das aulas.
( ) Não
( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “Não” ou “Não sei responder”, sugerimos que você

[3]Título H3
[4]Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Educação Física

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Educação Física

proponha uma discussão sobre essa temática na escola em que você atua.
A integração das aulas de Educação Física aos demais componentes da área traz implicações para o
planejamento das aulas, que, no contexto da BNCC, deve incluir a interação do professor de Educação
Física com os professores que ministram aulas de Arte, Língua Portuguesa e Inglês.
O planejamento integrado dos professores da área permitirá o desenvolvimento de projetos que
enfoquem o contexto cultural das práticas corporais, incluindo os saberes da linguagem corporal bem
como os discursos verbais e não verbais que dela emergem.
O professor de Educação Física deixa de trabalhar somente com a dimensão motora e gestual das
práticas corporais para trabalhar suas dimensões simbólicas, integrado ao fazer da linguagem corporal,
a fala, a escrita, as linguagens artísticas a ela associadas.

TP005

[5] Competências gerais da BNCC
[6]
O currículo de Educação Física contribui com o desenvolvimento de competências gerais da BNCC. Um currículo
comprometido com o desenvolvimento de competências integra, à abordagem das práticas corporais,
momentos de reflexão e construção de conceitos integrados às práticas, bem como a abordagem de valores e
atitudes.
Para fazer essa atividade sugerimos que, antes de respondê-la, você acesse a [6.1] BNCC e conheça todas as
competências gerais.
Agora responda:
Você reconhece o papel das aulas de educação física no desenvolvimento das competências gerais da BNCC?
( ) Sim
Feedback: Se você escolheu “Sim”, propomos que você compartilhe seu conhecimento com outros
professores! Um currículo de Educação Física integrado com o desenvolvimento das competências
gerais da BNCC contribui para uma abordagem integrada das práticas corporais a outros componentes

TP005

Atividade múltipla escolha com feedback

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
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☐ Prof. Ed. Inf.
Educação Física
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Educação Física

da área de linguagens e às demais áreas do currículo.

[5]Título H3

( ) Não

[6]Texto 1 coluna

( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “Não” ou “Não sei responder”, sugerimos que você
proponha uma discussão sobre essa temática na escola em que você atua.
O currículo de Educação Física contribui com o desenvolvimento das competências gerais da BNCC na
medida em que envolve os estudantes em processos de valorização e utilização dos conhecimentos
historicamente construídos sobre as práticas corporais, por meio da pesquisa, do estímulo à
curiosidade intelectual, à utilização do conhecimento científico, à pesquisa em diferentes suportes,
incluindo as novas tecnologias; o desenvolvimento de competências de uso das diferentes linguagens
com prioridade para a linguagem corporal, em processos de formação ética e cidadã, nos quais os
alunos desenvolvem respeito, colaboração e empatia. Contribui também para o desenvolvimento do
autocuidado e da saúde e para o respeito à diversidade dos diferentes grupos que criam e recriam as
práticas corporais.

[6.1] inserir link para abrir em nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abas
e/#introducao

TP005

Atividade reflexiva com feedback

TP005

[6]
Convite para reflexão
[7]
Propomos agora uma reflexão sobre como a integração das aulas de Educação Física ao desenvolvimento de
habilidades de outros componentes curriculares da BNCC favorece o desenvolvimento das habilidades
específicas das aulas de Educação Física.
Leia a descrição das competências abaixo e depois confira o exemplo para cada competência:

Competência 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e

[6]Título H3
[7]Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Educação Física

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Educação Física

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.
Feedback geral >> O contato com diferentes práticas corporais nas aulas de Educação Física permite que os
estudantes possam escolher formas de participar como espectadores e ou praticantes dessas práticas ao longo
da vida e adotando valores da sociedade democrática, o processo é garantido nos anos finais do Ensino
Fundamental quando os estudantes são provocados a refletir sobre as relações entre atividade física, cultura e
qualidade de vida.

Competência 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar
com elas.
Feedback geral >>Olhar para si mesmo, compreendendo o próprio corpo e seu envolvimento em práticas
corporais, bem como os sentimentos decorrentes das práticas, deve ser objeto das aulas de Educação Física.
Nos anos finais do Ensino Fundamental, novos conceitos sobre saúde e exercício são trabalhados,
especialmente no tratamento das ginásticas de condicionamento físico.
Competência 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 e valorização da diversidade de
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de
qualquer natureza.
Feedback geral >> Promover valores, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação em
práticas corporais pode favorecer o desenvolvimento dessa competência, bem como discutir e analisar
criticamente com os alunos a presença de preconceitos nas práticas corporais, desde que, durante as
atividades, o professor de Educação Física promova diálogos construtivos sobre os sentidos atribuídos às
práticas, elemento importante nessa fase da vida. Os estudantes estão deslocando seus interesses da família
para os grupos culturais, estão mais autônomos e precisam tomar decisões cada vez mais conscientes sobre

>> o conteúdo deve ser visualizado após o
professor selecionar a opção (inserir botão
conferir)
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suas escolhas éticas.
[8]
Para finalizar este Módulo 2, convidamos você a participar do [8.1]Fórum de discussão para trocar experiências
com outros professores.
[8.2]Para avançar em suas reflexões, pense em exemplos sobre como essa contribuição do currículo de
Educação Física se dá para algumas competências gerais da BNCC e compartilhe suas reflexões no fórum, anote
também algumas questões para que você possa discutir com outros educadores de sua escola.
[8.3]Qual é sua experiência em relação ao ensino de habilidades de Arte? Há necessidade de mudanças em sua
prática pedagógica para garantir aos alunos as aprendizagens declaradas na BNCC?

MSTECH - publicar o tópico na ferramenta fórum
do AVA MEC

[8]Texto 1 coluna

TP008

[9]
Bom trabalho!
[10] Importante!
[11] Fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas mensagens
não tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou inadequadas.
Lembre-se também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o mesmo

[8.1]inserir no Tooltip:
O Fórum fica disponível no canto superior
direito da tela, junto com outras ferramentas
do AVA MEC.
[8.2] 1º tópico para discussão:
[8.3] 2º tópico para discussão:

oralmente.
TP008
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DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016
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CONTEÚDO DIAGRAMADO
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Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019
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CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO

TP022

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☐ Prof. Ed. Inf.
Educação Física

TP010

Texto + imagem 3 colunas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Educação Física

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

TP012

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP024

TP025

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Educação Física

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Educação Física

SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP026

TP028
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Módulo 2/Unidade 2: O componente ENSINO RELIGIOSO nos anos
finais do Ensino Fundamental
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[1]

[1] BANNER UNIDADE 2
Inserir imagem:

[2] O componente ENSINO RELIGIOSO nos anos finais

bncc_m2u2_prof_finais_ens_rel_img01_a_4
41619516.jpg

TP027

[2]Título H2
[3]
A área de Ensino Religioso tem como objeto o “conhecimento religioso”, que é produzido no campo das
Ciências (Humanas, Sociais e das Religiões) por meio da investigação da manifestação dos fenômenos religiosos TP027
de um bem puramente simbólico.
A BNCC afirma que:
“De modo singular, complexo e diverso, esses fenômenos alicerçaram distintos sentidos
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e significados de vida e diversas ideias de divindade(s), em torno dos quais se
organizaram cosmovisões, linguagens, saberes, crenças, mitologias, narrativas, textos,
símbolos, ritos, doutrinas, tradições, movimentos, práticas e princípios éticos e morais.
Os fenômenos religiosos em suas múltiplas manifestações são parte integrante do
substrato cultural da humanidade.” (BNCC, 2017)
Portanto, 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
[3] Texto 1 coluna COM CITAÇÃO
base nas diversas culturas e tradições religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias seculares de vida.
TP023
TP023

[4] Ensino Religioso
[5]
O [5.1] Ensino Religioso, conforme previsto na [5.2]Constituição Federal (§1º, Art. 210) e na[5.3] 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.

[4] Título H3
[5] Texto 1 coluna

Trata-se de um espaço de aprendizagens que visam o acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não,
nas seguintes perspectivas:

[5.1]Texto tooltip:
O Ensino Religioso integra a BNCC do Ensino
Fundamental desde a primeira versão deste
documento. Na primeira versão, era considerado
um componente curricular das Ciências Humanas.
Na segunda, passou a ser uma área de
conhecimento, situação mantida na versão
homologada da BNCC.

TP010

[5.2] inserir link para abrir em nova aba:
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constit
uicao/constituicaocompilado.htm
[6]

[7]

[8]
[5.3] inserir link para abrir em nova aba:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9
394.htm
TP010

Interculturalidade

Direitos humanos

Cultura da paz

[9]
A finalidade do Ensino Religioso é fomentar a aprendizagem da convivência democrática e cidadã dos
estudantes, respeitando a laicidade da escola pública.

TP018

[10] Marcos legais do Ensino Religioso na atualidade

[6]Imagem 1
bncc_m2u2_prof_finais_ens_rel_img02_266
775395.jpg
>>Texto da imagem 1
[7]Imagem 2
bncc_m2u2_prof_finais_ens_rel_img03_404
848672.jpg
>>Texto da imagem 2

[8]Imagem 3
bncc_m2u2_prof_finais_ens_rel_img04_219
[11]
840700.jpg
Você sabia que até meados da década de 1990, o Ensino Religioso adotava a perspectiva confessional? >>Texto da imagem 3
Contudo, várias transformações no campo educacional culminaram com a publicação da [11.1] Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96 e com a elaboração dos [11.2]Parâmetros Curriculares
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Nacionais (PCN). Para o Ensino Religioso não confessional, foi decisiva a fundação do Fórum Nacional [9] Texto 1 coluna
Permanente do Ensino Religioso (FONAPER), em 1995.
Para entender melhor as transformações no campo educacional para o Ensino Religioso na atualidade, veja
seus principais marcos legais a seguir:
[12] §1º, Art. 210 da Constituição Federal
A Constituição Federal define o Ensino Religioso nas escolas públicas como parte do currículo do Ensino
Fundamental, definido pela Constituição nos seguintes termos: “O ensino religioso, de matrícula facultativa,
constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental” (§1º, Art. 210, Seção I,
capítulo III).
[13] Art. 33 da LDB nº 9.394/96
TP018
Após intensos debates e mobilização social contrária à confessionalidade do Ensino Religioso, o Art. 33 da LDB
n° 9.394/1996 foi alterado pela Lei nº 9.475/1997 assinalando o caráter não confessional: “Art. 33 - O ensino
religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão, constitui disciplina dos
horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural
religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo”.
[14] Resolução CNE/CEB nº 4/2010
O Ensino Religioso é mantido na base nacional comum por meio do Art.14 da Resolução CNE/CEB nº 4/2010,
que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica nos seguintes termos:
Art. 14 [...]
§ 1º Integram a base nacional comum nacional:
a) a Língua Portuguesa;
b) a Matemática;
c) o conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política,
especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da História e das Culturas AfroBrasileira e Indígena,
d) a Arte, em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a música;
e) a Educação Física;

[10]Título H3
[11]Texto 1 coluna
[11.1] inserir link para abrir em nova aba:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9
394.htm
[11.2] inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/li
vro01.pdf
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f) o Ensino Religioso.
[15] Resolução CEB/CNE nº 07/2010
O Ensino Religioso é definido como uma das cinco áreas de conhecimento por meio do Art. 15 da Resolução
CNE/CEB nº 7/2010, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove)
anos.
Art. 15 Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental serão assim
organizados em relação às áreas de conhecimento:
I – Linguagens:
a) Língua Portuguesa;
b) Língua Materna, para populações indígenas;
c) Língua Estrangeira moderna;
d) Arte; e
e) Educação Física;
II – Matemática;
III – Ciências da Natureza;
IV – Ciências Humanas:
a) História;
b) Geografia;
V – Ensino Religioso.

[12]Sanfona 1
>>Texto da sanfona 1
[13]Sanfona 2
>>Texto da sanfona 2
[14]Sanfona 3
>>Texto da sanfona 3
[15]Sanfona 4
>>Texto da sanfona 4

TP012

[16] Aspectos históricos e legais do Ensino Religioso
[17]
No Ensino Fundamental, o Ensino Religioso adota a pesquisa e o diálogo como princípios mediadores e
articuladores dos processos de observação, identificação, análise, apropriação e ressignificação de saberes,
visando o desenvolvimento de competências específicas. Dessa maneira, busca problematizar representações
sociais preconceituosas sobre o outro, com o intuito de combater a intolerância, a discriminação e a exclusão.
A videoaula a seguir aborda aspectos históricos e legais do Ensino Religioso. Você entenderá como o Ensino

TP012
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Religioso não confessional respeita a laicidade da escola pública, tratando-se de um espaço de aprendizagens,
visando o acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não, com uma perspectiva da interculturalidade,
direitos humanos e cultura da paz. Destaca também que o Ensino Religioso não está a serviço das igrejas ou
religiões na escola, e sim a serviço do educando, favorecendo a aquisição de conhecimentos na formação de
atitudes e valores, a partir de uma abordagem de pressupostos éticos e científicos, sem privilégio de nenhuma
crença ou convicção.

[18]vídeo
[19] Aprendizagens esperadas e processos envolvidos
[20]
Considerando os aspectos legais e pedagógicos e em articulação com as competências gerais da Educação
Básica, a área e o componente Ensino Religioso, devem garantir o desenvolvimento de 6 competências
específicas:

[16]Título H3
[17]Texto 1 coluna
[18]VA1_M2U2_finais_ER
TP007

[21]
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.
[19]Título H3
4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.
5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da [20]Texto 1 coluna
[21]lista
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.
TP007
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[22]
Você sabe como o componente Ensino Religioso contribui para o desenvolvimento das competências gerais da
BNCC?
Ao abordar os conhecimentos religiosos elaborados por distintas culturas e tradições da humanidade, o Ensino
Religioso contribui para desenvolvimento das competências gerais da BNCC em vários aspectos:
[23]
a) Contribui para valorizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo social e
cultural, subsidiando o entendimento (para entender e explicar a) da realidade, uma vez que na
contemporaneidade as religiões estabelecem interfaces com distintas esferas sociais, tais como: a
política, economia, mídia, ciência, arte, violência, sexualidade, meio ambiente, dentre outros;
b) Contribui para exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências para
investigar e analisar criticamente os fenômenos religiosos em diferentes tempos e territórios;
c) Contribui para valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, uma
vez que a religiosidade é um elemento integrante e, às vezes, impulsionador destas manifestações;
d) Contribui para o uso de diferentes linguagens (oral, visual, escrita, corporal, sonora e digital) para
se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo;
e) Contribui para valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e religiosas, disponibilizando
conhecimentos que possibilitem o entendimento de suas raízes socioculturais, o exercício da
cidadania e a elaboração de seu projeto de vida;
f) Contribui para a argumentação com base em fatos, dados e informações confiáveis, combatendo a
discriminação, preconceito e intolerância no campo religioso;
g) Contribui para formular ideias e pontos de vista que respeitem e promovam os direitos humanos e
o cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta;
h) Contribui para conhecer-se e valorizar sua história e identidade compreendendo-se na diversidade
humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para conviver
com os diferentes;

[22]Texto 1 coluna
[23]lista
TP012

[24]Título H3
[25]Texto 1 coluna
[26]VA2_M2U2_finais_ER
TP012
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Contribui para o aprendizado e exercício da empatia e o diálogo, para a resolução de conflitos,
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização de seus
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza;
Contribui para agir pessoal e coletivamente com responsabilidade e para tomada de decisões com
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

TP012

[24]Dicas para colocar em prática
[25]
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.
Partindo dessa perspectiva, na videoaula a seguir você verá exemplos de atividades propostas, articulando os
objetos de conhecimentos com as habilidades do componente para ilustrar as aprendizagens esperadas nos
anos finais do Ensino Fundamental.

[26]vídeo
TP012

[27] Aspectos do Componente que têm sido debatidos nas escolas e precisam ser balizados
[28]
A videoaula a seguir aborda elementos importantes para a organização do Ensino Religioso em sala de aula e
como você deve planejar sua atuação pedagógica promovendo a interdisciplinaridade e estabelecendo
conexões com outros componentes.
O vídeo aponta a importância do cuidado com a linguagem e a necessidade de ela ser inclusiva e imparcial. E

[27]Título H3
[28]Texto 1 coluna
[29]VA3_M2U2_finais_ER
[30]legenda vídeo

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: Ensino Religioso

como você, professor do Ensino Religioso, deve estar atento para que suas aulas abordem diferentes matrizes
religiosas (indígenas, africanas, orientais, semitas/ocidentais) e filosofias de vida (materialismo, agnosticismo,
ateísmo...), desprovidas de qualquer preconceito.

[29]vídeo
[30]
Criatividade e motivação para pesquisar e selecionar textos, músicas, vídeos... Aproveitar a diversidade religiosa
do contexto escolar para realizar visitas ou convidar pessoas para dialogar com as turmas são estratégias
importantes, o que requer planejamento e intencionalidade pedagógica.

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO

TP022

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

Texto + imagem 3 colunas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

TP012

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP024

TP025

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ensino Religioso

SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP026

TP028

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

Módulo 2/Unidade 4: Atividades – ENSINO RELIGIOSO
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[1]

[1] BANNER UNIDADE(Atividades)
Inserir imagem:
bncc_m2u4_prof_finais_ensinoreligioso_img01_4
30697041.jpg

[2]
Professor(a),
Agora que você finalizou o Módulo 2, responda às atividades a seguir, que tratam dos aspectos fundamentais
da área do Ensino Religioso.
As atividades propostas têm como principal função incentivar que você compreenda o compromisso do

[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

Ensino Religioso

COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

componente com as competências gerais e as competências específicas, e promova uma reflexão sobre as
implicações da BNCC em sua prática pedagógica.
Como professor(a) desta área de conhecimento, é importante que você compreenda seus princípios, objetivos,
competências e habilidades, e perceba possibilidades concretas de trabalho que possam promover as
aprendizagens sugeridas.

Bom trabalho!

TP005
TP005

[3] Estrutura da BNCC: Aspectos Fundamentais
[4]

Atividade múltipla escolha(uma resposta
correta) com feedback

Assinale as alternativas que expressam a correta interpretação do [4.1]Art. 210 da Constituição de 1988 no
tocante ao Ensino Religioso:
I. Sua matrícula é facultativa aos estudantes.
II. Constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de Ensino Fundamental.
III. Sua oferta é obrigatória por parte das escolas públicas de Ensino Fundamental.
IV. A matrícula é automática, sem consulta aos familiares e responsáveis.
V. A dispensa da matrícula é um direito exclusivo dos alunos da Igreja Adventista.
Assinale a alternativa correta:
( X ) Estão corretas as afirmativas I, II e III.
( ) Estão corretas as afirmativas II, III e IV.

[3]Título H3
[4]Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

( ) Estão corretas as afirmativas I, III e V.
( ) Estão corretas as afirmativas II, III e V.
( ) Todas as afirmativas estão corretas.

[4.1]inserir link para abrir em nova aba:
http://www.senado.leg.br/atividade/const/c
on1988/con1988_12.07.2016/art_210_.asp

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
O Art.210 da Constituição de 1988 prevê:
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar a formação
básica comum e o 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 de processos próprios de aprendizagem.
Feedback resposta incorreta: Fique atento!
O Art.210 da Constituição de 1988 prevê:
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar a formação
básica comum e o 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 de processos próprios de aprendizagem.

TP005

[5]
De acordo com o [5.1]Art. 33 da LDB, o Ensino Religioso deve assegurar o respeito à diversidade cultural
religiosa no Brasil, sendo vedado todo esforço para converter os estudantes a uma determinada religião. Tal
prática, proibida pelo texto da lei, pode ser identificada como:

TP005

Atividade múltipla escolha(uma resposta
correta) com feedback

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

( ) Simbolismo religioso.
( ) Vivência religiosa.
( ) Ecletismo religioso.
( ) Sincretismo religioso.
( X ) Proselitismo religioso.

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

[5]Texto 1 coluna
[5.1]inserir link para abrir em nova aba:
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11690
993/artigo-33-da-lei-n-9394-de-20-dedezembro-de-1996

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
Após intensos debates e mobilização social contrária à confessionalidade do Ensino Religioso, o Art. 33 da LDB
n° 9.394/1996 foi alterado pela Lei nº 9.475/1997 assinalando o caráter não confessional: “Art. 33 – O ensino
religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos
horários normais das escolas públicas do Ensino Fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural
TP005
religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.”
Atividade múltipla escolha(uma resposta
Feedback resposta incorreta: Fique atento!
Após intensos debates e mobilização social contrária à confessionalidade do Ensino Religioso, o Art. 33 da LDB correta) com feedback
no 9.394/1996 foi alterado pela Lei nº 9.475/1997 assinalando o caráter não confessional: “Art. 33 – O ensino
religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos
horários normais das escolas públicas do Ensino Fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural
religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.”

TP005

[6]
A liberdade de consciência, de pensamento e de crença é um imperativo constitucional inviolável. Constituem [6]Texto 1 coluna
exigências para assegurar tais princípios na escola:

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

I. Doutrinar os sujeitos para somarem-se aos grupos religiosos hegemônicos.
II. Democratizar o conhecimento produzido pela humanidade.
III. Assegurar o desenvolvimento de competências necessárias à leitura, interpretação e intervenção na
sociedade.
IV. Instrumentalizar o estudante para atender exclusivamente as demandas do mercado de trabalho.
V. Assegurar condições de igualdade por meio do reconhecimento da diversidade de identidades culturais.
Assinale a alternativa correta:
( ) Estão corretas as afirmativas I, II e III.
( ) Estão corretas as afirmativas II, III e IV.
( ) Estão corretas as afirmativas I, III e V.
( X ) Estão corretas as afirmativas II, III e V.
( ) Todas as afirmativas estão corretas.

TP005

Atividade múltipla escolha(uma resposta
correta) com feedback

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
O respeito à vida e à dignidade humana; o tratamento igualitário das pessoas; a liberdade de consciência,
crença e convicções; e os direitos individuais e coletivos atendem aos objetivos das competências gerais
estabelecidas no âmbito da BNCC.
Feedback resposta incorreta: Fique atento!
O respeito à vida e à dignidade humana; o tratamento igualitário das pessoas; a liberdade de consciência,
crença e convicções; e os direitos individuais e coletivos atendem aos objetivos das competências gerais
estabelecidas no âmbito da BNCC.

TP005

[7]

[7]Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

Em face do seu caráter público, a escola se constitui em um espaço de convivência e de múltiplas
aprendizagens. Em respeito a esse princípio, o Ensino Religioso proposto na BNCC tem como objetivo:
I. Exercitar os valores da tolerância, diálogo, justiça, liberdade e solidariedade.
II. Desenvolver competências e habilidades na perspectiva de uma educação integral.
III. Promover a formação de pessoas capazes de se relacionarem com os diferentes.
IV. Problematizar o uso do Ensino Religioso para banalizar a vida, a desigualdade e a exclusão.
V. Contribuir para a formação humana e cultural com base nos princípios laicos e democráticos.
Assinale a alternativa correta:
( ) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
( ) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
( ) Apenas a afirmativa IV está correta.
( X ) Estão corretas as afirmativas I, II, III e V.
( ) Todas as afirmativas estão corretas.

TP005

Atividade múltipla escolha(uma resposta
correta) com feedback

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
O Ensino Religioso busca construir, por meio do estudo dos conhecimentos religiosos e das filosofias de vida,
atitudes de reconhecimento e respeito às alteridades. Trata-se de um espaço de aprendizagens, experiências
pedagógicas, intercâmbios e diálogos permanentes, que visam o acolhimento das identidades culturais,
religiosas ou não, na perspectiva da interculturalidade, dos direitos humanos e da cultura da paz.
Feedback resposta incorreta: Fique atento!
O Ensino Religioso busca construir, por meio do estudo dos conhecimentos religiosos e das filosofias de vida,
atitudes de reconhecimento e respeito às alteridades. Trata-se de um espaço de aprendizagens, experiências [8]Texto 1 coluna
pedagógicas, intercâmbios e diálogos permanentes, que visam o acolhimento das identidades culturais,
religiosas ou não, na perspectiva da interculturalidade, dos direitos humanos e da cultura da paz.

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

TP005

[8]
O modelo de Ensino Religioso não confessional exige dos professores um tratamento didático que:
I. Contribua para o crescimento da fé dos alunos iniciando-os em uma confissão religiosa.
II. Doutrine o estudante, com objetivos e conteúdos pastorais por série.
III. Favoreça o desenvolvimento integral dos alunos, com vistas ao exercício da cidadania.
IV. Respeite a diversidade cultural religiosa brasileira, sem proselitismo.
V. Reconheça os diferentes saberes, práticas e valores religiosos e não religiosos no cotidiano escolar.
Assinale a alternativa correta:
( ) Estão corretas as afirmativas I, III e IV.
( ) Estão corretas as afirmativas II, III e IV.
( ) Estão corretas as afirmativas I, II e V.
( X ) Estão corretas as afirmativas III, IV e V.
( ) Todas as afirmativas estão corretas.

TP005

Atividade múltipla escolha(uma resposta
correta) com feedback

Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
O modelo de Ensino Religioso não confessional trata-se de um espaço de aprendizagens que visam o
acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não, na perspectiva da interculturalidade, dos direitos
humanos e da cultura da paz.
Feedback resposta incorreta: Fique atento!
O modelo de Ensino Religioso não confessional trata-se de um espaço de aprendizagens que visam o
acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não, na perspectiva da interculturalidade, dos direitos
humanos e da cultura da paz.

[9]Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

TP005

[9]
De acordo com a BNCC, na organização das situações de aprendizagem do Ensino Religioso, o professor não
poderá perder de vista:

TP005

Atividade diagnóstica com feedback geral

( ) A abordagem informativo-formativa privilegiando determinada tradição religiosa.
( X ) O planejamento didático-pedagógico para contemplar a diversidade do conhecimento religioso.
( ) A análise crítica e a classificação das religiões em “boas” e “ruins”.
( ) O cuidado para estudar somente as tradições religiosas da maioria dos estudantes.
( ) Os valores bíblicos mais importantes para combater a violência na sociedade.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou!
[10]Título H3
Contemplar a diversidade do conhecimento religioso atende as competências específicas do componente e
deve assegurar ao aluno que conviva com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções e modos de ser e [11]Texto 1 coluna
viver.
Feedback resposta incorreta: Fique atento!
Contemplar a diversidade do conhecimento religioso atende as competências específicas do componente e
deve assegurar ao aluno que conviva com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções e modos de ser e
viver.

TP005

[10] Estrutura da BNCC: Competências do Ensino Religioso

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

Ensino Religioso

COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

Ensino Religioso

[11]
Na BNCC, a área do Ensino Religioso apresenta competências específicas que devem ser desenvolvidas pelos
estudantes ao longo do Ensino Fundamental. Na escola em que você atua, como essas competências são

1 Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes
tradições ou movimentos religiosos e filosofias de vida a
partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e
éticos.
2 Compreender, valorizar e respeitar as manifestações
religiosas e as 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 e modos de ser e viver.
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.

Não sei
responder

Não

Parcialmente

Competências do Ensino Religioso

Sim

promovidas? Selecione as respostas que refletem sua opinião.

TP023

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

6 Debater, problematizar e posicionar-se ante os 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.
Feedback geral:
[12] Título H3
Para as competências em que você marcou “SIM”: busque identificar as práticas pedagógicas que têm ajudado
[13] Texto 1 coluna
a desenvolver tais competências.
[13.1]inserir no Tooltip:
Para as competências em que você marcou “NÃO” ou “Parcialmente”: procure descobrir quais são os fatores O Fórum fica disponível no canto superior
que dificultam o desenvolvimento dessas competências. É possível contribuir para a proposição de ações que direito da tela, junto com outras ferramentas
do AVA MEC.
gerem mudanças desse quadro?
Para as competências em que você marcou “Não sei responder”: tente entender os motivos que o levam a não
ter opinião a respeito das competências específicas do Ensino Religioso.

TP008

TP023

[12]
Convite para o debate
[13]
Para finalizar este Módulo, convidamos você a participar do [13.1]Fórum de discussão para trocar experiências
com outros professores.
A temática proposta para discussão é:


Os modelos de Ensino Religioso presentes na história da educação brasileira: “Aula de Religião” e

[14] Texto H4
[15] Texto 1 coluna dentro da tarja de
destaque

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

Ensino Religioso

“Ensino Religioso Não Confessional”. Faça uma comparação entre esses modelos, reflita e discuta
sobre seus conteúdos, suas finalidades,suas metodologias e sua avaliação.

Compartilhe suas reflexões no Fórum. Anote também algumas questões para que você possa discutir com
outros educadores de sua escola.
Bom trabalho!
TP008

[14] Importante!
[15] O Fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas
mensagens não tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou
inadequadas. Lembre-se também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer a
mesma coisa oralmente.

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

TP004

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

TP007

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO

TP022

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

TP010

Texto + imagem 3 colunas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

TP012

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP024

TP025

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ensino Religioso

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Ensino Religioso

SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP026

TP028

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Matemática

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Matemática

☐ Conselheiros

M2U2

Módulo 2/Unidade 2: O componente MATEMÁTICA nos anos finais
[H1]
CONTEÚDO
[tp002]
[01]

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP002

[01] Imagem Shutterstock ID 83112769
[02] Título [h3]
[03] Texto 1 coluna

[02] Os fundamentos pedagógicos do componente
[03] O cotidiano de todas as pessoas, em qualquer cultura, está impregnado de saberes e fazeres que envolvem
Matemática. A todo instante, os indivíduos estão comparando, classificando, quantificando, medindo,

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Matemática

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Matemática

M2U2
explicando, generalizando e inferindo. Com o avanço científico e tecnológico em destaque, ela tornou-se
essencial na sociedade contemporânea. O conhecimento matemático também é importante pelos elementos
enriquecedores do pensamento na formação intelectual do estudante, tendo em vista sua potencialidade na
formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais.
A constituição do pensamento matemático se dá pela identificação e pelo emprego de 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 de argumentações consistentes
nos mais variados contextos.
TP027
TP027
[04]
O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento
matemático, definido como 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.
É também o letramento matemático que assegura aos alunos reconhecer que os
[04] citação
conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no
mundo e perceber o caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que
TP007
favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e
pode ser prazeroso (fruição). (BNCC, 2017, p. 264)
TP007
Na BNCC estão previstas 8 competências específicas para o componente Matemática.
[4.1]
1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Matemática

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Matemática

M2U2
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.
4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e
culturais, de modo a investigar, organizar, representar 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.

TP012
[05]
No vídeo, veremos que todas as competências específicas da área conversam com as gerais, uma vez que a

4.1 lista

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Matemática

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Matemática

☐ Conselheiros

M2U2
Matemática está apresentada:
TP012
• como ciência humana e de conhecimentos historicamente construídos.
• para a resolução de problemas diários e de outras áreas do conhecimento.
• como exercício intelectual que desenvolve a imaginação, a criatividade, a investigação, a análise
crítica e a reflexão.
• como linguagem verbal, visual e específica que dá suporte amplo ao desenvolvimento de todos.
• para usar as tecnologias de comunicação de informações, produzir conhecimento e resolver
problemas.
• para a construção de argumentação coerente com base em fatos, dados e informações, negociando,
defendendo ideias e cooperando nas discussões da atualidade.
[06] Vìdeo 1, unidade 2
TP005

[05] texto 1 coluna
[06] vídeo: VA1_M2U2_finais_mat

TP005

[7.1] Estrutura do componente e suas unidades temáticas
[07]
Nos anos finais do Ensino Fundamental, o componente é trabalhado por meio de 5 unidades temáticas, assim
como ocorre nos anos iniciais:
• Números.
• Álgebra.
• Geometria.
• Grandezas e Medidas.
• Probabilidade e Estatística.
TP012
[08]
A organização em unidades temáticas foi feita para pontuar o que é essencial ser trabalhado, para que os

7.1 Formatar como titulo H3
[07] texto 1 coluna
TP012

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Matemática

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Matemática

☐ Conselheiros

M2U2
professores tenham a visão geral dos aspectos específicos a serem abordados. No entanto, essa forma de
apresentação não indica que essas unidades devam ser trabalhadas uma a uma, pelo contrário. Veja, na
videoaula a seguir, um exemplo de como as habilidades agrupadas em diferentes unidades temáticas se interrelacionam e são interdependentes.

[09] vídeo: VA1_M2U2_finais_mat
[08] texto da página
TP009

[09] vídeo: VA1_M2U2_finais_mat

[10]
A leitura do componente Matemática na BNCC precisa ser
feita sob dois enfoques. O primeiro deve considerar os
objetos de conhecimento e as habilidades essenciais de
cada ano nas cinco unidades temáticas. Esse olhar permite
uma visão das possíveis articulações entre as habilidades
TP009
indicadas para as diferentes unidades temáticas.
O segundo foco de leitura deve ser voltado para identificar
como foi estabelecida a progressão das habilidades, em
cada unidade temática, ao longo do Ensino Fundamental.
Essa maneira é conveniente para comparar as habilidades
de um dado tema a serem efetivadas em um dado ano
escolar com as aprendizagens propostas em anos anteriores e também para reconhecer em que medida elas se
articulam com as indicadas para os anos posteriores, tendo em vista que as noções matemáticas são retomadas
ano a ano, com ampliação e aprofundamento crescentes.
TP023
Em ambos os focos de leitura deve-se também observar a constante preocupação em vincular a aprendizagem
de certo conceito ou procedimento a contexto significativo [11] para os alunos, não necessariamente do
cotidiano, mas também de outras áreas do conhecimento e da própria história da Matemática. No entanto, a

Imagem shutterstock ID: 779976403

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Matemática

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Matemática

☐ Conselheiros

M2U2
aprendizagem ocorre quando os estudantes desenvolvem a capacidade de abstrair o contexto, apreendendo
relações e significados, para aplicá-los em outros contextos. A reelaboração de problemas já resolvidos é um
modo de favorecer essa abstração. Por esse motivo, nas diversas habilidades relativas à resolução de
problemas, consta também a elaboração de problemas. Assim, pretende-se que os alunos formulem novos
problemas, baseando-se na reflexão e no questionamento sobre o que ocorreria se alguma condição fosse
modificada ou se algum dado fosse acrescentado ou retirado do problema proposto.
Esse exercício de pensar sobre questões do tipo “e se mudarmos tal aspecto nesta situação, o que ocorreria?”
possibilita iniciar os alunos, gradativamente, na compreensão, na análise e na avaliação da argumentação
matemática e no desenvolvimento de seu senso crítico em relação à argumentação utilizada.

TP012

[12.1] Progressão das aprendizagens
[12]
Você já deve ter percebido que as habilidades estão estruturadas da seguinte forma:
 o(s) verbo(s) que explicita(m)o(s) processo(s) cognitivo(s) envolvido(s) na habilidade;
 o complemento do(s) verbo(s) explicita o(s) objeto(s) de conhecimento mobilizado(s) na habilidade;
 os modificadores do(s) verbo(s) ou do complemento do(s) verbo(s)explicitam o contexto e/ou uma
maior especificação da aprendizagem esperada.
Em Matemática, a progressão das aprendizagens ao longo dos anos é definida ora no processo cognitivo (o
verbo muda), ora no objeto matemático (mudam o complemento ou os modificadores). Entenda melhor esse
assunto no vídeo a seguir!
[13] Vídeo 3, unidade 2

TP023

[10] texto da página
[11] conteúdo do tooltip:
Na matemática é a resolução de situações
problema. No texto introdutório da BNCC
consta que resolução de situação problema é
ao mesmo tempo metodologia, conteúdo e
habilidade

TP012

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Matemática

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Matemática

☐ Conselheiros

M2U2
TP014
[14]
Ideias fundamentais da Matemática presentes na BNCC
[14.1]
As ideias fundamentais de equivalência, ordem, proporcionalidade, interdependência, representação, variação
e aproximação são importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos e devem se
converter, na escola, em objetos de conhecimento. Veja um exemplo simples de cada um desses conceitos nos
cartões a seguir:
[15]
>> Equivalência

12.1 formatar como titulo H3
[12] texto da página
[13] VA3_M2U2_finais_mat

Equivalência
4 + 9 = 5 + 8; 0,5 = 0,50
>> Ordem
Ordem

TP014

2 < 3 e ½ > 1/3
>> Proporcionalidade
Proporcionalidade
3 L de suco custam R$ 13,00, então, 1,5 L custará R$ 6,50
>> Interdependência e variação
Interdependência e variação
Dada a variação de duas grandezas, expressar a interdependência entre elas por meio de uma sentença.
>> Representação
Representação

[14] Título H3
[14.1] Texto da página
[15]
>> Texto da frente do card
Texto dentro do card (repete o título)

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA: Matemática

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Matemática

☐ Conselheiros

M2U2
Expressões possíveis para um objeto matemático.
>> Aproximação
Aproximação
Toda medida é uma aproximação – algarismos significativos.

TP012
[16] Assista à videoaula a seguir sobre esses conceitos!

[17] VA4_M2U2_finais_mat

TP012
[18]
Uso de tecnologias
[18.1]
Diversas habilidades do EF propõem o uso de tecnologias digitais como os softwares de álgebra e geometria,
planilhas, aplicativos de estatística, calculadora, entre outros.
O uso dessas tecnologias aprofunda o conhecimento por permitir simulações e facilita o procedimento
investigativo por permitir agilidade em construções de representações geométricas no plano, no espaço e no
plano cartesiano.
[19] VA5_M2U2_finais_mat

TP012

TP012

[16] texto da página
[17] Vídeo 4, unidade 2
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[20] Pensamento computacional

TP012

[20.1]
A matemática é um dos componentes que favorece o desenvolvimento do pensamento computacional, porque
trabalha com a lógica, a linguagem algébrica, o uso de algoritmos e variadas representações, o que facilita a
leitura, a interpretação e a construção de fluxogramas.
Tarefa: apresentar fluxogramas para leitura e interpretação
[21] VA6_M2U2_finais_mat

[19] vídeo 5, unidade 2

TP027
[22]
Para o desenvolvimento das habilidades previstas para o Ensino Fundamental, é imprescindível
levar em conta as experiências e os conhecimentos matemáticos já vivenciados pelos alunos,
criando situações nas quais possam fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e
qualitativos da realidade, estabelecendo inter-relações entre eles e desenvolvendo ideias mais
complexas. [..].
Da mesma forma que na fase anterior, a aprendizagem em Matemática no Ensino Fundamental
– Anos Finais também está intrinsecamente relacionada à apreensão de significados dos objetos
matemáticos. Esses significados resultam das conexões que os alunos estabelecem entre os
objetos e seu cotidiano, entre eles e os diferentes temas matemáticos e, por fim, entre eles e os
demais componentes curriculares. Nessa fase, precisa ser destacada a importância da
comunicação em linguagem matemática com o uso da linguagem simbólica, da representação e
da argumentação. (BNCC, 2017, p. 296)

TP012

[18] Título H3
[18.1] texto da página

TP012

[20] Título H3
[20.1] texto da página
[21] vídeo 6, unidade 2
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Várias habilidades já trazem em sua apresentação algumas indicações de propostas sobre a possibilidade de
seu desenvolvimento, como pode ser notado nos exemplos abaixo:
>> (EF06MA14)
Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os
seus dois membros por um mesmo número e utilizar essa noção para determinar valores desconhecidos na
resolução de problemas. (Veja também a habilidade EF06MA32, do sexto ano.)
>> (EF07MA03)
Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da [22] texto da citação
reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. (Além dessa habilidade, veja as
habilidades EF07MA14, EF07MA21 e EF07MA22, do sétimo ano.)
>> (EF08MA08) Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser
representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive,
o plano cartesiano como recurso. (Aproveite para checar as habilidades EF08MA16 e EF08MA26, do oitavo
TP020
ano).
>> (EF09MA01)
Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento
não é expresso por número racional (como as medidas de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo,
quando se toma a medida de cada lado como unidade).

TP012
Agora, assista ao vídeo a seguir e veja outros exemplos de habilidades relacionadas ao pensamento
computacional.
[23] VA7_M2U2_finais_mat

[23] Vídeo 7, unidade 2
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[24]

Aspectos do componente que têm sido debatidos nas escolas
[25]
A proposta de ensino de noções relativas à probabilidade tem como finalidade a compreensão, desde cedo, de
que nem todos os fenômenos são determinísticos. Esse tipo de percepção é fundamental para a compreensão
da sociedade e da natureza.
Para isso, a proposta de trabalho com probabilidade está
centrada

no

desenvolvimento

aleatoriedade,

de

modo

que

compreendam

que

há

eventos

da
os/as

noção

de

estudantes

certos,

eventos

impossíveis e eventos prováveis. É muito comum que

TP012

pessoas julguem eventos impossíveis, que nunca viram
acontecer. Nessa etapa, é interessante que os estudantes
verbalizem, em eventos familiares, envolvendo o acaso,
os resultados que poderiam ter acontecido em oposição
ao que realmente aconteceu, iniciando a construção do
espaço amostral (conjunto de todos os resultados
possíveis de um fenômeno aleatório).

[23] Vídeo 7, unidade 2
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☐ Prof. Ed. Inf.
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M2U2
TP012
Depois, propõe-se que tenha início o trabalho com a quantificação de probabilidades. Antes de se propor aos
estudantes que calculem probabilidades de resultados de alguns fenômenos aleatórios, é bom que sejam
levados a listar, intuitivamente, os resultados que têm maior chance e os que têm menor chance de ocorrer.
Esse reconhecimento pode ser feito pela análise do espaço amostral e/ou corroborada por meio de
experimentações, como no lançamento de um cubo cujas faces estão marcadas com uma letra (cada face tem
letra diferente) das seis primeiras do alfabeto (a, b, c, d, e, f), em que a chance de sair uma vogal na face
superior é menor que a de sair uma consoante, pois há menos vogais do que consoantes.

Imagem shutterstock ID: 730178866
[24] titulo H3

Assista à videoaula a seguir que explica melhor tais aspectos!
[25] texto da página
[26] VA8_M2U2_finais_mat

TP005
[27] Considerações sobre a transição
[28] É importante que você, professor dos anos finais do Ensino Fundamental, conheça as habilidades
propostas para o ciclo anterior para conscientizar-se da progressão das habilidades propostas em cada unidade
temática.
Caso haja necessidade de retomar as aprendizagens, você deverá levar em conta que os assuntos já foram
tratados em anos anteriores. Por isso, ao fazer essa retomada, é interessante que você trabalhe com as
habilidades de anos finais que envolvam aspectos de habilidades dos anos iniciais.
Como professor de anos finais, você também deve considerar que os estudantes vão para o Ensino Médio. Por
isso, é fundamental que as ideias fundamentais da Matemática tenham sido abordadas, para que possam ser
consolidadas no Ensino Médio.

TP012
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M2U2
[26] VA8_M2U2_finais_mat
Para encerrar este módulo, faça as atividades!
[Avançar]
TP005

[27] formatar como titulo H3

28 texto da página
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M2U2
DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016
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M2U2
PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019
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M2U2
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO

TP022
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CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP024

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP026
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M2U2
CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP028
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Módulo 2/Unidade 2: O componente CIÊNCIAS nos anos finais do
Ensino Fundamental
CONTEÚDO
TP004

[1]

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP0004
PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE ANTERIOR (TOPO)
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)

[1]
[2] Os fundamentos pedagógicos do componente Ciências
[3]
As Ciências da Natureza e suas Tecnologias configuram uma atividade humana que se caracteriza como um
modo particular de coordenar e planejar o pensamento e a ação diante dos fenômenos e dos acontecimentos
relacionados ao mundo natural.

BANNER UNIDADE 2

Inserir Imagem:
bncc_m2u2_finais_prof_ciencias_img01_11
09403383.jpg
[2] Título H2
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De certa forma, essa área do conhecimento permite expandir a curiosidade intrínseca com a qual nascemos.
A construção do conhecimento, assim como inovações no próprio fazer científico, precisam ser historicamente
reconhecidas e influenciadas por fatores culturais, econômicos e sociais. Portanto, não devem ser entendidas
como verdades absolutas e infalíveis. Por outro lado, também é indispensável ressaltar a importância do
conhecimento organizado e sistematizado em contraposição àquele centrado apenas nos sentidos e no senso
comum.

[3] Texto 1 coluna
TP009

TP009

[4] O que é esperado do aluno nesse componente?
[5]
Espera-se que o discente consiga perceber o conhecimento científico como algo em constante construção e
passível de mudança. O ensino dessa área de conhecimento deve enfatizar não apenas a utilização e o domínio
das linguagens científicas, como também objetivar um olhar reflexivo e panorâmico sobre aspectos sóciohistóricos. O objetivo disso é fortalecer uma formação crítica, atuante e questionadora, indispensável ao
exercício da cidadania diante de temas recorrentes, atuais e controversos (questões sociocientíficas) como
saúde, meio ambiente, agricultura, diversidade da vida, comportamento, tecnologia, entre outros. Assim, os
estudantes poderão se posicionar de maneira crítico-reflexiva a respeito de situações diversas.
[6]

[4] Título H3
[5] Texto 1 coluna
[6] Inserir Imagem:
bncc_m2u2_finais_prof_ciencias_img02_a_
192215372.jpg
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TP006

[7] ] Como o componente Ciências da Natureza é conduzido ao longo do Ensino

Fundamental?
[8]

[9] “Ao longo do Ensino Fundamental há uma
estrutura que abarca temas e conceitos que
abordam essencialmente as ideias
fundamentais da área [de Ciências]. [...] São
de natureza transdisciplinar e servem de
mediadores na mobilização dos temas para o
desenvolvimento das competências pessoais
dos alunos”.

O componente Ciências da Natureza tem um
desdobramento em componentes curriculares apenas no
Ensino Médio. No entanto, ao longo do Ensino
Fundamental há uma estrutura que abarca temas e
conceitos que abordam essencialmente as ideias
fundamentais da área.
Tais ideias são aquelas cuja compreensão não pode ser
dispensada por qualquer cidadão bem formado; são
também as dos temas complementares, que podem ser
estudados com base em escolhas pessoais, a qualquer
momento, dentro ou fora da escola.

A natureza delas é transdisciplinar, servindo de mediadoras na mobilização dos temas para o desenvolvimento
das competências pessoais dos alunos, bem como para a construção dos significados dos conteúdos estudados.
Essas ideias fundamentais são, particularmente, importantes na escolha e na distribuição dos grandes temas a
serem trabalhados por bimestre (ou trimestre, em alguns casos).
Além desse papel articulador, as ideias fundamentais podem indicar orientações metodológicas alternativas ao
tratamento tradicional dos conteúdos.

[7] Título H3
[8] Texto 1 coluna
[9] Texto OLHO

MEC: Formação BNCC
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[10] Concepção

TP007

de Ciências e de ensino de Ciências

[11]
Ao estudar esse componente, você entenderá mais sobre as competências da área de Ciências da Natureza.
Além disso, compreenderá como o componente contribui para o desenvolvimento das competências gerais da
BNCC.
Nesta videoaula, vamos contextualizar a concepção de ensino de Ciências presente no documento da BNCC.
Assim, será relacionada a concepção de Ciências e de ensino de Ciências presente neste documento com aquela
em outros documentos, como os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais)e as DCNs (Diretrizes Curriculares
Nacionais).
Alguns pressupostos devem ser destacados, considerando que o ensino de Ciências Naturais:
[12]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parta das experiências e dos conhecimentos dos alunos.
Estimule a formulação de perguntas.
Leve à comparação de modelos explicativos.
Possibilite a construção de argumentos consistentes.
Aborde o conhecimento científico como construção humana, histórica e socialmente contextualizada.
Tenha como suporte uma abordagem investigativa.
Trate da transitoriedade desse conhecimento (sujeito a novas interpretações e modificações ao longo
do tempo).
8. Apresente uma sinopse das escolhas feitas em relação às unidades temáticas.
[13] Vamos avançar para a videoaula agora!

[10] título H3
[11] Texto 1 coluna
[12]lista
[13] Texto 1 coluna
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[14]

Competências de Ciências da Natureza e competências gerais da BNCC
[15]
Nesta videoaula, você saberá mais sobre as competências da área de Ciências da Natureza e sua relação com
as competências gerais da BBNC.
Assista ao vídeo e entenda melhor essa relação!
[14] Título H3

[16] vídeo

[15] Texto 1 coluna
[16]Video Videoaula 2
(2 min)Retranca: VA2_M2U2_finais_ciências

TP0007

TP007

[17] Quais

são as 8 competências específicas que devem ser desenvolvidas

pela área de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental?
[18]
Na BNCC estão previstas 8 competências específicas para a área de Ciências da Natureza. Essas competências
devem nortear o trabalho de Ciências da Natureza ao longo de toda a Educação Básica. Sendo assim, espera-se
que os professores e as redes de ensino possam fazer escolhas curriculares (didáticas, pedagógicas e
metodológicas) que contribuam para o desenvolvimento dessas competências.

[17] título H3
[18] Texto 1 coluna
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Veja aqui quais são essas competências:
[19]
1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento
científico como provisório, cultural e histórico.
 Entender o conhecimento científico dessa forma visa desmistificar a ideia de que fazer ciências é
para poucos. É preciso que os estudantes entendam que fazer ciências trata-se de um
empreendimento acessível a todos.

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, socioambientais e do mundo do
trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
 É preciso entender que a maneira como as pessoas interagem com o meio e as situações
cotidianas pode ser sustentada por uma base conceitual mais objetiva e apoiada em evidências.
Para isso, o conhecimento e os procedimentos científicos são essenciais.

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.
 É preciso entender que a maneira como as pessoas interagem com o meio e as situações
cotidianas pode ser sustentada por uma base conceitual mais objetiva e apoiada em evidências.
Para isso, o conhecimento e os procedimentos científicos são essenciais.

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.
 É importante que o estudante reconheça as formas como a ciência e a tecnologia afetam a vida
das pessoas e das comunidades, incluindo, por exemplo, a maneira como se dá a inserção das
pessoas no mercado de trabalho e a própria dinâmica desse mercado que, nas últimas décadas,

[19]lista numerada
[20] Texto 1 coluna
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tem passado por mudanças drásticas, principalmente em relação às possibilidades de atuação
profissional dos jovens.

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.
 É preciso entender que a maneira como as pessoas interagem com o meio e as situações
cotidianas pode ser sustentada por uma base conceitual mais objetiva e apoiada em evidências.
Para isso, o conhecimento e os procedimentos científicos são essenciais.

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.

 Os processos de comunicação são fortemente marcados pelo desenvolvimento da ciência e da
tecnologia. Utilizar esses processos pressupõe compreender também os conhecimentos que
estão por trás deles, de tal forma que se possa consumir de forma mais consciente e sustentável
essas tecnologias.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e 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.

 Compreender a saúde a partir de uma visão mais abrangente envolvendo o curso da vida
pressupõe um cuidado permanente com o próprio corpo, com o outro, com a comunidade e
com o ambiente.

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar
decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde
individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

 Compreender a saúde a partir de uma visão mais abrangente envolvendo o curso da vida
pressupõe um cuidado permanente com o próprio corpo, com o outro, com a comunidade e
com o ambiente.
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[20]
Como você avalia seu domínio nessas competências? Elas são desafiadoras para você?
Fique tranquilo! Nas próximas etapas daremos dicas práticas para ajudar seu trabalho nesse sentido. Você
poderá transformar a sala de aula em um espaço para discussões ricas relativas ao componente de Ciências da
Natureza. Vamos avançar!

TP009

TP009

[21] Ciências na Educação Básica e o letramento científico
[22]
Ensinar Ciências na Educação Básica tem relação direta com o processo de formação de pessoas que possam
interagir e atuar em um mundo no qual a influência do conhecimento científico é cada vez mais acentuada.
Esse processo é o chamado letramento científico.
O letramento científico 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 da ciência.

[21] Título H3
[22] Texto 1 coluna
[23] Inserir Imagem
bncc_m2u2_finais_prof_ciencias_img03_71

Acompanhe a próxima videoaula e saiba mais sobre o letramento científico.
[23]

5861513.jpg
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[24]

Entenda mais sobre o letramento científico com esta videoaula
[25]
Podemos entender como letramento científico a capacidade de mobilizar o conhecimento científico para
analisar situações-problema, construir e selecionar novos conhecimentos, explicar fenômenos científicos e tirar
conclusões baseadas em evidências.
Além disso, o conceito de letramento científico abarca a compreensão das características que diferenciam a
ciência como uma forma de conhecimento e investigação; a interpretação de como a ciência e a tecnologia
afetam e moldam nosso meio material, cultural e intelectual; e o interesse em participar da discussão das
grandes questões sobre o mundo natural e as mudanças nele ocorridas como cidadão crítico capaz de
compreender e tomar decisões.
Dessa forma, aprender Ciências não é a finalidade última do letramento, mas, sim, o desenvolvimento da
capacidade de atuação no e sobre o mundo, indispensável ao pleno exercício da cidadania.
Confira a próxima videoaula e saiba mais sobre o letramento científico.
[26] vídeo

[24] Título H3
[25] Texto 1 coluna
[26]Video Videoaula 3 /(2 min)
Retranca: VA3_M2U2_finais_ciências
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[27]

Saiba mais!
[28]
O ensino de Ciências na cultura digital apresenta uma série de desafios, alguns dos quais dizem respeito ao
letramento científico. Para problematizar um pouco mais sobre esse tema, assista ao vídeo que trata do ensino
de Ciências e de sua relação com o letramento científico.
Acesse o link abaixo:
Discurso Científico
(<http://eaulas.usp.br/portal/video.action;jsessionid=AF0F5A8231B6EB0F34C23985170490A9?idItem=4456>)
[29]

[27] Titulo| H4: Título na Tarja
[28] Texto 1 coluna
[29] Ícone da tarja
Inserir imagem:
bncc_m2u2_finais_prof_ciencias_img04_35
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[30]

Estrutura do componente Ciências da Natureza e suas unidades temáticas
[31]
Caso um cientista no final do século XIX quisesse se atualizar em relação às novidades da área de Ciências da
Natureza, bastaria ele ter à sua disposição uma boa biblioteca, e em alguns meses, talvez em um ano, ele teria
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lido toda a produção acadêmica daquele período. Atualmente, isso seria impraticável; a produção de novos
conhecimentos pelas Ciências é avassaladora. São milhões de páginas publicadas todo mês, o que torna
impossível para uma pessoa acompanhar tudo o que acontece com as Ciências da Natureza. O resultado disso
tem sido a disciplinarização das Ciências. Os cientistas são, assim, cada vez mais especialistas em áreas
específicas.
Na contramão disso está o processo de letramento científico, que deve ocorrer ao longo da Educação Básica.
Nesse caso, é fundamental que os estudantes construam uma visão integrada das ciências como
empreendimento humano, histórico e contextualizado. E também que os conhecimentos produzidos têm
gerado forte impacto na compreensão que temos de nós mesmos; da diversidade e da evolução da vida e de
seus processos de manutenção; do mundo material e de seus recursos naturais, suas transformações e fontes
de energia; do nosso planeta e de sua localização no cosmos.

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem
[30] Título H3

Por conta dessa gama de temas e de conhecimentos, nos anos finais do Ensino Fundamental o componente é
trabalhado por meio de três unidades temáticas:
[32]
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Matéria e energia
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Vida e evolução
[34]
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Terra e Universo
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[35]

Princípios norteadores do componente Ciências da Natureza
[36]
Entre os princípios que norteiam a estrutura da área e o componente curricular de Ciências da Natureza, estão
três grandes temáticas:
[37]
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Práticas e processos investigativos
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Agora que você já conhece os três princípios norteadores do componente Ciências da Natureza, chegou a hora
de se aprofundar em cada um deles. Vamos dar o primeiro passo e conhecer as Relações entre ciência,
tecnologia, sociedade e ambiente (CTS&A). Nas próximas videoaulas, abordaremos os outros dois norteadores.

TP009

[41] Conheça as Relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTS&A)
[42]
Neste vídeo, daremos ênfase às relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. A compreensão do
ambiente em suas diferentes dimensões, do micro ao macrocosmo, é uma temática de grande interesse na
área de Ciências da Natureza. É importante que o ensino de Ciências crie oportunidades para que os estudantes TP009
percebam os diversos modos pelos quais ciência, tecnologia, sociedade e ambiente se relacionam e se afetam
mutuamente. Essas relações constituem e determinam práticas e processos de investigação e impactam a vida
de todos aqueles, direta ou indiretamente, envolvidos com as ciências.
Assista ao vídeo e entenda melhor como essas relações podem ser construídas. Vamos lá!
[43]
[41] Título H3
[42] Texto 1 coluna
[43] Inserir Imagem
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[44]

Assista a esta videoaula sobre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTS&A)
[45]
Além das relações já citadas, nessa videoaula você entenderá melhor como:
[46]



desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e
socioambiental;
agir, pessoal e coletivamente, com respeito, equidade, autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências Naturais para tomar decisões
diante de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva,
com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis, solidários e apoiados em evidências;

[44] Título H3
[45] Texto 1 coluna
[46] lista não numerada

MEC: Formação BNCC
Curso/Perfil:
☐ Gestor
M2U2




☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas relações com as diversas
ciências, seu papel na vida humana e seus impactos na vida social;
argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas de ciência, tecnologia, sociedade e
ambiente.

[47] VA1_M2U2_finais_ciências(2 minutos)

[47] vídeo
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[48] Conheça o segundo princípio norteador de Ciências Naturais: práticas e processos

TP009

investigativos
[49]
O processo investigativo envolve diferentes etapas, sem que necessariamente haja uma sequência
predeterminada. Portanto, não se trata do método científico, e sim de procedimentos que possibilitem aos
estudantes se envolverem com situações-problema, delinearem estratégias de pesquisa, fazerem
levantamento, organização e análise de dados, comunicação e intervenção.
[48] Título H3
[50]

[49] Texto 1 coluna
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[51] Processos investigativos e a exploração de situação-problema
[52]
Na próxima videoaula será trabalhado o conceito de situação-problema.
É preciso entender os processos investigativos como procedimentos que os estudantes devem assumir diante
de situações-problema.
Situações-problema são formulações que auxiliam a contextualização das temáticas, dos conceitos e dos
conteúdos a serem abordados em sala de aula. Elas permitem discutir diretamente as Ciências da Natureza a
partir de situações concretas. Tais situações devem, acima de tudo, ser desafiadoras para os estudantes, o que
possibilita a eles se tornarem parcialmente responsáveis pelo desenvolvimento das aulas, já que o campo de
discussões fica muito rico e o assunto pode tomar um caminho diferente do esperado. O aluno fica responsável,
de certa forma, por seu próprio crescimento, já que pode pesquisar e trabalhar o assunto proposto com certa

TP009
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liberdade.
Mas, a fim de que uma situação-problema não se torne uma dificuldade para o professor ou para o curso, é
necessário conhecimento e planejamento do que será desenvolvido tendo em vista o objetivo.
Outra característica de uma situação-problema é o fato de ela ser aberta, ou seja, envolve múltiplos pontos de
vista; além disso, as respostas não são diretas, podendo, em muitos casos, haver mais de uma alternativa a
elas.
[53]

[51] Título H3
[52] Texto 1 coluna
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Assista a esta videoaula sobre práticas e processos investigativos
[55]
Nesta videoaula, abordaremos o segundo princípio norteador da BNCC para a área de Ciência Naturais: os
processos investigativos.
Associado a dele, encontramos também o conceito de situação-problema. Nesse tipo de situação, buscamos
alternativas usando algumas operações mentais fundamentais, como analisar, levantar hipóteses, comparar,
deduzir, concluir, calcular e interpretar. O desenvolvimento dessas habilidades não é importante apenas para o
contexto escolar; elas são fundamentais para a vida de qualquer pessoa, pois permitem estabelecer [54] Título H3
procedimentos para o enfrentamento de situações cotidianas.
[55] Texto 1 coluna
Acompanhe esta videoaula e saiba mais sobre práticas e processos investigativos. É uma ótima oportunidade de [56] Retranca:VA4_M2U2_finais_ciências
motivar seu aluno a enfrentar situações cotidianas com um novo olhar.
[56] vídeo
TP009

[57] Conheça o terceiro princípio norteador de Ciências Naturais: contextualização
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social, cultural e histórica
[58]
Nesta videoaula, trataremos do princípio de contextualização social, cultural e histórica da produção do
conhecimento científico − um dos princípios que norteiam a BNCC de Ciências Naturais.
Para permitir uma melhor compreensão desse princípio, relacionaremos algumas habilidades da base ao
desenvolvimento de conhecimentos com forte impacto, caso do desenvolvimento da agricultura, da
eletricidade e da saúde.
A videoaula também abordará a evolução da eletricidade (eletromagnetismo), que desencadeou mudanças
estruturais na organização das sociedades.

[57] Título H3
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Por último, o tema da saúde é mais um que nos permite explorar os contextos sociais, culturais e históricos do
conhecimento. Da produção de medicamentos, passando pela importância das campanhas de vacinação e de
divulgação sobre os efeitos da poluição na saúde das pessoas, é indispensável compreender esses contextos.

[58] Texto 1 coluna
[59] Inserir imagem:
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Temáticas como saúde, meio ambiente e astronomia estão presentes na BNCC e precisam ser contextualizadas.
Além disso, elas evidenciam claramente a preocupação em promover uma progressão dos temas ao longo da
formação do estudante. Dessa forma, é possível verificar que são temáticas trabalhadas por todo o Ensino
Fundamental.
[59]
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Assista a esta videoaula sobre contextualização social, cultural e histórica
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[61]
Esta videoaula ajudará você a entender com maior profundidade a associação entre todas as temáticas que
envolvem a contextualização social, cultural e histórica. Aqui, abordaremos as relações que englobam as mais
variadas áreas, como agricultura, eletricidade, saúde, meio ambiente e astronomia. São diversos temas
interessantes para você abordar com seus alunos. Vamos lá!
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[62] vídeo
TP008

[63] Dicas para colocar em prática
[64]

[60] Título H3

Uma das questões mais intrigantes em relação à aprendizagem de Ciências da Natureza diz respeito aos
obstáculos epistemológicos, que podem ser compreendidos como entraves à aprendizagem. Tais entraves não
são externos e estão relacionados à constituição psicológica/cognitiva do estudante.
Os professores devem estar atentos a tais obstáculos para que possam auxiliar os estudantes a ressignificar
seus conhecimentos com base em conhecimentos científicos mais consistentes.
[65]

[61] Texto 1 coluna
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[66] Aproveite esta videoaula com dicas práticas para conduzir o componente Ciências
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da Natureza em sala de aula
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[67]
Assista ao vídeo a seguir a fim de conhecer algumas dicas para lidar com os obstáculos que surgem na
condução do componente Ciências da Natureza. Alguns deles são:
[68]
 Visão teleológica acerca da natureza e de seus fenômenos. Nesse caso, há uma busca pelas razões ou
finalidades das coisas.
 A visão antropomórfica dos seres vivos, estabelecendo ou transferindo atributos humanos para os
animais, por exemplo.
 Concepção de processo evolutivo a partir da noção de progresso.
 Perspectiva dualista da natureza interpretando processos naturais a partir da lógica do bem e do mal,
por exemplo.
 Visão aristotélica de mundo.
 Reconhecer a saúde como contraposição à doença.
Assista ao vídeo e explore alternativas de condução dessa temática diante dos obstáculos a surgir. Além disso,
haverá a chance de entender como esses desafios podem se tornar oportunidades para o desenvolvimento de
diversas habilidades da BNCC. Pronto para essa jornada? Vamos lá!
[69] vídeo
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[70] Aspectos de transição: uma mesma base e diferentes currículos
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[71]
É importante compreender a BNCC como uma base a partir da qual as redes devem estruturar seus currículos.
Nesse sentido, alguns aspectos de transição (dos anos iniciais para os anos finais e dos anos finais para o Ensino
Médio) devem ser considerados.

TP020

[72]
>> Necessidade de adaptar as habilidades a contextos locais ou regionais (Exemplo 1).
 Considere, por exemplo, a habilidade (EF06CI02), há situações reais e contextualizadas nas diferentes
regiões do país, nos diferentes estados, que se enquadrariam bem como exemplos de misturas a serem
empregados pelos estudantes Assim, para a elaboração de uma massa de tapioca em certas regiões do
país, são necessários ingredientes diferentes daqueles para produzir um tacacá, um bolo de fubá etc.

[70] Título H3
>> Necessidade de adaptar as habilidades a contextos locais ou regionais (Exemplo 2).
[71] Texto 1 coluna
 Da mesma forma, as habilidades (EF09CI12) e (EF09CI13), que tratam de unidades de conservação e da
importância delas, só podem ser realmente trabalhadas a partir da produção de sentido para os
[72] Texto em abas verticais
estudantes, caso sejam abordadas com base em contextos locais ou regionais. Um bioma como a
Caatinga é muito distinto de um Pantanal; sendo assim, para os estudantes, compreender o valor de
uma unidade de conservação que esteja mais próxima à sua realidade regional fará mais sentido. E,
uma vez tendo compreendido essa situação em nível local ou regional, eles poderão operar com esse
conhecimento para avaliar contextos mais distantes, em outras regiões do país ou em outras regiões do
planeta.
>> Anos iniciais e anos finais.
 A transição entre os anos iniciais e os anos finais é um momento crucial no processo de letramento
científico. Processo esse que deve propiciar ao estudante o aprendizado sobre si mesmo; sobre o
surgimento de sua espécie no processo de evolução e manutenção da vida; sobre o mundo material,
com seus recursos naturais e suas transformações; sobre a exploração que sociedades humanas vêm
fazendo desses recursos e os impactos ambientais que causam; sobre a diversidade da vida no planeta,
sobre o próprio planeta no Sistema Solar e no Universo e sobre os movimentos e as forças que atuam
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na manutenção e na transformação desses sistemas. Ao longo dos anos finais, espera-se que os
estudantes construam argumentações consistentes baseadas em evidências e pautadas pelo
conhecimento científico.
>> Ensino Fundamental e Ensino Médio.
 É importante que, ao finalizar o Ensino Fundamental, os estudantes tenham noção do processo
investigativo e saibam lançar mão dele para enfrentar situações cotidianas, sejam elas pessoais ou da
comunidade. Da mesma forma, os estudantes devem chegar ao Ensino Médio reconhecendo a
potencialidade do conhecimento e das práticas científicas no desenvolvimento de tecnologias e na
ampliação do conhecimento humano acerca da natureza e de seus processos. Igualmente fundamental,
ainda, é que os estudantes entendam a transitoriedade desse conhecimento e de suas explicações,
sujeitas a contextos históricos, sociais e culturais.
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Elementos de interface
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Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)
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CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna

TP026

TP028

MEC: Formação BNCC
Curso/Perfil:
☐ Gestor
M2U2

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

fixa

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC
M2U4

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências da Natureza

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

Módulo 2/Unidade 4: Atividades – CIÊNCIAS
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[1]

[1] BANNER UNIDADE(Atividades)
Inserir Imagem:

[2]
Professor(a),

bncc_m2u4_prof_finais_ciencias_ativid_img
_01_520698799.jpg

agora que você finalizou o Módulo 2, responda às atividades a seguir, que tratam dos aspectos fundamentais [2] Texto 1 coluna
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a área de Ciências da Natureza e do impacto que esse
referencial terá em suas atividades de sala de aula.
Como professor, é importante que você compreenda os princípios da BNCC para que possa incorporá-los em
suas práticas pedagógicas, considerando, principalmente, as especificidades locais dos alunos e da comunidade
escolar.

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências da Natureza

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

As atividades propostas têm como principal função incentivar que você compreenda o compromisso das
Ciências da Natureza com as competências gerais e específicas, e promover uma reflexão sobre as implicações
da BNCC em sua prática pedagógica.

TP007

[3]
Vimos que nos anos finais do Ensino Fundamental o componente de Ciências da Natureza é trabalhado por

TP007

meio de três unidades temáticas:
[4]




Matéria e energia
Vida e evolução
Terra e Universo

Propomos uma atividade sobre essas unidades temáticas dando ênfase para a preocupação em promover uma
progressão dos temas ao longo da formação do estudante.
[3] Texto 1 coluna
TP005

[5]
Matéria e energia
[6]
Leia as seguintes habilidades na ordem que segue:

[4]lista não numerada

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências da Natureza



☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

(EF06CI02) Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de misturas de
materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados (mistura de ingredientes para
fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio etc.).
TP005



(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto
no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias (como
automação e informatização).



(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas
etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia chega e é
usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola.



(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações com
base no modelo de constituição submicroscópica.



(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas,
estabelecendo a proporção entre as suas massas.



(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e
composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.

Reflita sobre quais são os conceitos, processos e objetos de conhecimento centrais nessa sequência de
habilidades. Identifique, por exemplo, o que se espera do estudante do 6º ano em relação ao reconhecimento
das transformações químicas, além do que se espera dele ao término do Ensino Fundamental. Agora responda:
Na escola em que atua, você identifica essa progressão esperada na compreensão dos estudantes no decorrer
dessa temática ao longo dos anos?
( ) Sim

Atividade múltipla escolha com feedback

[5] Título H3
[6] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências da Natureza

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

Feedback: Se você escolheu “SIM”, propomos que você compartilhe sua experiência com outros
professores!
( ) Não
( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você
proponha uma discussão sobre essa temática na escola em que atua. É importante reconhecer a
progressão esperada na capacidade de o estudante compreender a organização e os processos de
transformação da matéria. Sendo assim, ao término do 6º ano, espera-se que os estudantes possam
reconhecer transformações físicas e químicas em contextos próximos e relacionados a vivências
cotidianas. Já no final do 9º ano, espera-se que eles possam operar com algum grau de modelagem a
cerca dessas transformações, utilizando conceitos relacionados à organização da matéria para explicar
tais transformações.
TP005

[7]
Vida e evolução
[8]

TP005

Leia as seguintes habilidades na ordem que segue:
Atividade múltipla escolha com feedback


(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional
dos seres vivos.



(EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), que os
organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização.



(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de
água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., correlacionando essas

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências da Natureza

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: Ciências da Natureza

características à flora e à fauna específicas.


(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos
componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo
ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.



(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos científicos e
históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a
diversidade biológica.

Agora responda:
Analisando essa sequência de habilidades, você é capaz de reconhecer se há uma preocupação progressiva em
explorar o conceito de biodiversidade na escola em que atua?
( ) Sim
Feedback: Se você escolheu “SIM”, propomos que você compartilhe sua experiência com outros
professores ! É importante que os estudantes reconheçam essa continuidade da temática abordada
em sala de aula.
( ) Não
( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você
proponha uma discussão sobre essa temática na escola em que atua. É importante que os estudantes
reconheçam que há um contínuo entre as diferentes formas de vida. A célula é, possivelmente, o
melhor exemplo dessa continuidade: inicie por uma análise da organização dos seres vivos a partir de
suas unidades fundamentais (as células), passando pela análise da diversidade de ecossistemas e
finalizando com a perspectiva evolutiva da origem da diversidade biológica.

[7] Título H3
[8] Texto 1 coluna

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências da Natureza

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

TP005

[10]
A água, substância essencial à vida, destaca-se como tema recorrente do Ensino Fundamental e está presente
na BNCC de Ciências da Natureza apresentando uma vasta lista de assuntos a serem abordados. Podemos
destacar, por exemplo, temas como a biodiversidade do planeta e a saúde e o bem-estar humanos. Essa
diversidade permite que você selecione as informações de acordo com as necessidades de sua comunidade
escolar.
Vejamos o exemplo a seguir:
Um professor de Ciências da Natureza, ao analisar a BNCC, identificou que a questão da água aparece nos anos
iniciais, entre outras, nas seguintes habilidades:


(EF02CI05) Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas em geral.



(EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis Atividade múltipla escolha com feedback
(como as mudanças de estado físico da água) e outras, não (como o cozimento do ovo, a queima do
papel etc.).



(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para explicar o ciclo
hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no
provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).

TP005

E também nos anos finais, entre outras, na habilidade:


(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de
água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., correlacionando essas
características à flora e à fauna específicas.

[10] Texto 1 coluna
[10.1] inserir link para abrir em nova aba:

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências da Natureza

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

Ele está pensando em propor um trabalho sobre o tema água na escola que abarque diferentes disciplinas e http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abas
estudantes de diferentes séries. Para isso, ele resolveu analisar a proposta da BNCC para Geografia no Ensino e/#fundamental/geografia-no-ensinoFundamental, anos finais, a fim de ver se encontra justificativa para sua proposta de trabalho.
fundamental-anos-finais-unidades-tematicasobjetos-de-conhecimento-e-habilidades
Analise [10.1] no documento da BNCC as habilidades de Geografia para os anos finais.
Agora responda:
Você consegue fazer essa conexão entre as habilidades de Ciências da Natureza e de Geografia abordando a
temática da água?
( ) Sim
Feedback: Se você escolheu “SIM”, propomos que você compartilhe sua experiência com outros
professores e planeje atividades como essa na escola que atua! Você pode ter percebido que, em
Geografia, a temática da água também é recorrente e aparece desde os anos iniciais. No Ensino
Fundamental, anos finais, é possível identificar, por exemplo, duas habilidades que tratam desse tema
em Geografia, a primeira explorando o ciclo hidrológico e a outra, a água como recurso natural:
(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente urbano e
rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a
sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal.
(EF08GE15) Analisar a importância dos principais recursos hídricos da América Latina (Aquífero
Guarani, Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do Orinoco, sistemas de nuvens na Amazônia e nos
Andes, entre outros) e discutir os desafios relacionados à gestão e à comercialização da água.
Considerando sua proposta como professor de Ciências da Natureza, seria possível um trabalho
conjunto entre o 6º, o 7º e o 8º anos.

( ) Não

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências da Natureza

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

( ) Não sei responder
Feedback: Fique atento! Se você escolheu “NÃO” ou “Não sei responder”, sugerimos que você
proponha uma discussão sobre essa temática na escola em que atua.
Em Geografia, a temática da água também é recorrente e aparece desde os anos iniciais. No Ensino
Fundamental, anos finais, podemos identificar, por exemplo, duas habilidades que tratam do tema em
Geografia, a primeira explorando o ciclo hidrológico e a outra, a água como recurso natural:
(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente urbano e
rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a
sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal.

TP005

Atividade reflexiva com feedback

(EF08GE15) Analisar a importância dos principais recursos hídricos da América Latina (Aquífero
Guarani, Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do Orinoco, sistemas de nuvens na Amazônia e nos
Andes, entre outros) e discutir os desafios relacionados à gestão e à comercialização da água.
Considerando sua proposta como professor de Ciências da Natureza, seria possível um trabalho
conjunto entre o 6º, o 7º e o 8º anos.
TP005

[11]
Terra e Universo

[11] Título H3
[12]Texto 1 coluna

[12]
Identifique que habilidades, presentes entre o 6º e o 9º anos, permitem aos estudantes compreender a
estrutura e a organização do planeta Terra, as relações entre os astros no sistema solar e as causas de
fenômenos como o efeito estufa e os terremotos.
Clique em “Conferir” e veja possibilidades que podem ser trabalhadas entre o 6º e o 9º anos dentro dessa
temática:
>> o conteúdo deve ser visualizado após o

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

AREA: Ciências da Natureza

☒ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: Ciências da Natureza

Feedback: EF06CI11 no 6º ano trata da organização do planeta e suas camadas. No 7ºano há habilidades que
tratam da atmosfera e seus processos e habilidade que trata do vulcanismo, terremotos e tsunamis. No 8º ano
a questão da Terra e seu satélite natural são apresentados e espera-se que os estudantes relacionem os
movimentos destes corpos celestes às observações feitas em seu dia-a-dia. Por fim no 9º ano há uma maior
preocupação em compreender o sistema solar em sua totalidade.
[13]
Faça uma reflexão sobre como essas progressões acontecem na escola em que atua. Você pode anotar suas
respostas e discuti-las com outros educadores de sua comunidade escolar.

TP005

[14] Convite para o debate
[15]
Para finalizar este Módulo 2, convidamos você a participar do [15.1]Fórum de discussão a fim de trocar
experiências com outros professores.
Propomos a temática “ensino domiciliar vs. educação escolar” para dar início à discussão.

Veja o exemplo:
O Supremo Tribunal Federal analisou recentemente a questão do[15.2] ensino domiciliar. O caso que deu
origem à discussão no Supremo tem muito a ver com nossa discussão aqui. Podemos identificar dois elementos
que se relacionam diretamente com o ensino de Ciências da Natureza no campo das teorias científicas: a teoria
evolutiva e a abordagem da diversidade humana na escola.

☐ Conselheiros

professor selecionar a opção (inserir o botão
conferir)

[13] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

AREA: Ciências da Natureza



☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

Comente a discussão e os encaminhamentos do Supremo. De que maneira isso poderia afetar a
formação dos estudantes?



Em seu comentário, considere os elementos que aparecem no discurso da família e no [15.3] discurso
dos ministros. É importante tratar da diferença entre o discurso de senso comum e aquele das Ciências,
considerando o papel da escola na formalização da aprendizagem dos estudantes.

TP005

Atividade reflexiva

TP008

[16]
Bom trabalho!
[17] Importante!
[18]Fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas mensagens
não tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou inadequadas.
Lembre-se também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o mesmo
oralmente.

[14] Título H3
[15] Texto 1 coluna
[15.1]inserir no Tooltip:
O Fórum fica disponível no canto superior
direito da tela, junto com outras ferramentas
do AVA MEC.
[15.2] inserir link para abrir em nova aba:
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/20

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências da Natureza

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

17/02/1858031-familias-adeptas-dadesescolarizacao-tiram-filhos-do-colegio-emsao-paulo.shtml
[15.3] inserir link para abrir em nova aba:
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/20
18/09/supremo-considera-ilegal-a-opcaopelo-ensino-domiciliar-fora-da-escola.shtml

TP008

[16] Texto 1 coluna
[17] Texto H4
[18] Texto 1 coluna dentro da tarja de
destaque

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências da Natureza

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: Ciências da Natureza

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

AREA: Ciências da Natureza

DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

AREA: Ciências da Natureza

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências da Natureza

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO

TP022

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

AREA: Ciências da Natureza

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

Texto + imagem 3 colunas

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

TP012

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP024

TP025

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

AREA: Ciências da Natureza

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: Ciências da Natureza

SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP026

TP028

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Geografia

☐ Conselheiros

Módulo 2/Unidade 2: O componente GEOGRAFIA nos anos finais do
Ensino Fundamental
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[1]

[1] BANNER Geografia
[2] título H2

[2] O componente GEOGRAFIA nos anos finais do Ensino Fundamental.

[3] Texto 1 coluna

[3]
A área de Ciências Humanas pressupõe o desenvolvimento de competências e habilidades, articulando
conhecimentos, atitudes e valores, relacionadas à compreensão dos tempos sociais, da natureza e das relações
que se estabelecem entre esses tempos e espaços. No Ensino Fundamental, a área se organiza a partir de dois
componentes específicos, Geografia e História.
O desafio para você, professor(a) dos anos finais do Ensino Fundamental, está em garantir a especificidade de
cada componente da área de Ciências Humanas e, ao mesmo tempo, promover a interdisciplinaridade, pois a

TP023

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Geografia

partir do 6º ano os componentes são trabalhados por professores especialistas em Geografia e em História.
TP023

[4]
Por um lado, a especialização permite que você aprofunde os temas abordados e os trate com maior domínio,
por outro, fragmenta a área, levando muitas vezes a um trabalho desarticulado entre os dois componentes e
dificultando o trabalho com os componentes das outras áreas. Para impedir essa fragmentação, a [4.1]
organização curricular é fundamental, além de outros fatores que envolvem condições de trabalho que
possibilitam e fortalecem o trabalho coletivo.

TP027

[5] Os fundamentos pedagógicos do componente Geografia
[6]
O estudo da Geografia nos anos finais do Ensino Fundamental constitui-se em uma busca do lugar de cada
indivíduo no mundo, valorizando a sua individualidade e, ao mesmo tempo, situando-o em uma categoria mais
ampla de sujeito social: a de cidadão ativo, democrático e solidário.

☐ Conselheiros

[4] Texto 1 coluna
[4.1] Incluir texto no tooltip:
A organização curricular de cada sistema e rede
de ensino, além do projeto pedagógico de cada
unidade escolar, vai reorganizar e complementar
com características próprias o que a BNCC
propõe. O fundamental é o alinhamento com as
competências gerais, com as competências
específicas da área e do componente. Alguns
sistemas ou redes podem privilegiar uma história
menos linear, estruturada por eixos temáticos
mais definidos, selecionando unidades temáticas
distintas das propostas na BNCC.
O essencial é garantir os procedimentos
assumidos pela BNCC para os anos finais do
Ensino Fundamental, bem como os aspectos
propostos para todas as áreas e componentes:
postura investigativa, investimento na criação e
criatividade e protagonismo do estudante.
TP027

A BNCC (2017) afirma que:
“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 [5] título H3
à medida que, ao observá-la, nota-se a vivência dos indivíduos e da coletividade; nas
[6] Texto 1 coluna COM CITAÇÃO
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
TP007
uns dos outros e, por isso, convictos das nossas diferenças.” (BNCC, 2017, p. 357).
TP007

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Geografia

☐ Conselheiros

[7]
Espera-se que os estudantes de Geografia nos anos finais estabeleçam relações de alteridade e de modo de
vida em diferentes tempos.
A relação do componente Geografia com a área de Ciências Humanas nos anos finais, assim como nas séries
iniciais, propõe o domínio da leitura contextualizada da realidade, correlacionando os fatos sociais e naturais no
tempo e no espaço.
Como processo de finalização do Ensino Fundamental, o desafio é compreender a articulação de diversas
escalas geográficas (local, regional, nacional, global) e históricas numa mesma situação.
[7] Texto 1 coluna
Há um foco no conceito de território, compreendido enquanto espaço da ação concreta e das relações
desiguais de poder, considerando também o espaço virtual proporcionado pela rede mundial de computadores
e das geotecnologias, o que reforça a necessidade de uma compreensão histórica da formação dos países do
mundo contemporâneo.
Assim como nas séries iniciais, a BNCC estrutura o componente Geografia em 5 [7.1] unidades temáticas:
[8]

TP019

[9]

[7.1] inserir link para abrir em nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abas
e/#fundamental/geografia-no-ensinofundamental-anos-finais-unidades-tematicasobjetos-de-conhecimento-e-habilidades



O sujeito e seu lugar no mundo – Compreender as noções de pertencimento e identidade.



Conexões e escalas – Compreender as relações existentes entre fatos nos níveis local e global.



Mundo do trabalho – compreender as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho em
TP019
variados tempos.



Formas de representação e pensamento espacial – Compreender mapas e outras formas de
representação gráfica envolvendo o raciocínio geográfico.



Natureza, ambientes e qualidade de vida – Compreender os processos físico-naturais do planeta
Terra e as transformações impostas pelas atividades humanas.

[8]lista não numerada

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Geografia

Um mesmo fato geográfico pode ser estudado de diferentes pontos de vista e de forma integrada, o que
explica a possibilidade de poder ser abordado em mais de uma unidade temática.
Nos anos finais do Ensino Fundamental, pretende-se garantir a continuidade e a progressão das aprendizagens
dos anos iniciais a respeito da produção do espaço, em níveis crescentes de complexidade da compreensão
conceitual. Veja a seguir como isso é estruturado durante os anos finais e como, gradativamente, as habilidades
vão se tornando mais complexas:
[10] 6º ano
No 6º ano, os estudantes devem identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho
humano, além de consolidar o estudo dos fundamentos da cartografia.

☐ Conselheiros

[9] Texto 1 coluna
[10]Aba 1
>>Texto da Aba 1
[11]Aba 2
>>Texto da Aba 2
[12]Aba 3
>>Texto da Aba
TP005

[11] 7º ano
Manteve-se no 7º ano o estudo de geografia do Brasil. Até o 7º ano, valoriza-se muito a observação e a
descrição de dados no trabalho de campo.
[12] 8º e 9º ano
Nas séries finais, aborda-se a geografia regional do espaço mundial. No 8º e 9º ano, as habilidades envolvem
mais análise, capacidade de síntese e desenvolvimento do senso crítico. Uma inovação da BNCC é a finalização
do Ensino fFundamental com o estudo de geografia política, tema tradicionalmente abordado no Ensino
Médio.

[13] título H3
[14] Texto 1 coluna

TP005

TP023

[13] Aprendizagens esperadas e processos envolvidos
[14]
Os processos de aprendizagem visam oportunidades para a interpretação de como o saber científico se interrelaciona com o discurso ideológico e com as relações de poder e da informação.
TP023
O principal aspecto indicado na BNCC é o domínio do [14.1] raciocínio geográfico, que é a maneira específica
do componente contribuir para o desenvolvimento do pensamento espacial.

[14.1] Incluir texto no tooltip:
“O raciocínio geográfico, uma maneira de

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Geografia

☐ Conselheiros

exercitar o pensamento espacial, aplica
A partir desse princípio elementar do raciocínio geográfico, uma tarefa básica da disciplina seria a busca de uma determinados princípios para a compreensão
visão de totalidade, tendo como ponto de partida cada fato geográfico.
de aspectos fundamentais da realidade: a
localização e a distribuição dos fatos e
Cabe aos estudos da geografia a descrição dos fatos sociais, partindo-se da sua localização no espaço para, em
fenômenos na superfície terrestre, o
seguida, compreender como esses fatos fazem parte do todo terrestre. Dessa maneira, a Geografia contribui
ordenamento territorial, as conexões
para a superação da fragmentação aparente da realidade.
existentes entre componentes físico-naturais
e as ações antrópicas.” (BNCC, 2017, p.357)
TP012
TP012
[15]
Para entender melhor sobre esse assunto, veja a seguir a videoaula sobre o que é o raciocínio geográfico e seus
princípios em situações de aprendizagem:
[16]vídeo VA1_M2U2_finais_geografia

TP007

[17]
Considerando os aspectos legais e pedagógicos em articulação com as competências gerais da Educação Básica
e com as competências específicas da área de Ciências Humanas, o componente curricular de Geografia
também deve garantir aos alunos o desenvolvimento de 7 competências específicas como:
[18]
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

[15] Texto 1 coluna
[16] VA1_M2U2_finais_geografia
TP007

[17] Texto 1 coluna
[18] lista

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Geografia

☐ Conselheiros

TP012
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.
[19] Texto 1 coluna
7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
[20] VA2_M2U2_finais_geografia
determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, com base em princípios éticos,
democráticos, sustentáveis e solidários.
TP012

[19]
O pensamento espacial está associado ao desenvolvimento intelectual, que integra conhecimentos não
somente da Geografia, mas também de outras áreas (como Matemática, Ciência, Arte e Literatura). Essa
interação visa a resolução de problemas que envolvem mudanças de escala, orientação e direção de objetos
localizados na superfície terrestre, efeitos de distância, relações hierárquicas, tendências à centralização e à
dispersão, efeitos da proximidade e vizinhança etc.
Você pode usar como exemplo o ciclo da água em uma compreensão da esfera global, a circulação geral da
atmosfera (na escala mundial) que pode ser relacionada com algum fenômeno meteorológico (local), por
exemplo, uma tempestade inundando a rua da escola. A água aqui é um elemento que pode dialogar, por
exemplo, com as artes plásticas ou pode aparecer na poesia literária.
Na videoaula a seguir, você pode ver como o componente contribui para desenvolvimento das competências
gerais da BNCC e das competências da área de Ciências Humanas, favorecendo o desenvolvimento do senso
crítico e proporcionando a análise de fatos de relevância social.

[20]vídeo - VA2_M2U2_finais_geografia

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Geografia

TP0016
TP0016

[21]
Dicas para colocar em prática.
[22]
Você viu anteriormente que a BNCC estrutura o componente Geografia em 5 unidades temáticas. A abordagem
dessas unidades temáticas não deve ser realizada separadamente e, muito menos, numa sequência linear.
Veja como um mesmo fato geográfico, por exemplo, “uma pessoa desempregada na família”, deve ser
compreendido por meio da integração das diferentes abordagens das unidades temáticas:

[21] título H3
[22] Texto 1 coluna

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Geografia

[23]

☐ Conselheiros

[23] imagem mapeada

[24]elemento 1
>>Texto do elemento 1
[25] elemento 2
>>Texto do elemento 2
[26]elemento 3
>>Texto do elemento 3
[27]elemento 4
>>Texto do elemento 4
[28]elemento 5
>>Texto do elemento 5

25

27

24

28

26

[24] O sujeito e seu lugar no mundo
O fato de algum familiar estar desempregado afeta a vida do estudante.
[25] Mundo do trabalho

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Geografia

O fato de algum familiar estar desempregado está relacionado com as transformações no mundo do trabalho,
porque o desemprego ocorre desigualmente pelos setores da economia.

☐ Conselheiros

TP023

[26] Conexões e escalas
O fato de haver o desemprego pode ser compreendido, numa escala mundial, por decorrência do impacto da
globalização em diferentes países.
[27] Formas de representação e pensamento espacial
Esses fatos e temas, conectados entre si, devem ser analisados com o uso de diferentes linguagens.
[[28] Natureza, ambientes e qualidade de vida
Esses fatos e temas, conectados entre si, devem ser analisados estabelecendo relações com a vida em
sociedade.

[29] Texto 1 coluna
[29.1] Incluir texto no tooltip:

A situação geográfica não é apenas um pedaço
do território, uma área contínua, mas um
conjunto de relações que podemos estabelecer a
partir de um fato geográfico. Compreender o fato
[29]
geográfico dessa forma integrada é fazer a leitura
de contexto por meio do estudo da geografia
Ao trabalhar um mesmo fato, integrando as unidades de estudo, os estudantes estarão desenvolvendo a leitura (situação geográfica).
TP023

de contexto proposta pela área de Ciências Humanas, o que se faz na Geografia a partir da análise de [29.1]
situações geográficas.
TP012
TP012

[30]
Veja agora alguns exemplos de práticas!
Na videoaula a seguir, você verá, a partir da análise da situação dos venezuelanos ingressando no Brasil, como
trabalhar a unidade temática, o objeto de conhecimento e a habilidade desenvolvida ao analisar o contexto do
fato.
[31] vídeo VA3_M2U2_finais_geo
[32]Dica!
Você pode explorar sites que acompanham a situação dos imigrantes, como o [32.1] ACNUR e o [32.2]

[30] Texto 1 coluna
[31] VA3_M2U2_finais_geo
[32]legenda do vídeo
[32.1] inserir link para abrir em nova aba:
http://www.acnur.org/portugues/quemajudamos/refugiados/

MEC: Formação BNCC
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Conselho dos Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores, trabalhando notícias com dados
atualizados e propondo atividades como construir mapas e levantar dados de refugiados no Brasil, entre outros.
TP012

[33]
Aspectos do componente que têm sido debatidos nas escolas e precisam ser balizados.
[34]
A videoaula a seguir reforça a importância da Geografia Política para a finalização do trabalho desenvolvido no
Ensino Fundamental. Dessa forma, os estudantes são colocados em contato com questões que, mesmo
aparentemente não fazendo parte do cotidiano do estudante, dizem respeito a todo cidadão do mundo
contemporâneo.
Para isto, são enfocadas as relações de poder entre as nações, com destaque para as transformações do
cenário global após a Segunda Guerra Mundial. Mas há também habilidades relacionadas à análise da
Geopolítica dos recursos naturais e da diversidade étnico-cultural.
[35] vídeo VA4_M2U2_finais_geo

[32.2] inserir link para abrir em nova aba:
http://www.itamaraty.gov.br/ptBR/component/tags/tag/direitos-humanos
TP012

[33] título H3
[34] Texto 1 coluna
[35] VA4_M2U2_finais_geo

TP005

TP005

[36]
Aspectos de transição (dos anos iniciais para os anos finais e dos anos finais para o Ensino Médio).
[37]
Ao término do 8º ano, espera-se que o estudante possa se encontrar num estado de prontidão para raciocínios
mais complexos e elaborados de análises e sínteses da realidade, tão necessários para o trabalho pedagógico [36] título H3
do Ensino Médio, onde se exercita a capacidade de questionamento e argumentação.
[37] Texto 1 coluna
[38]
Promovendo a interdisciplinaridade.

☐ Conselheiros

[38] título H3
[39] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
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AREA: Ciências Humanas
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[39]
Você pode ver um exemplo de interdisciplinaridade possível entre as Habilidades do 6º ano (EF06GE03 e
EF06GE04) em que são integrados os conhecimentos do ciclo da natureza com Ciências.

☐ Conselheiros

TP008

Essas habilidades de Geografia estão diretamente relacionadas às preocupações da área de Ciências com a
importância da água e da luz na manutenção da vida na Terra (EF05CI03) do 5º ano e dos efeitos do clima sobre
a distribuição da vida no planeta (EF07CI04) do 7º ano.
A partir desses exemplos, você pode desenvolver com os estudantes atividades de observações das mudanças
do tempo atmosférico no decorrer do ano, relacionando-as com o comportamento dos seres vivos e o ciclo de
desenvolvimento das plantas.
TP008

[40]
Dica!
[41]
Que tal utilizar mapas temáticos com a distribuição das formações vegetais pelo Brasil e pelo Planeta com os
estudantes? O uso dos mapas também auxilia o aprendizado de ciências.

[40] Texto H4 com ícone Dica
[41] Texto1 coluna dentro da tarja de destaque

MEC: Formação BNCC
M2U2

DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
AREA: Ciências Humanas

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Geografia

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

☐ Conselheiros

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016
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PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)
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☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Geografia

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☐ Conselheiros

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019
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CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
AREA: Ciências Humanas

TP007

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Geografia

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☐ Conselheiros

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO

TP022
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CONTEÚDO DIAGRAMADO

Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
AREA: Ciências Humanas

TP010

Texto + imagem 3 colunas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Geografia

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☐ Conselheiros

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP024

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP026

MEC: Formação BNCC
M2U2

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

Curso/Perfil:
☐ Gestor
☐ Prof. Ed. Inf.
AREA: Ciências Humanas

TP027

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
☒ Prof. E.F. II – anos finais
COMPONENTE: Geografia

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

☐ Conselheiros

TP028

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Geografia

Módulo 2/Unidade 4: Atividades – GEOGRAFIA
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[1]

[1] BANNER UNIDADE(Atividades)
Imagem para banner.
bncc_m2u4_prof_finais_geografia_ativid_img_01

[2]

_1115110523

Professor(a),
[2] Texto 1 coluna
Agora que você finalizou o Módulo 2, responda às atividades a seguir, que tratam dos aspectos fundamentais
da Base Nacional Comum Curricular para a área de Geografia.
Como professor, é importante que você compreenda os princípios da BNCC. Só assim poderá incorporá-los em
suas práticas pedagógicas considerando, principalmente, as especificidades locais dos alunos e da comunidade
escolar.

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Geografia

As atividades aqui propostas têm como principal função contribuir para que você compreenda o compromisso da
Geografia com as competências gerais e específicas previstas na BNCC e promova, em sua prática pedagógica, uma
reflexão sobre as implicações da Base.
TP005

Bom trabalho!

Atividade múltipla escolha(uma resposta
correta) com feedback

TP005

[3]Estrutura da BNCC: Aspectos Fundamentais
[4]
A BNCC considera que “a situação geográfica não é apenas um pedaço do território, uma área contínua, mas
um conjunto de relações. Portanto, a análise de situação resulta da busca de características fundamentais de
um lugar na sua relação com outros lugares” (BNCC, 2017, p.363). Tendo por referência essa definição, assinale
abaixo a habilidade que envolve a análise da situação geográfica das características da população do município
onde se localiza a escola que você trabalha:

[3]Título H3

( ) (EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de compreender [4]Texto 1 coluna
a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças.
( )(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de
conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas na América e na África
e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra.
( X ) (EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do Município em que se
localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios da população mundial.

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Geografia

( ) (EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros, no campo e na cidade,
comparando com outros movimentos sociais existentes nos países latino-americanos.
( ) (EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, assim como da
potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra.
Feedback resposta correta: Parabéns, você acertou! O conceito de situação geográfica é central para o

desenvolvimento das habilidades de Geografia dos Anos Finais. Espera-se que os alunos
exercitem o raciocínio geográfico, estabelecendo relações entre os fatos do assunto em
discussão na sala de aula. A questão propõe pensar esse desafio a partir da análise das
características da população no município de residência dos alunos. Isso exige a conexão TP005
com processos que ocorrem em diversas escalas espaço-temporais, do global para local e do
passado para o presente, conforme está explicitado na habilidade EF08GE02. As outras Atividade múltipla escolha com feedback
alternativas fazem referência a questões societárias diferentes, como a questão ética
(habilidade EF09GE03), os conflitos e tensões geopolíticos (habilidade EF08GE05), a atuação de
movimentos sociais no Brasil e em outros países da América Latina (habilidade EF08GE10) e a
situação da geopolítica de diversos países no pós-guerra (habilidade EF08GE08).
Feedback resposta incorreta: Atenção! Esta não é a resposta correta. O conceito de situação geográfica

é central para o desenvolvimento das habilidades de Geografia dos Anos Finais. Espera-se
que os alunos exercitem o raciocínio geográfico, estabelecendo relações entre os fatos do
assunto em discussão na sala de aula. A questão propõe pensar esse desafio a partir da
análise das características da população no município de residência dos alunos. Isso exige a
conexão com processos que ocorrem em diversas escalas espaço-temporais, do global para
local e do passado para o presente, conforme está explicitado na habilidade EF08GE02. As [5]Texto 1 coluna
outras alternativas fazem referência a questões societárias diferentes, como a questão ética
(habilidade EF09GE03), os conflitos e tensões geopolíticos (habilidade EF08GE05), a atuação de
movimentos sociais no Brasil e em outros países da América Latina (habilidade EF08GE10) e a

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC
M2U4

AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

Ciências Humanas

COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Geografia

situação da geopolítica de diversos países no pós-guerra (habilidade EF08GE08).
TP005

[5]
A Base Nacional Comum Curricular prevê como uma das competências específicas de Geografia para
o Ensino Fundamental: “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” (BNCC, 2017, p.364). Quais materiais e
instrumentos cartográficos você utiliza em sala de aula para desenvolver essa competência?

Com frequência

Eventualmente

Nunca

Materiais e instrumentos cartográficos

1. Planisfério de Mercator
2.
Planisférios
cartográficas
3. Bússola

com

outras

projeções

4. Mapa físico do Brasil
5. Mapa político do Brasil
6. Mapa da Unidade da Federação e do
Município em diferentes escalas
7. Fotografias aéreas
8. Imagens de satélite

TP005

Atividade diagnóstica com feedback

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Geografia

9. Fotografias de paisagens
10. Narrativas e descrições de paisagens

Feedback geral:
Com essa questão espera-se que você reflita sobre a necessidade de ampliação do uso de materiais
e instrumentos cartográficos no dia a dia das aulas de Geografia. A partir das dificuldades detectadas,
você poderá planejar ações para intensificar o trabalho de cartografia, conforme previsto na
competência citada na questão. Se você marcou “eventualmente” ou “nunca” para alguma competência, [6]Texto 1 coluna
procure analisar quais são os fatores que dificultam a utilização desses recursos em sala de aula. É
possível planejar ações para gerar mudanças nessa situação? Quais?
>> o conteúdo deve ser visualizado após o
professor selecionar a opção (inserir o botão
conferir)
TP005
TP023

[6]
Espera-se que, no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos adquiram domínio da leitura e elaboração de
mapas e gráficos, iniciando-se na alfabetização cartográfica. Essa preocupação deve nortear o trabalho com
mapas em Geografia e servir de suporte para o repertório que faz parte do raciocínio geográfico.
Como parte do processo de leitura e escrita, as aulas de Geografia devem contribuir para o aprofundamento do
uso da linguagem gráfica, especialmente, da cartografia temática. É preciso utilizar e elaborar diferentes tipos
de mapas temáticos – cartogramas, mapas coropléticos, mapas isorrítmicos –, para ir além da cartografia de
base.

[7] Título H3
[8] Texto 1 coluna

Sugerimos que você faça uma reflexão sobre quais tipos de mapa você utilizaria em suas aulas. De que forma
você poderia diversificar mais o uso de mapas temáticos?

[8.1]inserir no Tooltip:
O Fórum fica disponível no canto superior

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Geografia

Para ver uma possibilidade, clique em “Conferir”.
Feedback - O uso diversificado dos mapas temáticos favorece o desenvolvimento do raciocínio temático. Certos
tipos de representação enfatizam mais a localização e distribuição dos fenômenos, como acontece com os
mapas topográficos. Por outro lado, há mapas que auxiliam mais a compreensão dos dados em uma visão de
conjunto e permitem o estabelecimento de relações não perceptíveis na paisagem, como é o caso das cartas
isorrítmicas, que representam em linhas de igual valor (isolinhas) dados distribuídos pela superfície
representada no mapa.

direito da tela, junto com outras ferramentas
do AVA MEC.
TP008

[9] Texto H4

TP023

[7]
Convite para o debate
[8]
Para finalizar este Módulo 2, convidamos você a participar do [8.1]Fórum de discussão para trocar experiências
com outros professores.


Qual é a sua experiência em relação ao ensino de habilidades de Geografia?



Há necessidade de mudanças em sua prática pedagógica para garantir, aos alunos, as
aprendizagens declaradas na BNCC?

Compartilhe suas reflexões no fórum e anote algumas questões para você discutir com outros educadores de

[10] Texto 1 coluna dentro da tarja de
destaque

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

sua escola.
Bom trabalho!
TP008

[9] Importante!
[10]O Fórum é um espaço público de convivência. Cuide, portanto, para que suas
mensagens não tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou
inadequadas. Lembre-se também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizê-lo
oralmente.

☒ Prof. E.F. II – anos finais

Geografia

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

☐ Prof. Ed. Inf.
Ciências Humanas

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Geografia

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

☐ Prof. Ed. Inf.
Ciências Humanas

TP004

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Geografia

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

☐ Prof. Ed. Inf.
Ciências Humanas

TP007

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Geografia

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO

TP022

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☐ Prof. Ed. Inf.
Ciências Humanas

TP010

Texto + imagem 3 colunas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Geografia

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

TP012

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP024

TP025

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor
AREA:

☐ Prof. Ed. Inf.
Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE:

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Geografia

SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP026

TP028

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

Módulo 2/Unidade 2: O componente HISTÓRIA nos anos finais do
Ensino Fundamental
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[1]

[1] BANNER História

[2] O componente HISTÓRIA nos anos finais do Ensino Fundamental.
[3]
A área de Ciências Humanas pressupõe o desenvolvimento de competências e habilidades, articulando
conhecimentos, atitudes e valores relacionados à compreensão dos tempos sociais, da natureza e das relações
que se estabelecem entre esses tempos e espaços. No Ensino Fundamental, a área se organiza a partir de dois
componentes específicos, Geografia e História.
O desafio para você, professor(a) dos anos finais do Ensino Fundamental, está em garantir a especificidade de
cada componente da área de Ciências Humanas e, ao mesmo tempo, promover a interdisciplinaridade, pois, a

[2] título H2
[3] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

partir do 6º ano, os componentes são trabalhados por professores especialistas em Geografia e em História.

TP023

TP023

[4]
Por um lado, a especialização permite que você aprofunde os temas abordados e os trate com maior domínio,
por outro, fragmenta a área, levando muitas vezes a um trabalho desarticulado entre os dois componentes,
dificultando o trabalho com os componentes das outras áreas. Para impedir essa fragmentação, a [4.1]
organização curricular é fundamental, além de outros fatores que envolvem condições de trabalho que
possibilitem e fortaleçam o trabalho coletivo.

[5] Os fundamentos pedagógicos do componente HISTÓRIA.
[6]
O ensino de História deve proporcionar aos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental a capacidade de
interpretar o mundo, compreendendo processos e fenômenos sociais, políticos e culturais que lhes permitam
atuar de forma ética, responsável e autônoma diante da sociedade em que vivem, no seu tempo e no seu
espaço.
Os conceitos de espaço e tempo são fundamentais nos componentes da área de Ciências Humanas,
especialmente nos componentes de Geografia e História.
Nos anos finais do Ensino Fundamental, tempo e espaço continuam sendo os eixos conceituais em torno dos
quais o ensino de História se estrutura, permitindo aos estudantes identificar, comparar e conhecer o mundo,
além de criar condições adequadas para conhecer outros lugares, sociedades e temporalidades históricas,
considerando a perspectiva dos direitos humanos. Nessa etapa, os estudantes devem ser capazes não somente
de produzir e reproduzir a memória histórica, mas de questionar a posição ética dos indivíduos em relação ao
passado e ao presente.
TP007

[4] Texto 1 coluna
[4.1] Incluir texto no tooltip:
A organização curricular de cada sistema e rede
de ensino, além do projeto pedagógico de cada
unidade escolar, vai reorganizar e complementar
com características próprias o que a BNCC
propõe. O fundamental é o alinhamento com as
competências gerais, com as competências
específicas da área e do componente. Alguns
sistemas ou redes podem privilegiar uma história
menos linear, estruturada por eixos temáticos
mais definidos, selecionando unidades temáticas
distintas das propostas na BNCC.
O essencial é garantir os procedimentos
assumidos pela BNCC para os anos finais do
Ensino Fundamental e os aspectos propostos para
todas as áreas e componentes: postura
investigativa, investimento na criação e
criatividade e protagonismo do estudante.
[5] título H3
[6] Texto 1 coluna
TP007

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

[7]
Os temas que você, professor(a) dos anos finais, deve abordar se relacionam à interculturalidade, à valorização
das diferenças, ao movimento das populações e aos direitos civis.
As habilidades nesses Anos Finais visam:
[8]




identificar, classificar, comparar e organizar processos históricos, em contexto local e global, com foco
numa melhor compreensão de si e do outro, da escola e da comunidade, do Estado, do país e do
mundo;
sistematizar e interpretar diversas ações humanas, em determinadas temporalidades e espacialidades,
relacionando-as com as vivências, experiências e saberes, grupos e sociedades;
permitir compreender e criticar atitudes políticas, econômicas, culturais e éticas.

[7] Texto 1 coluna
[8] lista não numerada
TP007

TP007

[9]
A articulação entre as temáticas tratadas em cada ano se dá por meio dos conceitos (tempo e espaço), pelos
procedimentos de indagação das diversas fontes históricas e pela postura investigativa que devem permear
todo o Ensino Fundamental.
De acordo com a BNCC (2018), alguns procedimentos possibilitam a sistematização dos eventos históricos
como:
[10]




a cronologia, medida e datação (noção de tempo) num lugar produzido pelo ser humano na relação
com a natureza (espaço);
a escolha de fontes e documentos, por meio da atitude historiadora na qual o sujeito indaga o
documento, observando-o e interrogando-o para conhecer e compreender a sociedade que o
produziu;
a seleção de interpretações distintas para problematizar tais interpretações a partir de visões e
perspectivas distintas, possibilitando colocar-se no lugar do outro. Esse processo torna-se importante
para o desenvolvimento da alteridade.

[9] Texto 1 coluna
[10] lista não numerada
[11] Texto 1 coluna

[12] título H3

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

TP027

[11]
Além disso, as conexões com outros espaços (Europa, América e África) dependem da história local e esses
espaços poderão ser abordados com enfoques e ênfases diferentes de acordo com a especificidade de cada
localidade e região.
[12]
Relação do componente com a área de Ciências Humanas.
TP027

[13]

[13] Texto 1 coluna COM CITAÇÃO
TP012

Na videoaula a seguir, você verá como os conceitos de espaço, tempo e movimento são fundamentais na
relação dos componentes da área de Ciências Humanas, pois como afirma a BNCC (2018):
“O raciocínio espaço-temporal baseia-se na ideia de que o ser humano produz o espaço
em que vive, apropriando-se dele em determinada circunstância histórica. A capacidade
de identificação dessa circunstância impõe-se como condição para que o ser humano
compreenda, interprete e avalie os significados das ações realizadas no passado e no
[14] Texto 1 coluna
presente, o que o torna responsável tanto pelo saber produzido quanto pelo controle
[15] VA1_M2U2_finais_historia
dos fenômenos naturais e históricos dos quais é agente.” (BNCC, 2018, p. 351)
TP012

[14]
Veja como o fortalecimento de valores como a solidariedade, participação e o protagonismo, além do respeito
pelas diferenças e a diversidade, são essenciais para a construção de uma sociedade democrática. Tais aspectos
devem ser intensificados, estimulados e fortalecidos por meio da seleção de metodologias e estratégias de
ensino diversificadas nos anos finais do Ensino Fundamental.
[15]vídeo VA1_M2U2_finais_historia
TP007

[16] Como o componente contribui para o desenvolvimento das competências gerais da BNCC e das

TP007
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competências da área de Ciências Humanas?

[16] título H3

[17]

[17] Texto 1 coluna
[18] lista não numerada

A organização curricular pode favorecer a interdisciplinaridade alinhando conceitos, temas e perspectivas
metodológicas. Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) favorece a interdisciplinaridade entre
todos os componentes curriculares, a partir das competências gerais, e na área, a partir das competências
específicas.
A BNCC apresenta aspectos que são comuns a todos os componentes e áreas, e estes servem também como
articuladores do diálogo entre áreas e componentes, possibilitando o trabalho coletivo e interdisciplinar. Esses
aspectos comuns são:
[18]




postura investigativa;
investimento na criação e criatividade;
protagonismo do estudante.

TP023

[19]
A videoaula a seguir aborda esses aspectos comuns e enfatiza a necessidade de desenvolver propostas nas
quais o estudante tenha uma postura ativa, indague, questione, elabore hipótese, problematize, construa suas
versões e apresente argumentos para elas a partir das fontes históricas que consultou, aliando outras
competências para que ocorra a interdisciplinaridade. Destaca-se ainda a [19.1] atitude historiadora como uma
contribuição essencial do componente de História para o desenvolvimento das competências gerais da BNCC.
[20] vídeo VA2_M2U2_finais_historia
[21]
Para que uma sistematização e interpretação interdisciplinar ocorram, o ensino de Ciências Humanas deve
promover nos estudantes uma atitude investigativa diante da realidade política, social, cultural, econômica.
Realidade marcada pela pluralidade e diversidade presentes em determinadas temporalidades e
espacialidades.

TP023

[19] Texto 1 coluna
[19.1] Incluir texto no tooltip:
Esse aspecto do ensino de História implica em
“pôr em prática métodos e atividades que
suponham ‘fazer história’, e não só ‘contar
histórias” (CARRETERO, 2014, p. 19). Esse “fazer
história” é o que a BNCC chama de atitude
historiadora e se articula com a postura
investigativa preconizada como um aspecto
essencial em todas as áreas e componentes.
TP012
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[20] VA2_M2U2_finais_historia

[22] Aprendizagens esperadas e processos envolvidos.

[21] legenda vídeo

[23]

TP007

O componente de História nos anos finais do Ensino Fundamental espera que os estudantes sejam capazes de
realizar abordagens reflexivas sobre memórias e narrativas históricas, sobre patrimônios materiais e imateriais,
que construam e redimensionem suas identidades, e de se situar, se orientar, se posicionar e compreender a
diversidade dos processos históricos, ampliando suas leituras e visões de mundo. Tais leituras e visões devem
valorizar as referências produzidas coletivamente no passado e no presente, em locais, regiões, países e no
mundo, ou seja, em diferentes temporalidades e espacialidades.
Veja como tais conhecimentos se materializam nas competências específicas de História para o Ensino
Fundamental:
[24]
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.
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.

[22] título H3
[23] Texto 1 coluna
[24] lista
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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.

TP023

TP023

[25]
À medida em que os estudantes avançam no seu processo de escolarização seus [25.1] processos cognitivos se
expandem, envolvendo distintos graus de complexidade. Espera-se que os estudantes se sensibilizem para a
pesquisa, que valorizem a crítica documental, que produzam textos históricos, com problematização, hipóteses,
[25] Texto 1 coluna
argumentação e posicionamento a partir dos diversos documentos, das diversas fontes históricas e das
[25.1] Incluir texto no tooltip:
diferentes linguagens (oral, escrita, cartográfica, estética, técnica etc.).

Os processos cognitivos envolvem distintos graus
de complexidade que vão se expandindo à
medida que o estudante avança em seu processo
de escolarização, indo do mais simples ao
complexo, do local ao global, do presente ao
passado mais próximo e do presente ao passado
mais remoto. O trabalho com as fontes históricas,
os vestígios e os registros também se dá da
mesma forma, iniciando com as vivências e
saberes dos estudantes, dos registros e
impressões sobre sua vida, seu cotidiano e
transcendendo para outros grupos, comunidades,
sociedades e povos. As memórias individuais e
coletivas se inter-relacionam, possibilitando aos
estudantes a compreensão das relações entre
indivíduo e sociedade nas questões dos
patrimônios culturais, materiais e imateriais.
Reconhecer-se como parte de um grupo, de uma
sociedade, de uma etnia, de uma raça ou de uma
cultura é fundamental para a construção da
identidade, assim como para que estabeleçam
relações de alteridade e de modo de vida em
diferentes tempos.
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TP012

[26]
Veja a videoaula a seguir para entender melhor o que a BNCC chama de “atitude historiadora” e como a
metodologia do ensino de História no Ensino Fundamental deve resgatar essa “atitude historiadora”
considerando as experiências (vivências e saberes) de estudantes e professores e não se constituindo de
processos de memorização de fatos, datas e personagens históricos, como a escola tradicional sempre
enfatizou.
[27]vídeo VA3_M2U2_finais_historia

[26] Texto 1 coluna
[27] VA3_M2U2_finais_historia

TP012

TP012

[28]
Partindo dessa perspectiva de sair da metodologia da escola tradicional e favorecer o interesse dos estudantes,
explorando a diversidade dos documentos históricos, que tal utilizar-se desses documentos, tais como textos de
historiadores, textos literários, documentos oficiais, fotografias, documentos audiovisuais, objetos, vestuários,
mapas, pinturas, entre outros, em sala de aula?
Na videoaula a seguir, você verá exemplos de atividades propostas que utilizam diversas linguagens e as
confrontam com outras fontes históricas, favorecendo a interdisciplinaridade entre os componentes
curriculares.

[28] Texto 1 coluna
[29] VA4_M2U2_finais_historia
[30] Texto 1 coluna

[29] vídeo VA4_M2U2_finais_historia
[30]
Independente do material que você, professor(a) dos anos finais do Ensino Fundamental, escolher trabalhar em
sala de aula, é importante trazer diversos sujeitos e fontes que permitam a problematização dos mesmos, o
confronto de diferentes opiniões, questionando algumas explicações e desnaturalizando outras.
TP023

TP023
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[31] Aspectos de transição (dos anos iniciais para os anos finais e dos anos finais para o Ensino Médio).
[32]

A transição dos anos iniciais para os anos finais da etapa Ensino Fundamental deve ser cuidadosa, pois os
estudantes se deparam com novos professores, com transferências para outras escolas e ambientes diferentes
do que costumavam encontrar.

[31] título H3
[32] Texto 1 coluna
[32.1] Incluir texto no tooltip:
Para o componente História, além dos cuidados para todos os estudantes nessa transição, também é necessário As definições da BNCC incorporam essas
exigências desde o 6º ano, organizando uma
considerar que a sistematização dos novos conhecimentos supõe a esperada aquisição das habilidades e
progressão ao alcance das crianças, investindo na
competências essenciais do segmento anterior. No entanto, destaca-se que as[32.1] definições da BNCC
compreensão e no desenvolvimento de formas de
incorporam essas exigências, organizando uma progressão ao alcance das crianças.
registro mais apropriada para a apreensão dos
procedimentos para se estudar a História, tais
TP008
como “os processos de identificação,
comparação, contextualização, interpretação e
[33]
análise de um objeto” histórico (BNCC, 2017, p.
Espera-se que a perspectiva de progressão, ampliação e aprofundamento dos conceitos, temas e objetos do
396). Além disso, define-se na BNCC que esses
conhecimento continuem ocorrendo no Ensino Médio, possibilitando o desenvolvimento de competências
conhecimentos sejam tratados a partir de uma
lógica temporal que permita aos estudantes
gerais, específicas da área e do componente cada vez mais complexas e que exijam processos cognitivos mais
acompanhar as movimentações, os conflitos e os
elaborados em diálogo com os componentes curriculares da área de Ciências Humanas e das demais áreas do
avanços dos agrupamentos humanos em
currículo.
diferentes tempos, lugares e circunstâncias.

Ao ingressar no 6º ano, os estudantes estão deixando a infância e ingressando na pré-adolescência, enquanto
que, ao concluir esta etapa, na transição para o Ensino Médio, estão na adolescência. Portanto, os anos finais
marcam um momento difícil na vida dos estudantes, momento marcado por mudanças físicas, psicológicas,
emocionais, de descobertas, de conflitos, de críticas e de inseguranças. É importante levar em consideração
todos esses aspectos ao promover a aprendizagem dos seus estudantes.

TP008

É preciso destacar que os estudantes dessa faixa etária vão se tornando mais contestadores conforme avançam
nos anos da escolarização. Isso não deve ser visto como um obstáculo à aprendizagem, mas como uma janela
de oportunidades.
[33] Texto 1 coluna
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[34]

[34] Texto H4 com ícone Dica

Dica!

[35] Texto1 coluna dentro da tarja de destaque

[35]

Para explorar essas oportunidades, que tal engajar seus estudantes, utilizando-se de uma metodologia que
questiona o passado a partir do presente, que investiga, que utiliza diferentes fontes e linguagens, que indaga,
que explora museus, espaços públicos, ruas, locais de cultura, que dialoga com a linguagem dos jovens?
Assim, você verá maior possibilidade de envolver os estudantes nos temas, objetos de conhecimento e no
desenvolvimento das competências e habilidades da área e do componente.

TP012

TP012
[36] Promovendo a interdisciplinaridade.
[37]

Espera-se que os estudantes desenvolvam competências e habilidades que permitam o aprofundamento das
temáticas essenciais abordadas no ensino de História. Se os estudantes desenvolveram as competências e
habilidades esperadas nos anos iniciais e dominam os objetos do conhecimento, será mais fácil promover
atividades interdisciplinares, pois estas estimularão o trabalho em grupo e a pesquisa, colocando em prática
conhecimentos, atitudes, valores, competências e habilidades aprendidas em um componente com o outro.
No caso da área de Linguagens, o trabalho interdisciplinar com a História se vê favorecido justamente pelo uso
de diferentes linguagens que se articulam com o ensino de História. Os componentes da área são: Língua
Portuguesa, Artes, Educação Física e Língua Inglesa.
As produções literárias e as danças são linguagens impregnadas de historicidade e permitem resgatar a
memória individual e coletiva, assim como valorizar a diversidade cultural da população brasileira.
Na videoaula a seguir, você pode ver um exemplo de interdisciplinaridade possível do 7º ano de História com o
componente Arte da área de Linguagens. Nesse exemplo, a expressão, a representação e a encenação da dança
traduzem a forma de viver e de pensar a cultura e a tradição de um determinado grupo. A seguir, você vai ver
como esses dois componentes, História e Arte, se articulam com a competência de Língua Portuguesa, nos 6º e
7º anos, no campo artístico-literário.

[36] título H3
[37] Texto 1 coluna
[38] VA1_M2U3_finais_historia
[39] legenda vídeo
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TP023

[38]vídeo VA1_M2U3_finais_historia
[39]

7º ano - Interdisciplinaridade História, Arte e Língua Portuguesa
TP023
[40]

Veja agora [40.1] exemplos que podem ser trabalhados com outros componentes, articulando a
interdisciplinaridade nos 8º e 9º anos:
[41]

8º ano - Interdisciplinaridade História e Língua Inglesa
Você, professor(a) de História, poderá se articular com o professor de Língua Inglesa deste mesmo ano para
realizar um trabalho interdisciplinar com foco no Eixo Leitura, articulando as unidades temáticas e objetos de
conhecimentos com as habilidades. Para entender, melhor veja a tabela a seguir:
TP028
[42]
Unidade Temática
“Os processos de independência nas
Américas”

Unidade Temática
“Estratégias de leitura” e “Práticas de
leitura e fruição”

[40] Texto 1 coluna
[40.1] Incluir texto no tooltip:
Nos exemplos dados a seguir, é priorizado o
trabalho entre professores de um mesmo ano,
pois estes geralmente lecionam para as mesmas
turmas. Porém, o trabalho interdisciplinar pode e
deve ser também interanual, o que exigirá maior
articulação e trabalho coletivo.
[41] Texto 1 coluna
TP028

Componente História
Objeto do conhecimento
“A independência dos Estados
Unidos”

Componente Língua Inglesa
Objeto do conhecimento
“Construção de sentidos por meio de
inferências e reconhecimento de
implícitos” e “Leitura de textos de
cunho artístico/literário”

Habilidade a ser desenvolvida
“Identificar e contextualizar as
especificidades dos diversos
processos de independência nas
Américas, seus aspectos
populacionais e suas conformações
territoriais” (EF08HI07)
Habilidade a ser desenvolvida
“Inferir informações e relações que
não aparecem de modo explícito no
texto para construção de sentidos”
(EF08LI05);

[42] Tabela

MEC: Formação BNCC
M2U2
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“Apreciar textos narrativos em língua
inglesa (contos, romances, entre
outros, em versão original ou
simplificada), como forma de valorizar
o patrimônio cultural produzido em
língua inglesa” (EF08LI06); e
“Explorar ambientes virtuais e/ou
aplicativos para acessar e usufruir do
patrimônio artístico literário em
língua inglesa” (EF08LI07).

TP005

TP005
[43]

Como você poderia trabalhar a interdisciplinaridade desses dois componentes?
Vocês, professor(a) de Língua Inglesa e professor(a) de História, podem selecionar textos em inglês, literários ou
históricos, que abordem o tema da independência dos Estados Unidos, podendo também trabalhar com a
versão em inglês da Declaração da Independência, além de realizar pesquisas em ambientes virtuais em língua
[43] Texto 1 coluna
inglesa sobre a temática da independência.
9º ano - Interdisciplinaridade História, Geografia e Matemática
TP028

Outra interdisciplinaridade possível se dá no 9º ano entre os componentes de História, Geografia e Matemática.
Veja a tabela a seguir para entender as unidades temáticas, seus objetos de conhecimentos respectivamente
relacionados com as habilidades de cada componente:
TP028
[44]
Unidade Temática
“Totalitarismos e conflitos mundiais”

Componente História
Objeto do conhecimento
“O colonialismo na África” e
“As guerras mundiais, a crise do

Habilidade a ser desenvolvida
“Caracterizar e discutir as dinâmicas
do colonialismo no continente

[44] Tabela

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U2
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☐ Prof. Ed. Inf.
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colonialismo e o advento dos
nacionalismos africanos e asiáticos”

Unidade Temática
“Conexões e escalas”

Unidade Temática
“Probabilidade e estatística”

Componente Geografia
Objeto do conhecimento
“Intercâmbios históricos e culturais
entre Europa, Ásia e Oceania”

Componente Matemática
Objeto do conhecimento
“Leitura, interpretação e
representação de dados de pesquisa
expressos em tabelas de dupla
entrada, gráficos de colunas simples e
agrupadas, gráficos de barras e de
setores e gráficos pictóricos”

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

africano e asiático e as lógicas de
resistência das populações locais
diante das questões internacionais”
(EF09HI14)
Habilidade a ser desenvolvida
“Analisar características de países e
grupos de países europeus, asiáticos e
da Oceania em seus aspectos
populacionais, urbanos, políticos e
econômicos e discutir suas
desigualdades sociais e econômicas e
pressões sobre seus ambientes físiconaturais” (EF09GE09)
Habilidade a ser desenvolvida
“Escolher e construir o gráfico mais
adequado (colunas, setores, linhas),
com ou sem uso de planilhas
eletrônicas, para apresentar um
determinado conjunto de dados,
destacando aspectos como as
medidas de tendência central”
(EF09MA22)

TP005

TP005
[45]

Observando as habilidades dos três componentes a serem desenvolvidas, como você articularia a
interdisciplinaridade entre eles?
O trabalho feito entre História e Geografia pode se utilizar de diversos dados demográficos, econômicos, entre
outros, que podem se articular com a área de Matemática.

[45] Texto 1 coluna
[46] inserir link para abrir em nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#f
undamental
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A interdisciplinaridade sempre é possível, mas exige que você, professor(a) dos anos finais do Ensino
Fundamental, tenha um planejamento conjunto com outro componente, articulação e comprometimento na
sua prática pedagógica. O trabalho isolado do componente curricular pode ser mais fácil de ser desenvolvido,
mas certamente os resultados da prática interdisciplinar são mais eficazes.
Navegue também pela [46] BNCC para se aprofundar mais nas competências e habilidades de cada componente
dos anos finais do Ensino Fundamental!
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DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros
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DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO

TP022

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

Texto + imagem 3 colunas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

TP012

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP024

TP025

MEC: Formação BNCC
M2U2

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP026

TP028

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

Módulo 2/Unidade 4: Atividades – HISTÓRIA
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[1]

[1] BANNER UNIDADE(Atividades)
[2]
Professor(a),
agora que você finalizou o Módulo 2, responda às atividades a seguir, que tratam dos aspectos fundamentais
da Base Nacional Comum Curricular para o componente de História.
Como professor, é importante que você compreenda os princípios da BNCC para que possa incorporá-los em
suas práticas pedagógicas, considerando, principalmente, as especificidades locais dos alunos e da comunidade
escolar, trabalhando progressivamente o desenvolvimento da capacidade dos alunos de responder de maneira
crítica, propositiva e ética aos conflitos impostos pela história.

Imagem para banner.
bncc_m2u4_prof_finais_historia_ativ_img01_116
1810073

[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

As atividades propostas têm como principal função incentivar que você compreenda o compromisso da História
com as competências gerais e específicas, e promova uma reflexão sobre as implicações da BNCC em sua
prática pedagógica.
Bom trabalho!
TP005
TP005

[3] Estrutura da BNCC: aspectos fundamentais

Atividade múltipla escolha (uma resposta
correta)com feedback

[4]
Com relação ao componente curricular de História do Ensino Fundamental – anos finais, tendo como
referencial a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), pode-se dizer que:
I.
II.
III.

IV.

V.

Os temas abordados nessa etapa do Ensino Fundamental se relacionam à interculturalidade, à
valorização das diferenças, ao movimento das populações, aos direitos civis.
Nos anos finais do Ensino Fundamental, os estudantes devem ser capazes apenas de reproduzir a
memória histórica.
A definição de competências específicas para a área de Humanas no documento da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) facilita o desenvolvimento do trabalho interdisciplinar entre Geografia e [3]Título H3
História, componentes curriculares da área, mas inviabiliza o diálogo com as demais áreas do currículo. [4]Texto 1 coluna
As habilidades nesses anos finais visam identificar, classificar, comparar e organizar em contexto local e
global, com foco numa melhor compreensão de si e do outro, da escola e da comunidade, do Estado,
do país e do mundo.
Tempo e espaço são os eixos conceituais em torno dos quais o ensino de História se estrutura nos anos

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: História

finais do Ensino Fundamental.
Considerando as afirmações sobre o componente curricular de História do Ensino Fundamental, assinale a
alternativa correta:
( ) Estão corretas as afirmativas I, III e V.
( ) Estão corretas as afirmativas II, III e V.
( ) Estão corretas as afirmativas I, II e IV.
( X ) Estão corretas as afirmativas I, IV e V.
( ) Estão corretas as afirmativas II, IV e V.
Feedback em caso de resposta correta: Parabéns, você acertou!
Tempo e espaço são os eixos conceituais em torno dos quais o ensino de História se estrutura em todo o Ensino
Fundamental, revelando uma progressão na complexidade desses conceitos ao longo dos 9 anos. Nos anos
finais, os temas abordados dizem respeito à interculturalidade, à valorização das diferenças, ao movimento das
populações, aos direitos civis, enquanto as habilidades objetivam identificar, classificar, comparar e organizar,
em contexto local e global, enfatizando a construção do sujeito em sua relação com o outro, valorizando a
diversidade e as diferenças culturais, políticas, econômicas e sociais. Portanto, as alternativas I, IV e V são
corretas.
As alternativas II e III são incorretas, pois, nos anos finais do Ensino Fundamental, os estudantes devem ser
capazes de produzir e reproduzir a memória histórica e também questionar a posição ética dos indivíduos em
relação ao passado e ao presente. Além disso, a definição de competências gerais e específicas favorecem a
interdisciplinaridade entre os componentes curriculares da área de Ciências Humanas e também com os
componentes das demais áreas.
Feedback em caso de resposta incorreta: Fique atento!
Tempo e espaço são os eixos conceituais em torno dos quais o ensino de História se estrutura em todo o Ensino
Fundamental, revelando uma progressão na complexidade desses conceitos ao longo dos 9 anos. Nos anos
finais, os temas abordados dizem respeito à interculturalidade, à valorização das diferenças, ao movimento das
populações, aos direitos civis, enquanto as habilidades objetivam identificar, classificar, comparar e organizar,
em contexto local e global, enfatizando a construção do sujeito em sua relação com o outro, valorizando a

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

diversidade e as diferenças culturais, políticas, econômicas e sociais. Portanto, as alternativas I, IV e V são
corretas.
As alternativas II e III são incorretas, pois, nos anos finais do Ensino Fundamental, os estudantes devem ser
capazes de produzir e reproduzir a memória histórica e também questionar a posição ética dos indivíduos em
relação ao passado e ao presente. Além disso, a definição de competências gerais e específicas favorecem a
interdisciplinaridade entre os componentes curriculares da área de Ciências Humanas e também com os
componentes das demais áreas.
TP005

Atividade múltipla escolha (uma resposta
correta)com feedback

TP005

[5]
Além das competências gerais, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apresenta aspectos que são comuns a
todos os componentes e áreas do currículo. Um desses aspectos comuns é a postura investigativa. No tocante
ao ensino de História no Ensino Fundamental, esse aspecto é importante, porque se articula diretamente com o
ofício do historiador, uma vez que a produção do conhecimento histórico exige:
I.

II.
III.
IV.
V.

Olhar os vestígios deixados pelas sociedades que viveram em outros tempos e lugares com um olhar
aguçado, procurando indagar esses vestígios (fontes históricas) para compreender modos de vida,
organização política e social, manifestações culturais, relação com a natureza e transformação dela.
Que se construa uma interpretação objetiva, que perdure ao longo do tempo, fazendo com que o [5]Texto 1 coluna
conhecimento histórico seja algo fundamentado, exato e comprovado apenas por fontes oficiais.
Fazer leituras, levantar hipóteses, fazer cruzamentos com informações de outras fontes, com base nas
quais a história vai sendo escrita e reescrita.
Compreender a atitude historiadora, própria dos historiadores profissionais, enquanto o saber histórico
escolar deve se apropriar desse conhecimento e reproduzi-lo.
Não apenas contar histórias, mas mobilizar métodos e atividades que impliquem uma atitude
historiadora, ou seja, fazer história.

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: História

Considerando as afirmações sobre o componente curricular de História do Ensino Fundamental, assinale a
alternativa correta:
( X ) Estão corretas as afirmativas I, III e V.
( ) Estão corretas as afirmativas II, III e V.
( ) Estão corretas as afirmativas I, II e IV.
( ) Estão corretas as afirmativas I, IV e V.
( ) Estão corretas as afirmativas II, IV e V.
Feedback em caso de resposta correta: Parabéns, você acertou!
Os métodos e as atividades utilizados pelos historiadores em seu ofício devem ser utilizados pelos professores
ao ensinar História no Ensino Fundamental. Esses métodos e atividades dizem respeito ao trabalho de análise
de diferentes fontes históricas, num processo de indagação dessas fontes, que procure construir e reconstruir
os acontecimentos passados de maneira crítica, revelando que esse conhecimento é fruto de leituras feitas a
partir do presente, do levantamento de hipóteses, do cruzamento de informações de fontes diversas, com base
nas quais a história vai sendo escrita e reescrita, construída e reconstruída, não sendo, portanto, estática,
imutável, acabada. O conhecimento histórico é um processo impregnado de dilemas e contradições. O saber
histórico escolar deve, assim, fazer uso de procedimentos similares aos utilizados pelos historiadores
profissionais, indagando o passado e promovendo uma atitude historiadora. Sendo assim, são corretas apenas
as afirmações I, III e V.
Feedback resposta incorreta: Fique atento!
Os métodos e as atividades utilizados pelos historiadores em seu ofício devem ser utilizados pelos professores
ao ensinar História no Ensino Fundamental. Esses métodos e atividades dizem respeito ao trabalho de análise
de diferentes fontes históricas, num processo de indagação dessas fontes, que procure construir e reconstruir
os acontecimentos passados de maneira crítica, revelando que esse conhecimento é fruto de leituras feitas a
partir do presente, do levantamento de hipóteses, do cruzamento de informações de fontes diversas, com base
nas quais a história vai sendo escrita e reescrita, construída e reconstruída, não sendo, portanto, estática,
imutável, acabada. O conhecimento histórico é um processo impregnado de dilemas e contradições. O saber
histórico escolar deve, assim, fazer uso de procedimentos similares aos utilizados pelos historiadores
profissionais, indagando o passado e promovendo uma atitude historiadora. Sendo assim, são corretas apenas

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

as afirmações I, III e V.

TP005

[6]
TP005
As competências específicas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) se desdobram em habilidades que
resultam em aprendizagens essenciais para a formação dos estudantes. Essas aprendizagens exigem, de acordo Atividade múltipla escolha com feedback
com cada componente curricular, procedimentos e estratégias específicas. No caso do componente de História,
quanto aos procedimentos e estratégias, indique (V) se a afirmação é verdadeira ou (F) se a afirmação é falsa:

(F) 1. O trabalho com os diversos documentos históricos, por exemplo, textos de historiadores, documentos
oficiais, fotografias, audiovisuais (gravações, filmes, documentários, obras de ficção, obras literárias etc.),
objetos, móveis, vestuários, brinquedos, utensílios domésticos, de uso pessoal, veículos, depoimentos, diários,
cadernos de escola, de receita etc., são utilizados apenas para ilustrar a história, mostrando aos estudantes
como era a vida em outras épocas.
(V) 2. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o trabalho com as fontes históricas é central
na construção da identidade individual e coletiva, portanto, os vestígios e os registros se iniciam com as [6]Texto 1 coluna
vivências e os saberes dos estudantes, dos registros e das impressões sobre sua vida, seu cotidiano,
transcendendo para outros grupos, comunidades, sociedades e povos.
(V) 3. As memórias individuais e coletivas se inter-relacionam, possibilitando aos estudantes a compreensão das
relações entre indivíduo e sociedade, nas questões dos patrimônios culturais, materiais e imateriais.
(F) 4. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) prevê uma metodologia de ensino do componente curricular
de História, baseada essencialmente na memorização de fatos, acontecimentos e datas, por isso a ênfase na
cronologia e na história econômica.

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

COMPONENTE: História

(V) 5. Reconhecer-se como parte de um grupo, de uma sociedade, de uma etnia, de uma raça e de uma cultura
é fundamental para a construção da identidade, assim como para estabelecer relações de alteridade e de modo
de vida em diferentes tempos.
Feedback em caso de resposta correta: Parabéns, você acertou!
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) prevê uma metodologia de ensino, porém os princípios, os
conceitos, as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as competências e as habilidades específicas
indicam que o ensino de História no Ensino Fundamental deve se basear no que a Base chama de “atitude
historiadora”, o que implica considerar as experiências (vivências e saberes) de alunos e professores, além do o
trabalho com os diversos documentos históricos. Isso indica que o trabalho com as diversas fontes históricas é
central na construção da identidade individual e coletiva, sendo fundamental para estabelecer relações de
alteridade e de modo de vida em diferentes tempos. Portanto, apenas as afirmações 1 e 4 são falsas.
Feedback resposta incorreta: Fique atento!
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) prevê uma metodologia de ensino, porém os princípios, os
conceitos, as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as competências e as habilidades específicas
indicam que o ensino de História no Ensino Fundamental deve se basear no que a Base chama de “atitude
historiadora”, o que implica considerar as experiências (vivências e saberes) de alunos e professores, além do o
trabalho com os diversos documentos históricos. Isso indica que o trabalho com as diversas fontes históricas é
central na construção da identidade individual e coletiva, sendo fundamental para estabelecer relações de
alteridade e de modo de vida em diferentes tempos. Portanto, apenas as afirmações 1 e 4 são falsas.
TP023

[7]
Convite para o debate
[8]
Para finalizar este Módulo 2, convidamos você a participar do [8.1]Fórum de discussão para trocar experiências
com outros professores: [8.2]
 Qual é sua experiência em relação ao ensino de habilidades de História?

TP023

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas



☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

Há necessidade de mudanças em sua prática pedagógica para garantir, aos alunos, as aprendizagens
declaradas na BNCC?

Compartilhe suas reflexões no fórum, anote também outras questões para que você possa discutir com outros
educadores de sua escola.
Bom trabalho!
TP008

[7] Título H3
[8] Texto 1 coluna
[8.1]inserir no Tooltip:
O Fórum fica disponível no canto superior
direito da tela, junto com outras ferramentas
do AVA MEC.
[8.2] Publicar tópicos de fórum na
ferramenta AVA MEC
TP008

[9] Importante!
[10] Fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas mensagens
não tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou inadequadas.
Lembre-se também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o mesmo
oralmente.

[9] Texto H4
[10] Texto 1 coluna dentro da tarja de
destaque

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

UNIDADES

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP019

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

TP021

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP022

Elementos de interface
Tooltip FECHADO

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + imagem (100%)

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Slider/carrossel

TP024

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

COMPONENTE: História

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna

TP026

TP028

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

AREA: Ciências Humanas

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais
COMPONENTE: História

fixa

☒ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U1
Legenda
MSTech
Comunicação GTE
Design Instrucional GTE

Módulo 2/Unidade 1: O LUGAR DOS CONSELHOS NOS SISTEMAS DE
ENSINO [H1] - CONSELHEIROS
CONTEÚDO

MODELO / ORIENTAÇÕES

TP002

[1] Módulo 2: O lugar dos Conselhos nos Sistemas de Ensino

TP002

Neste módulo, você identificará quais são as responsabilidades dos Conselhos de Educação e seu papel no acompanhamento da
implementação da BNCC no Estado, no Distrito Federal ou no Município.

Para isso, serão abordados os seguintes assuntos:
TP007
[2]




os Conselhos de Educação nos Sistemas de Ensino;
o papel dos Conselhos de Educação no acompanhamento da implementação da BNCC no Estado, no Distrito
Federal e no Município;
os principais desafios dos Conselhos de Educação.

[1] BANNER DO MÓDULO. Seguir
layout / PIV
Texto aplicado sobre a imagem no
HTML [h1]

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U1

[2.1]
Após conhecer o conteúdo deste módulo, você poderá realizar um conjunto de atividades que propõem a reflexão a
respeito dos assuntos apresentados.

TP007

TP006

[3] Objetivos do Módulo
[4] Ao final deste módulo, espera-se que você:

[2] lista



compreenda o papel dos Conselhos e sua importância na implementação da BNCC;



entenda como os Conselhos podem e devem atuar no que se refere à BNCC;



conheça os principais desafios a serem enfrentados pelos Conselhos de Educação ante a construção dos

[2.1] texto 1 coluna
TP006

currículos e das propostas pedagógicas.

[5] Os Conselhos de Educação nos Sistemas de Ensino

[6.2] “A principal função de um Conselho
de Educação é dar condições para que as
escolas e as redes de ensino ofertem
educação de qualidade”

[6.1] Os Conselhos de Educação são órgãos consultivos,
normativos e deliberativos dos Sistemas de Ensino, que
devem se organizar e atuar, em regime de colaboração, entre
as instâncias federadas.
A principal função de um Conselho de Educação é garantir,

[3] título H3
[4] texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U1
dar condições para que as Escolas e as redes de ensino ofertem educação de qualidade para todos aqueles que têm
direitos de aprendizagem como cidadãos. Ao Conselho cabe, portanto, definir normas claras, objetivas, que auxiliem o
professor no desenvolvimento de sua proposta pedagógica, orientada pelo zelo em relação ao aprendizado do aluno.

[5] título H2
[6.1] texto 1 coluna
[6.2] texto para olho

TP012
TP012

[7] Para compreender melhor o papel dos Conselhos, a legislação que os regulamenta e as contribuições esperadas dos
Conselhos para os Sistemas de Ensino, assista à videoaula a seguir.

[8] Videoaula VA1_M2U1_conselheiros

[7] texto 1 coluna
[8] Videoaula
VA1_M2U1_conselheiros

TP008

[9] SAIBA MAIS:
Para mais informações sobre os Conselhos e suas atribuições, consulte:
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) [9.1]
A área sobre o Conselho Nacional da Educação Básica (CNE) no portal do MEC [9.2]
A área de pareceres e resoluções do CNE, no portal do MEC [9.3]

TP008

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U1
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNs) [9.4]

[Avançar para a Unidade 2]

[9] SAIBA MAIS

[9.1] inserir link para abrir em nova
aba:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L
9394.htm

[9.2] inserir link para abrir em nova
aba: http://portal.mec.gov.br/conselhonacional-de-educacao/apresentacao

[9.3] inserir link para abrir em nova
aba:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=
com_content&view=article&id=12992

[9.4] inserir link para abrir em nova
aba:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U1
com_docman&view=download&alias=1554
8-d-c-n-educacao-basica-novapdf&category_slug=abril-2014pdf&Itemid=30192

DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO
CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

TP015

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U1
OBJETIVOS DO MÓDULO

MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP0016

Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface

TP018

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U1
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP019

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas VERTICAL

TP020

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U1

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO

TP022

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U1
CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP024

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP026

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U1

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP028

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U2
Legenda

MSTech
Comunicação GTE
Design Instrucional GTE

Módulo 2/Unidade 2: O LUGAR DOS CONSELHOS NOS SISTEMAS DE
ENSINO - CONSELHEIROS
CONTEÚDO
TP004

[0]

MODELO /
ORIENTAÇÕES
TP004
[0] Imagem para banner.
Shutterstock 353531531

[1] título H2
[2] [Texto_ 1 coluna]

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U2
[1] Papel dos Conselhos de Educação no acompanhamento da implementação da BNCC
TP012
[2] Você sabe como os Conselhos podem e devem atuar no que se refere à BNCC? Veja, na videoaula a seguir, o que o conselheiro

TP012
[3]

Francisco Cordão tem a dizer sobre esse assunto.

[3] Videoaula - VA2_M2U2_conselheiros

Videoaula
VA2_M2U2_conselheiros
[4] [Texto_ 1 coluna]
TP008

[4] O Conselho Nacional de Educação (CNE) definiu, por meio da Resolução nº 2 de 2017 [4.1], as normas gerais para a implementação da
BNCC.
Compete aos Conselhos estaduais, distrital e municipais, fazer essa ligação entre a norma nacional e a realidade local – no Estado e no
Município – para trabalhar com os alunos reais e desenvolver com eles a capacidade de aprender.

[5]SAIBA MAIS
Para conhecer alguns exemplos de atos editados pelos Conselhos, acesse:
O Parecer CNE/CEB nº 7/2010, aprovado em 7 de abril de 2010 [5.1] e a Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010 [5.2] sobre as
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.
 O Parecer CNE/CEB nº 20/2009, aprovado em 11 de novembro de 2009 [5.3] e a Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009 [5.4] sobre as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.

 O Parecer CNE/CEB nº 11/2010, aprovado em 7 de julho de 2010 [5.5] e a Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010 [5.6] sobre as

4.1 inserir link para abrir em nova
aba
http://basenacionalcomum.mec.g
ov.br/wpcontent/uploads/2018/04/RESOL
UCAOCNE_CP222DEDEZEMBROD
E2017.pdf
TP008

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U2
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos.

 O Parecer CNE/CEB nº 5/2011, aprovado em 5 de maio de 2011 [5.7] e a Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012 [5.8] sobre as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

[Avançar para a Unidade 3]
[5] SAIBA MAIS
[5.1] inserir link para abrir em
nova aba:
http://portal.mec.gov.br/index.ph
p?Itemid=&gid=5367&option=co
m_docman&task=doc_download
[5.2] inserir link para abrir em
nova aba:
http://portal.mec.gov.br/dmdocu
ments/rceb004_10.pdf
[5.3] inserir link para abrir em
nova aba:
http://portal.mec.gov.br/dmdocu
ments/pceb020_09.pdf
[5.4] inserir link para abrir em
nova aba:
http://portal.mec.gov.br/index.ph
p?option=com_docman&view=do

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U2
wnload&alias=2298-rceb00509&category_slug=dezembro2009-pdf&Itemid=30192

[5.5] inserir link para abrir em
nova aba:
http://portal.mec.gov.br/index.ph
p?option=com_docman&view=do
wnload&alias=6324-pceb01110&Itemid=30192
[5.6] inserir link para abrir em
nova aba:
http://portal.mec.gov.br/dmdocu
ments/rceb007_10.pdf
[5.7] inserir link para abrir em
nova aba:
http://portal.mec.gov.br/index.ph
p?option=com_docman&view=do
wnload&alias=8016-pceb00511&Itemid=30192
[5.8] inserir link para abrir em
nova aba:
http://portal.mec.gov.br/index.ph
p?option=com_docman&view=do
wnload&alias=9864-rceb00212&category_slug=janeiro-2012pdf&Itemid=30192

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U2

PÁGINA DO CURSO

TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U2

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP019

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U2
Texto 1 coluna + OLHO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

TP021

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U2

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP022

Elementos de interface
Tooltip FECHADO

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + imagem (100%)

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Slider/carrossel

TP024

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U2

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP026

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U3
Legenda

MSTech
Comunicação GTE
Design Instrucional GTE

Módulo 2/Unidade 3: O LUGAR DOS CONSELHOS NOS SISTEMAS DE
ENSINO [H1] - CONSELHEIROS
CONTEÚDO

MODELO /
ORIENTAÇÕES

TP004

[0]

TP004
[0] Imagem para banner.
Shutterstock 218153845

[1] Principais desafios dos Conselhos de Educação

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U3
[2] Você sabe quais são principais desafios a serem enfrentados pelos Conselhos de Educação no que se refere à construção dos Currículos
e das Propostas Pedagógicas com base na BNCC?
Veja algumas considerações e orientações importantes sobre esse assunto na videoaula a seguir:
TP012

[1] título H2
[2] [Texto_ 1 coluna]

[3] Videoaula VA3_M2U3_conselheiros
TP012
[3]

TP006

[4] O contexto
[5.1] O Plano Nacional de Educação (PNE) foi aprovado em 2014 para vigência até 2024. Na sequência, foram aprovados planos estaduais,
distrital e municipais de educação. Nesse contexto, foi definida a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). E foram definidas metas para a
União, para os Estados e para os Municípios.
Considerando esse contexto, cada Conselho tem que refletir e debater com a sua
secretaria estadual ou municipal de Educação, com suas redes de escola e seus
[5.2] “A missão do Conselho é criar
professores, como concretizar essas metas.
condições (com subsídios e embasadas

em estudos) para que o trabalho seja
executado com vista à obtenção de
melhores resultados de aprendizagem.”

A missão do Conselho é criar condições (com subsídios e embasadas em estudos)
para que o trabalho seja executado com vista à obtenção de melhores resultados de
aprendizagem.
Como isso pode ser realizado? Por meio de parecer normativo e casuístico,
respondendo às questões específicas e indicando estudos para aprimoramento. O
Conselho é, portanto, um órgão mobilizador dos educadores para cumprir os

grandes objetivos nacionais.
Cada Conselho precisa assumir uma postura estimuladora, articuladora, incentivadora para que a escola cumpra com a sua missão

Videoaula
VA3_M2U3_conselheiros

TP006

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U3
principal, que é a de garantir as aprendizagens dos alunos.
[4] título H2
[5.1] Texto

[Avançar para a Unidade 4]
[5.2] Texto para olho

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U3

PÁGINA DO CURSO

TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U3

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP019

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U3
Texto 1 coluna + OLHO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

TP021

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U3

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP022

Elementos de interface
Tooltip FECHADO

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + imagem (100%)

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Slider/carrossel

TP024

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M2U3

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP026

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros.

Módulo 2/Unidade 4: O lugar dos Conselhos nos Sistemas de Ensino CONSELHEIROS
CONTEÚDO
TP004

[1]

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP0004
PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE ANTERIOR (TOPO)
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)

[2]
Conselheiro(a),

[1]

Agora que você finalizou o Módulo 2, responda às atividades a seguir que tratam do papel dos Conselhos nos BANNER MÓDULO
Imagem:
Sistemas de Ensino.
bncc_stb_m1_professores_u5_img01_75472
Bom trabalho!
6222
[2]
[1] Atividade – Normas da LDB

CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA UNIDADE (RODAPÉ)

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros.

[2]
A construção dos Currículos e das Propostas Pedagógicas será um grande desafio para as redes e as escolas. Por
isso, é fundamental o apoio e a colaboração dos Conselhos de Educação tendo como base a BNCC, para que esse
processo seja realizado de forma a atender aos direitos e objetivos de aprendizagem, considerando as diretrizes
gerais definidas pela LDB. A seguir, temos algumas normas definidas pela LDB e suas definições. Relacione-as.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Assim que finalizar a atividade, pare e reflita sobre os aspectos apresentados considerando o seu Conselho de
Educação.
[3]

[3] Atividade associação com feedback

Norma

Definição

1.

Lei específica de
criação

( 1 ) Garante maior segurança para o
Conselho, pois sua origem em Decreto
ou outro ato do Executivo o torna
suscetível de alterações.

2.

Composição
paritária

( 2 ) Com representação de diferentes
segmentos da área educacional favorece
a gestão democrática.

3.

Proposta
Pedagógica livre

( 3 ) Favorece a autonomia da escola.

4.

Normas
complementares

( 4 ) Pode orientar a adoção de formas
de organização e propostas de
progressão próprias, para a concepção

Feedback Acerto/Erro[4]
Acerto: Parabéns! A resposta está correta.
Erro: Atenção! Possuir Lei de criação
garante maior segurança para o Conselho,
pois sua origem em Decreto ou outro ato
do Executivo o torna suscetível de
alterações pelos governantes de cada
mandato.
Acerto: Parabéns! A resposta está correta.
Erro: Atenção! A composição paritária, com
representação de diferentes segmentos da
área educacional, o torna mais
democrático.
Acerto: Parabéns! A resposta está correta.
Erro: Atenção! Estimular que a Proposta
Pedagógica de cada escola seja de livre
construção e adoção, sem submissão ao
Conselho ou à Secretaria de Educação, é
condição para sua autonomia. (da escola)
Acerto: Parabéns! A resposta está correta.
Erro: Atenção! A edição de normas
complementares às Diretrizes Nacionais,
inclusive à BNCC, pode ser necessária,

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna

[4] Feedback por alternativa

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

da Parte Diversificada, para orientar a
abordagem transversal e integradora de
temas.

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

como para orientar a adoção de formas de
organização e propostas de progressão
próprias, ou para a concepção da Parte
Diversificada, ou para orientar a
abordagem transversal e integradora de
temas exigidos por leis e normas
específicas.

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros.

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[1]Ativid

ade –
Desafios
[2] Sobre os desafios que se colocam para os Conselhos de Educação, marque V para as afirmativas verdadeiras e
F para as falsas.

[2] Atividade Verdadeiro ou Falso
[3] [5] [7] [9] Afirmações
[4] [6] [8] [10] Feedback por alternativa

[3]
( V ) O Conselho age corretamente se preserva a autonomia da escola na concepção, no desenvolvimento e na
avaliação da respectiva Proposta Pedagógica.
[4]
Feedback de Acerto: Parabéns! A resposta está correta.
Feedback de Erro: Atenção! Cabe aos Conselhos de Educação orientar as Escolas quanto à concepção, ao
desenvolvimento e à avaliação das Propostas Pedagógicas sob sua jurisdição.

[5]
( V ) O Conselho deve aguardar as deliberações do Governo.
[6]
Feedback de Acerto: Parabéns! A resposta está correta.
Feedback de Erro: Atenção! O Conselho, por ser órgão de Estado, deve manter suas prerrogativas, não

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

subordinando suas deliberações ao Governo.
[7]

☒ Conselheiros.

[2] Texto 1 coluna
[3] inserir link para abrir em nova aba:

( F ) O Conselho deve desenvolver a cultura de compromisso com resultados, no cumprimento dos currículos
escolares, objetivando a efetiva e permanente aprendizagem dos estudantes e zelando por ela.

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

[8]

CP222DEDEZEMBRODE2017.pdf

Feedback de Acerto: Parabéns! A resposta está correta.
Feedback de Erro: Atenção! O Conselho age bem se não se burocratiza, se concentra seus esforços no apoio às
escolas e se tem compromisso com resultados.

[4] inserir link para abrir em nova aba:

[9]
( F ) É papel da escola, atribuído por lei, monitorar e avaliar a execução do Plano Decenal de Educação.
[10]
Feedback de Acerto: Parabéns! A resposta está correta.
Feedback de Erro: Atenção! Cabe ao Conselho, por determinação da lei, monitorar e avaliar a execução do Plano
Decenal de Educação.

[1] Atividade – Proposição de Normas
[2]
Agora, propomos a você o seguinte exercício:

content/uploads/2018/04/RESOLUCAOCNE_

http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro2017-pdf/78631-pcp015-17-pdf/file

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

Faça um levantamento dos atos normativos do seu Conselho, referentes à Educação Básica e suas etapas e fases,
que necessitarão de atualização ou substituição diante na Resolução CNECP nº 02/2007, que instituiu e orientou a
implantação da BNCC, a qual é o seu Anexo. Caso necessário, você deve propor ao seu Conselho atualização ou
substituição dessas normas para adequação à BNCC.

Conheça documentos importantes do CNE:


[3]Resolução CNE/CP nº 02/2017



[4]Parecer CNE/CP nº 15/2017

☒ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

MODELOS DE TEMPLATE
DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros.

MODELOS DE TEMPLATE
MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO
PÁGINA DO MÓDULO

TP002

BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO
CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

Elementos de interface
Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo
TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC
PÁGINA DA UNIDADE

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

TP004

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros.

TP017

NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE ANTERIOR (TOPO)

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA UNIDADE (RODAPÉ)

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM
CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP019

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

TP021

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

CONTEÚDO DIAGRAMADO

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros.

TP022

Elementos de interface
Tooltip FECHADO

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

TP012

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

TP024

TP025

MEC: Formação BNCC

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

TP013

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

☐ Prof. E.F. II – anos finais

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

☒ Conselheiros.

TP026

TP028

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1

Módulo 2/Unidade 1: As etapas da Educação Básica - Gestor
CONTEÚDO

MODELO / ORIENTAÇÕES

TP002

[1.1] [1.2]

Módulo 2: As etapas da Educação Básica

TP002

[1.3] Neste Módulo, você verá a importância de ser um gestor comprometido com o apoio ao desenvolvimento das
competências e habilidades dispostas na BNCC para cada etapa da Educação Básica.
Para isso, serão abordados os seguintes assuntos:
TP018
[2]
>> O papel do gestor em relação a:
o organização do tempo e do espaço escolar;
o organização dos materiais de apoio às aprendizagens;
o fomento ao protagonismo do aluno;
o atenção à progressão das aprendizagens, transições e avaliações.
>> Características, princípios e fundamentos pedagógicos na BNCC:
o da Educação Infantil;
o dos anos iniciais do Ensino Fundamental;
o dos anos finais do Ensino Fundamental;
[2.1]

[1.1] BANNER DO MÓDULO adequado ao
PIV / layout dos cursos
[1.2] Texto [h1] aplicado sobre a imagem
no HTML

[1.3] Texto 1 coluna
TP018

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1

Ao final, você poderá realizar um conjunto de atividades que propõem a reflexão a respeito dos conteúdos deste
Módulo.
[3] Objetivos do Módulo
[3.1]
Ao concluir este módulo, espera-se que você, gestor:


identifique os aspectos críticos de sua atuação que podem contribuir para o desenvolvimento das
aprendizagens declaradas na BNCC;



conheça as características essenciais das diferentes etapas da Educação Básica.

[2] sinais >> indicam “sanfonas”;
bullets indicam texto dentro de cada
sanfona
[2.1] texto 1 coluna

TP012

[3] título H3
[3.1] texto 1 coluna

[4] O papel dos gestores
[4.1] Os gestores das unidades escolares têm, sob sua responsabilidade, um grande conjunto de atividades, que podem

TP012

ser organizadas nas seguintes dimensões: gestão administrativo-financeira, gestão de pessoas, gestão de materiais e
infraestrutura e gestão pedagógica.
Mas e em relação à BNCC? Espera-se que os gestores ofereçam condições favoráveis ao desenvolvimento das
aprendizagens indicadas na Base. Quais são essas condições?

[4] título H2

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1
[4.1] texto 1 coluna

Assista ao vídeo a seguir, em que as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello abordam a organização do

[5] VA1_M2U1_gestores

tempo, do espaço escolar e, ainda, dos materiais de apoio às aprendizagens.
[5] videoaula
TP009
TP009

[6] Cabe retomar alguns aspectos tratados na videoaula para aprofundar as reflexões. A metáfora do gestor escolar
como maestro de uma orquestra se alinha totalmente à compreensão de que a escola é uma organização complexa,
com diferentes atores e papéis, na qual todos têm um objetivo comum: a aprendizagem dos alunos.
[7.1]

[6] texto 1 coluna
[7] texto 50%
[7.1] imagem 50%, alinhada à direita.
bncc_m2u1_gestor_img01_206150962

[7] Nesse sentido, cabe o alerta para que as decisões (em relação aos tempos, espaços, materiais e outros) sejam
tomadas de acordo com as necessidades de aprendizagem dos alunos. Trata-se de uma diretriz que deve conduzir não

TP023

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1
apenas o trabalho dos gestores, mas de toda a escola, uma vez que o tempo e o lugar da aprendizagem não se
circunscrevem, unicamente, à sala de aula. Como promover aprendizagens, por exemplo, no pátio ou no refeitório?
Para os gestores cabe também refletir sobre a organização dos tempos da equipe escolar (e não apenas dos alunos).
Toda orquestra precisa de ensaios. Toda equipe escolar precisa de momentos de reflexão e trabalho pedagógico
coletivo. O estudo das partituras musicais equivale à compreensão da proposta pedagógica e do currículo, orientados
pela BNCC.

[8] Título H3
[8.1] texto 1 coluna
[8.2] texto para tooltip:

TP023

[8] Atenção à progressão e avaliação das aprendizagens
[8.1] A proposta pedagógica e o currículo podem ser considerados instrumentos da gestão das aprendizagens. Nesses
instrumentos, devem estar explicitadas as práticas para garantia da progressão das aprendizagens [8.2] e continuidade
das experiências dos alunos, ao longo das séries, ciclos e etapas e, consequentemente, as práticas e o planejamento
das avaliações. Assista à videoaula a seguir e observe o que as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello
abordam em relação ao que cabe ao gestor no planejamento e na avaliação das aprendizagens.

Na BNCC, a progressão das
aprendizagens pode tanto estar
relacionada aos processos cognitivos em
jogo – sendo expressa por verbos que
indicam processos cada vez mais ativos
ou exigentes – quanto aos objetos de
conhecimento – que podem apresentar
crescente sofisticação ou complexidade –
ou, ainda, aos modificadores – que, por
exemplo, podem fazer referência a
contextos mais familiares aos alunos e,
aos poucos, expandir-se para contextos
mais amplos.
TP012

TP012

[9] VA3_M2U1_gestores

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1

[10] Após assistir à videoaula, é esperado que, como gestor, você tenha compreendido sua posição privilegiada para o
acompanhamento da progressão das aprendizagens ao longo da educação básica. Enquanto os professores tendem a
se concentrar na compreensão do currículo em sua série ou ano, o gestor tem a visão de toda a educação básica – e
tem como responsabilidade promover a articulação e a progressão horizontal e vertical (entre séries, etapas e
componentes), favorecendo, até mesmo, a interdisciplinaridade.
TP009

[9] VA3_M2U1_gestores

[10] texto 1 coluna

[11] Cuidado com o desenvolvimento integral dos alunos

TP009

[12] No Módulo 1, o desenvolvimento integral dos alunos foi
apresentado como um dos aspectos centrais da BNCC, ao lado
do desenvolvimento de competências. Agora, cabe destacar
como suas ações, como gestor, podem contribuir para esse
desenvolvimento integral. Na videoaula a seguir, as professoras
Ghisleine e Guiomar tratam de três aspectos:
[12.1]

[11] Título H3

 a promoção de uma postura investigativa;

[12] texto 50%
[12.1] IMAGEM 50%, alinhada à squerda.
bncc_m2u1_gestor_img02_210165823

 o investimento na criatividade com vistas à resolução

TP012

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1
de problemas;


o fomento ao protagonismo do aluno.

TP012
[13] VA2_M2U1_gestores
[13] VA2_M2U1_gestores

[14] texto 1 coluna

[14] Cabe ressaltar que alunos protagonistas só podem ser desenvolvidos mediante a criação intencional de espaços de
participação: dentro de sala de aula (por meio de metodologias ativas de ensino) e em instâncias de participação e
deliberação coletivas (conselhos de série e classe, grêmio estudantil etc.). Você, como gestor, tem se preocupado com
essas questões?

[Avançar ]

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1
DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1
PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

TP021

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP022

Elementos de interface
Tooltip FECHADO

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + imagem (100%)

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Slider/carrossel

TP024

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U1

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou

TP026

TP028

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

M2U1
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2

Módulo 2/Unidade 2: As etapas da Educação Básica - Gestor
CONTEÚDO

MODELO / ORIENTAÇÕES

TP002
TP004

[1.1]

[1.1] BANNER DO MÓDULO. Imagem
referência shutter: 407463319
[1.2] Texto [h2] aplicado sobre a imagem
no HTML

[1.2] Educação

Infantil: características, princípios e fundamentos pedagógicos

TP 027

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2
TP 027

[2] A Educação Infantil é uma etapa da escolarização na qual são atendidas as crianças em um estágio crucial do seu
desenvolvimento. Por esse motivo, uma das metas do Plano Nacional de Educação (2014-2024) refere-se a essa etapa:
[3] Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma
a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da
vigência deste PNE. (MEC/Sase, 2014 [3.1])

TP 024

[2] TEXTO 1 COLUNA
[3] CITAÇÃO
[3.1] inserir link para abrir em nova
aba:
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/p
ne_conhecendo_20_metas.pdf
TP 024

[4] Veja, nos gráficos a seguir, qual o status de acesso e cobertura da Educação Infantil no Brasil.

[4] texto 1 coluna
Produzir gráficos de acordo com

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2
arquivo
bncc_xls_m2u2_gestor_graficos

[4.1] Gráfico 1

[4.1] >> Gráfico 1 – Percentual da população de 0 a 3 anos de idade que frequentava a escola ou creche – Brasil – 20042016.

[4.2] Gráfico 2

[4.3] Gráfico 3

[4.2] >> Gráfico 2 – Percentual da população de 0 a 3 anos de idade que frequentava a escola ou a creche, por região –
2016.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2
[4.4] Gráfico 4

[5] Legenda do slider (fixa para todas
as imagens)
[4.3] >> Gráfico 3 – Percentual da população de 4 a 5 anos de idade que frequentava a escola ou a creche – Brasil –
2004-2016.

[5.1] inserir link para abrir em nova
aba:
http://portal.inep.gov.br/informacaoda-publicacao//asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/do
cument/id/1476034

[4.4] >> Gráfico 4 – Percentual da população de 4 a 5 anos de idade que frequentava a escola ou a creche, por região –
2016.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2

[5] Fonte: adaptado do Relatório do 2º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação – 2018 [5.1]
TP012
TP012
[6] Agora, assista à videoaula gravada com as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello, para ver a análise
que elas fazem desses dados e comentários a respeito da BNCC da Educação Infantil.
[6] texto 1 coluna

[7] videoaula

[7] VA1_M2U2_gestores

TP008
TP008
[8] No vídeo, as professoras enfatizam o esforço que o Brasil vem fazendo, ao longo dos anos, para alcançar as metas
estabelecidas no PNE, de 50% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches e 100% das crianças de 4 e 5 anos
matriculadas na pré-escola. Dados de pesquisas indicam que esse esforço é recompensado no futuro, pois a educação
de qualidade para essa faixa etária tem impactos positivos no desenvolvimento posterior das crianças e no sucesso
escolar.
[9] Saiba mais!
[8] texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2
[9] texto na tarja + ícone Saiba Mais

Leia as pesquisas de Maria Malta Campos, de 1997[9.1], e de Sharon Lynn Kagan, publicada em 2011[9.2], sobre o
impacto da Educação Infantil no desenvolvimento das crianças.

9.1 inserir link para abrir em nova aba
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.p
hp/cp/article/view/754/766

9.2 inserir link para abrir em nova aba
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.p
hp/cp/article/view/117/122

[Avançar para a Unidade 3]

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2
DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2
PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

TP021

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP022

Elementos de interface
Tooltip FECHADO

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + imagem (100%)

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Slider/carrossel

TP024

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

M2U2

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou

TP026

TP028

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

M2U2
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

☐ Conselheiros

Módulo 2/ Unidade 3: As etapas da Educação Básica - Gestor
CONTEÚDO

MODELO / ORIENTAÇÕES

TP002
TP004

[1.1]

[1.1] BANNER DO MÓDULO. Imagem referência
shutter: 207418525
[1.2] Texto [h2] aplicado sobre a imagem no HTML

[1.2] Ensino

Fundamental: características, princípios e fundamentos

TP 027

pedagógicos
TP 027

[2] O Ensino Fundamental é a etapa mais longa da Educação Básica: são nove anos, quando
considerados os anos iniciais e finais. Por esse motivo, são muitas as habilidades elencadas na BNCC
como aprendizagens essenciais, mas é importante destacar que nos primeiros dois anos a atenção da

[2] TEXTO 1 COLUNA

BNCC recai principalmente sobre a alfabetização e o letramento matemático. Veja o que aparece no
texto da Base em relação a alfabetização:
[3] 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, p. 57)

[4] Já o letramento matemático é um conjunto de competências e habilidades relacionadas à aplicação
da matemática em situações contextualizadas. Esse constructo, presente na BNCC, também orienta a
matriz de avaliação de matemática do Pisa [4.1] (sigla para Programme for International Student
Assessment – Programa Internacional de Avaliação de Estudantes). Na BNCC, letramento matemático

é definido como:

[3] CITAÇÃO
[4] texto 1 coluna
[4.1] inserir link para abrir em nova aba:
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionai
s/pisa/marcos_referenciais/2013/matriz_avaliaca
o_matematica.pdf
[

5] citação
[5] [...] 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, p. 264)

[6] Assim como ocorre para a Educação Infantil, a BNCC alinha-se às metas do PNE para o Ensino
Fundamental. No que se refere à alfabetização, a 5ª meta do Plano Nacional de Educação (2014-2024)
[6.1] preconiza que todas as crianças sejam alfabetizadas, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino
Fundamental.

[6] texto 1 coluna
[6.1] inserir link para abrir em nova aba:
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhece
ndo_20_metas.pdf

TP012
[7] Assista ao vídeo a seguir, em que as professoras Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello discutem
sobre a alfabetização e o letramento matemático como direitos de aprendizagem declarados na BNCC

TP012

para os anos iniciais do Ensino Fundamental e os esforços necessários para garanti-los.
[8] videoaula

[7] texto 1 coluna

TP 024
[8] VA1_M2U3_gestores PARTE 1

TP 024
SEM cor de fundo no slider.
[9] No vídeo são retomados alguns dados dos resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA)
de 2016 [9.1]. Veja, a seguir, esses e outros dados relacionados às aprendizagens dos alunos do Ensino
Fundamental.

[4.1] >> Gráfico 1 – Distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em leitura, no
Brasil e por região geográfica

[4.2] >> Gráfico 2 – Distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em escrita, no
Brasil e por região geográfica

[4.3] >> Gráfico 3 – Distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em Matemática, no
Brasil e por região geográfica

[9] texto 1 coluna
[9.1] inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/48
4421/RELAT%C3%93RIO+SAEBANA+2016+PANORAMA+DO+BRASIL+E+DOS+EST
ADOS/41592fab-6fd6-4c21-9fbbd686f6b05abe?version=1.0

Produzir gráficos de acordo com arquivo
bncc_xls_m2u3_gestor_graficos

[5] Fonte: adaptado do Relatório Saeb/ANA 2016 – Panorama do Brasil e dos Estados [5.1]
[4.1] Gráfico 1

[4.2] Gráfico 2

[4.3] Gráfico 3
[4.4] Gráfico 4

[5] Legenda do slider (fixa para todas as imagens)
[5.1] inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/48
4421/RELAT%C3%93RIO+SAEBANA+2016+PANORAMA+DO+BRASIL+E+DOS+EST
ADOS/41592fab-6fd6-4c21-9fbbd686f6b05abe?version=1.0

TP019

TP019
[6] Entenda os níveis de proficiência da ANA:

>> [7] Leitura
[7.1]

No nível 1, os estudantes provavelmente são capazes de ler palavras com estrutura silábica
canônica e não canônica, ainda que alternem sílabas canônicas e não canônicas.

[6] texto 1 coluna, centralizado.

No nível 2, além das habilidades descritas no nível anterior, os estudantes provavelmente são

Os sinais >> indicam o título da aba;

capazes de: localizar informações explícitas em textos curtos, como piada, parlenda, poema,
quadrinho, fragmentos de narrativas e de curiosidade científica, e em textos de maior extensão,

[7] Aba

quando a informação está localizada na primeira linha do texto; reconhecer a finalidade de texto
como convite, campanha publicitária, infográfico, receita, bilhete, anúncio, com ou sem apoio de
imagem; identificar assunto em textos como campanha publicitária, curiosidade científica ou
histórica, fragmento de reportagem e poema cujo assunto está no título ou na primeira linha;
inferir relação de causa e consequência em tirinha.

[7.1] texto da aba

No nível 3, além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são
capazes de: localizar informação explícita em textos de maior extensão, como fragmento de
literatura infantil, curiosidade científica, sinopse, lenda, cantiga folclórica e poema, quando a
informação está localizada no meio ou ao final do texto; identificar o referente de um pronome
pessoal do caso reto em textos como tirinha e poema narrativo; inferir relação de causa e
consequência em textos verbais, como piada, fábula, fragmentos de textos de literatura infantil e
texto de curiosidade científica, com base na progressão textual; informação em textos como
história em quadrinhos, tirinha, piada, poema e cordel; assunto em textos de divulgação
científica e fragmento de literatura infantil; e sentido de expressão de uso cotidiano em textos
como poema narrativo, fragmentos de literatura infantil, de curiosidade científica e tirinha.
No nível 4, além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são
capazes de: identificar o referente de pronome possessivo em poema e cantiga, advérbio de lugar
em reportagem, pronome demonstrativo em fragmento de texto de divulgação científica para o
público infantil, pronome indefinido em fragmento de narrativa infantil e pronome pessoal do
caso oblíquo em fragmento de narrativa infantil; identificar relação de tempo entre ações em
fábula e os interlocutores de um diálogo em uma entrevista ficcional; inferir sentido de expressão
não usual em fragmento de texto de narrativa infantil.

>> [8] Escrita
[8.1] Os estudantes que se encontram no nível 1 provavelmente não escrevem as palavras ou

estabelecem algumas correspondências entre as letras grafadas e a pauta sonora, porém ainda não
escrevem palavras alfabeticamente. Nesse nível, em relação à produção de textos, os estudantes
provavelmente não escrevem textos ou produzem textos ilegíveis.
Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram no nível 2 provavelmente
escrevem alfabeticamente palavras com trocas ou omissão de letras, alterações na ordem das
letras e outros desvios ortográficos. Em relação à produção de textos, os estudantes
provavelmente não escrevem textos ou produzem textos ilegíveis.
Os estudantes que se encontram no nível 3 provavelmente escrevem ortograficamente palavras
com estrutura silábica consoante-vogal, apresentando alguns desvios ortográficos em palavras
com estruturas silábicas mais complexas. Em relação à produção de textos, provavelmente
escrevem de forma incipiente ou inadequada em relação ao que foi proposto, sem as partes da
história a ser contada, ou produzem fragmentos sem conectivos e/ou recursos de substituição
lexical e/ou pontuação para estabelecer articulações entre partes do texto. Apresentam ainda
grande quantidade de desvios ortográficos e de segmentação ao longo do texto.

[8] Aba
[8.1] texto da aba

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram no nível 4 provavelmente
escrevem ortograficamente palavras com diferentes estruturas silábicas. Em relação à produção
de textos, provavelmente atendem à proposta de dar continuidade a uma narrativa, embora
possam não contemplar todos os elementos dela e/ou partes da história a ser contada. Articulam
as partes do texto com a utilização de conectivos, recursos de substituição lexical e outros
articuladores, mas ainda cometem desvios que comprometem parcialmente o sentido da
narrativa, inclusive por não utilizar a pontuação ou utilizar os sinais de modo inadequado. Além
disso, o texto pode apresentar poucos desvios de segmentação e alguns desvios ortográficos que
não comprometem a compreensão.
Os estudantes que se encontram no nível 5 provavelmente escrevem ortograficamente palavras
com diferentes estruturas silábicas. Em relação à produção de textos, provavelmente atendem à
proposta de dar continuidade a uma narrativa, evidenciando uma situação inicial, central e final,
com narrador, espaço, tempo e personagens. Articulam as partes do texto com conectivos,
recursos de substituição lexical e outros articuladores textuais. Segmentam e escrevem as
palavras corretamente, embora o texto possa apresentar poucos desvios ortográficos e de
pontuação que não comprometem a compreensão.

>> [9] Matemática
[9.1] No nível 1, os estudantes provavelmente são capazes de: ler horas e minutos em relógio

digital e medida em instrumento (termômetro, régua) com valor procurado explícito; associar
figura geométrica espacial ou plana à imagem de um objeto; contar até 20 objetos dispostos em
forma organizada ou desorganizada à sua representação por algarismos; reconhecer planificação
de figura geométrica espacial (paralelepípedo); identificar maior frequência em gráfico de
colunas, com quatro categorias, ordenadas da maior para a menor; comparar espessura de
imagens de objetos; comparar quantidades pela contagem, identificando a maior quantidade, em
grupos de até 20 objetos organizados.
No nível 2, além das habilidades descritas no nível anterior, os estudantes provavelmente são
capazes de: associar a escrita por extenso de números naturais com até três ordens à sua
representação por algarismos; reconhecer figura geométrica plana (triângulo, retângulo,
quadrado e círculo) com base em sua nomenclatura; identificar o intervalo em que se encontra
uma medida apresentada em um instrumento (balança analógica); identificar registro de tempo
em calendário; identificar frequência associada a uma categoria em gráfico de colunas ou de
barras, com quatro categorias; identificar informação ou frequência associada a uma categoria
em tabela simples ou de dupla entrada (com o máximo de 3 linhas e 4 colunas ou 4 linhas e 3

[9] Aba
[9.1] texto da aba

colunas); identificar a composição de um número natural de dois algarismos, dada sua
decomposição em ordens; comparar comprimento de imagens de objetos; comparar quantidades
pela contagem, identificando a maior quantidade, em grupos de até 20 objetos desorganizados;
comparar quantidades pela contagem, identificando quantidades iguais; comparar números
naturais não ordenados com até três algarismos; completar sequências numéricas crescentes de
números naturais, de dois em dois, de quatro em quatro, de cinco em cinco ou de dez em dez;
calcular adição envolvendo dois números naturais de até três algarismos sem reagrupamento;
calcular subtração envolvendo dois números naturais de até dois algarismos sem reagrupamento;
determinar valor monetário de cédulas ou de agrupamento de cédulas e moedas, sem envolver
reagrupamento de centavos em reais; resolver problema de adição ou subtração envolvendo
números naturais de até dois algarismos, sem reagrupamento nos cálculos, com o significado de
acrescentar ou retirar e em que o estado final é desconhecido; resolver problema de
multiplicação ou divisão envolvendo números naturais de até dois algarismos, sem
reagrupamento nos cálculos, com o significado de metade e em que o tamanho do grupo é
desconhecido.
No nível 3, além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são

capazes de: associar um agrupamento de cédulas e/ou moedas, com apoio de imagem ou dado
por meio de um texto, a outro com mesmo valor monetário; identificar frequências iguais em
gráfico de colunas, com quatro categorias; identificar gráfico de colunas que representa um

conjunto de informações dadas em um texto; identificar frequência associada a uma categoria em
tabela de dupla entrada (com mais de quatro colunas ou mais de quatro linhas); completar
sequência numérica decrescente de números naturais não consecutivos; calcular adição
envolvendo dois números naturais de até três algarismos e apenas um reagrupamento (na ordem
das unidades ou das dezenas); completar subtração envolvendo dois números naturais, em que
pelo menos um deles tem três algarismos, sem reagrupamento; resolver problema de adição ou
subtração envolvendo números naturais de 1 ou 2 algarismos, com ou sem reagrupamento nos
cálculos, com o significado de retirar e em que o estado inicial ou o estado final é desconhecido.
No nível 4, além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são

capazes de: inferir medida em instrumento (termômetro) com valor procurado não explícito; ler
horas e minutos em relógios analógicos, identificando marcações de 10, 30 e 45 minutos, além
de horas exatas; identificar composição ou decomposição aditiva de números naturais com até
três algarismos, canônica (mais usual, ex.: 123 = 100 + 20 + 3) ou não canônica (ex.: 123 = 100
+ 23); identificar composição de um número natural de três algarismos, dada sua decomposição
em ordens; identificar uma categoria associada a uma frequência específica em gráfico de barra,
com quatro categorias; calcular adição envolvendo dois números naturais de até três algarismos e
mais de um reagrupamento (na ordem das unidades e das dezenas); calcular subtração
envolvendo dois números naturais com até três algarismos, com reagrupamento; resolver
problema de adição ou subtração, envolvendo números naturais de até três algarismos, com ou

sem reagrupamento nos cálculos, com o significado de comparar e em que a diferença, a menor
ou a maior quantidade seja desconhecida; calcular problema de adição ou subtração, envolvendo
números naturais de até três algarismos, com reagrupamento nos cálculos, com o significado de
acrescentar e em que o estado inicial é desconhecido; calcular problema de multiplicação ou
divisão envolvendo números naturais de até dois algarismos, com ou sem reagrupamento nos
cálculos, com o significado de formação de grupos iguais e em que o produto é desconhecido;
calcular problema de multiplicação ou divisão envolvendo números naturais de até dois
algarismos, com apoio de imagem ou não, com o significado de formação de grupos iguais e em
que o tamanho do grupo ou o número de grupos é desconhecido; calcular problema de
multiplicação ou divisão envolvendo números naturais de até dois algarismos, sem

[10] Legenda da aba. Aplicar fonte menor.
[10.1] inserir link para abrir em nova aba:

reagrupamento nos cálculos, com o significado de comparar, incluindo dobro ou triplo, em que a
maior quantidade é desconhecida; calcular problema de multiplicação ou divisão envolvendo

http://portal.inep.gov.br/documents/186968/48

números naturais de dois algarismos, com o significado de comparar, incluindo terça ou quarta

4421/RELAT%C3%93RIO+SAEB-

parte, em que a menor quantidade é desconhecida.

ANA+2016+PANORAMA+DO+BRASIL+E+DOS+EST
ADOS/41592fab-6fd6-4c21-9fbb-

[10] Fonte: adaptado do Relatório Saeb/ANA 2016 – Panorama do Brasil e dos Estados [10.1]

d686f6b05abe?version=1.0
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[11] A ênfase na alfabetização e no letramento matemático nos primeiros anos do Ensino Fundamental,
entretanto, não pode ser utilizada como desculpa para que sejam negligenciadas as outras

[11] Texto 1 coluna

aprendizagens – de outras áreas e componentes – às quais os estudantes têm direito. Uma questão que
a equipe escolar pode sugerir durante o estudo aprofundado da BNCC ou mesmo da elaboração dos

[12] VA1_M2U3_gestores Parte 2

currículos é: qual deve ser o foco do professor? Assista à videoaula a seguir, com as professoras
Ghisleine Trigo e Guiomar Namo de Mello, para ver como elas abordam esse assunto.
[12] VA1_M2U3_gestores Parte 2

TP009

TP009
[13.1]
[13] A fala das professoras traz dois aspectos que se relacionam: o primeiro, de que a ênfase no
letramento matemático e na alfabetização não exclui o trabalho pedagógico com as habilidades de
outras áreas e componentes. Nesse sentido, o que a BNCC promove é que as aprendizagens sejam
contextualizadas e que os componentes sejam trabalhados, inclusive, como meios para engajar e

[13] texto 50%

motivar os alunos.
[13.1] imagem 50%. Representando alfabetização
O segundo aspecto diz respeito à organização dos anos iniciais que frequentemente se observa no

e letramento. Referência shutter: 554914549

Brasil, mais especificamente a “unidocência” nas turmas de 1º a 5º ano. Esse aspecto, se bem arranjado
no dia a dia escolar, favorece a interdisciplinaridade e aumenta as chances de as aprendizagens serem
contextualizadas.
Como gestor, cabe a reflexão: você tem atuado para promover as melhores condições de trabalho

TP 024
SEM cor de fundo no slider.

possíveis aos professores dos anos iniciais?
TP024
[14] Essa é uma questão fundamental, pois os resultados das avaliações padronizadas têm explicitado
dificuldades marcantes dos alunos. É o caso, por exemplo, da Prova Brasil, respondida por alunos do 5º
ano, cujos resultados são consolidados no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica [14.1]) e no
Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica [14.2]). Veja os gráficos a seguir, com esses
resultados.

[14] texto 1 coluna
14.1 inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacaobasica/saeb
14.2 inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/ideb

[15.1] >> Gráfico 1 – Ideb (2005-2017) – anos iniciais do Ensino Fundamental
Produzir gráficos de acordo com arquivo

bncc_xls_m2u3_gestor_graficos

[15.2] >> Gráfico 2 – Ideb (2005-2017) – anos finais do Ensino Fundamental

[15.3] >> Gráfico 3 – Distribuição percentual dos estudantes de acordo com a interpretação dos níveis
de proficiência em Língua Portuguesa (Saeb – 2017)

[15.1] Gráfico 1

[15.4] >> Gráfico 4 – Distribuição percentual dos estudantes de acordo com a interpretação dos níveis

[15.2] Gráfico 2

de proficiência em Matemática (Saeb – 2017)

[15.3] Gráfico 3

[15.5] >> Gráfico 5 – Taxa de distorção idade-série do Brasil nos níveis fundamental (anos iniciais e
finais) e médio – 2017.

[15.4] Gráfico 4

[15.5] Gráfico 5

[15.6] Gráfico 6

[16] Legenda do slider, FONTE MENOR – fixo o
tempo todo.
16.1 inserir link para abrir em nova aba:

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/p
30,0

ortal_ideb/planilhas_para_download/2017/Resu

reprovação
7,8

abandono

moTecnico_Ideb_2005-2017.pdf
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16.2 inserir link para abrir em nova aba:
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16.3 inserir link para abrir em nova aba:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-

Taxa de insucesso (reprovação e abandono) nos ensinos
fundamental e médio - Brasil 2017
[15.6] >> Gráfico 6 – Taxa de insucesso (reprovação e abandono) do Brasil nos níveis fundamental (anos
iniciais e finais) e médio – 2017.
[16] Fonte: elaborado com base nos dados do Ideb [16.1], do Saeb [16.2] e dos indicadores Inep [16.3]
para distorção idade-série e taxas de rendimento escolar.

educacionais
TP006

[17] texto 1 coluna
[18] texto ao lado do olho
[18.1] texto para olho: “apesar de o país ter
melhorado o índice tanto nos anos iniciais quanto
nos anos finais, o esforço empenhado não foi
suficiente para a redução das desigualdades
entre as regiões”

TP012

TP006
[17] Observando os gráficos, o que se pode dizer em relação às aprendizagens de Língua Portuguesa e
Matemática no Ensino Fundamental?
[19] Texto 1 coluna

[18] Em relação ao Ideb, os resultados mostram que,
apesar de o país ter melhorado o índice tanto nos anos
iniciais quanto nos anos finais, o esforço empenhado não
foi suficiente para a redução das desigualdades entre as
regiões. No caso dos anos finais do Ensino Fundamental, o
esforço sequer foi suficiente para que o país alcançasse a
meta estabelecida para 2017 (Ideb = 5,0).

“apesar de o país ter
melhorado o índice tanto nos
anos iniciais quanto nos anos
finais, o esforço empenhado
não foi suficiente para a
redução das desigualdades
entre as regiões”

O Ideb é calculado com base no fluxo e no desempenho.
Por esse motivo, os dados do Saeb complementam a análise e fornecem informações específicas sobre a
aprendizagem, ao passo que os dados de distorção idade-série e de rendimento complementam a
análise de fluxo.

TP012
[19] No vídeo a seguir, as professoras Ghisleine e Guiomar discutem esses dados. Assista e veja o que
elas têm a dizer a respeito das dificuldades que os alunos vêm enfrentando no Ensino Fundamental e o

[20] VA1_M2U3_gestores

impacto disso para o Ensino Médio.
[20] videoaula

Com essa videoaula, espera-se que você tenha compreendido a importância do seu papel como gestor
em relação ao Ensino Fundamental: prever e promover articulação entre os diferentes componentes e
condições para assegurar as aprendizagens, considerando as especificidades da sua comunidade
escolar.

[Avançar]
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MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

Módulo 2/Unidade 4: Atividades
CONTEÚDO
TP004

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004

[1]

[1] BANNER UNIDADE(Atividades)
Imagem para banner – a mesma da Unidade 1:

[2]
Agora que você finalizou o Módulo 2, responda às atividades a seguir, que tratam dos aspectos fundamentais
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Como gestor, é importante que você compreenda que a BNCC representa um referencial para balizar a
qualidade da educação brasileira. É importante também que você perceba que seu papel é apoiar os
professores no desenvolvimento das competências e habilidades dispostas na BNCC para cada etapa da
Educação Básica, garantindo aos alunos o direito às aprendizagens nela definidas.
As atividades propostas têm como principal função consolidar a compreensão das temáticas abordadas no

bncc_stb_m1_professores_u5_img01_754726222

[2] Texto 1 coluna

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

módulo e propor reflexões para sua prática.
Bom trabalho!

TP005

[3] Papel do gestor escolar
[4]
Os gestores escolares são responsáveis por um conjunto de atividades que envolvem a gestão administrativofinanceira, a gestão de pessoas, a gestão de materiais e infraestrutura, e a gestão pedagógica. Em relação à
BNCC, espera-se que os gestores ofereçam condições favoráveis ao desenvolvimento das aprendizagens dos
alunos. Considerando os papéis atribuídos aos gestores escolares, marque V para as afirmativas verdadeiras e F
para as falsas.

TP005

Atividade verdadeiro ou falso

( V ) A maneira de dispor os estudantes em sala de aula é um aspecto da organização do tempo e dos espaços
da escola que pode favorecer a cooperação, a colaboração e as aprendizagens.
Feedback para resposta correta: Parabéns, você acertou! A maneira de dispor os estudantes em sala de aula é
um dos aspectos da organização do tempo e dos espaços da escola que pode favorecer a cooperação, a
colaboração e as aprendizagens. Para que seja efetiva, entretanto, é importante que as decisões sejam tomadas
de acordo com as necessidades de aprendizagem dos alunos. Por exemplo, como a aprendizagem entre pares
pode ser bastante efetiva, é necessário criar condições para que os pares ou grupos cooperativos possam ser
formados, segundo o diagnóstico das aprendizagens consolidadas (ou não) pelos alunos, e, ainda, propiciar que
[3]Título H3
o arranjo da sala de aula (a disposição das carteiras) possa favorecer essa interação. No entanto, lembre-se: o
desenvolvimento e as aprendizagens dos estudantes não ocorrem apenas dentro da sala de aula. Os demais
[4]Texto 1 coluna
espaços da escola – o pátio, o refeitório ou o portão – também devem ser organizados de modo a possibilitar
essas atividades em grupo e as aprendizagens desejadas.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! Esta não é a resposta correta. A maneira de dispor os estudantes
em sala de aula é um dos aspectos da organização do tempo e dos espaços da escola que pode favorecer a

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

cooperação, a colaboração e as aprendizagens. Para que seja efetiva, entretanto, é importante que as decisões
sejam tomadas de acordo com as necessidades de aprendizagem dos alunos. Por exemplo, como a
aprendizagem entre pares pode ser bastante efetiva, é necessário criar condições para que os pares ou grupos
cooperativos possam ser formados, segundo o diagnóstico das aprendizagens consolidadas (ou não) pelos
alunos, e, ainda, propiciar que o arranjo da sala de aula (a disposição das carteiras) possa favorecer essa
interação. No entanto, lembre-se: o desenvolvimento e as aprendizagens dos estudantes não ocorrem apenas
dentro da sala de aula. Os demais espaços da escola – o pátio, o refeitório ou o portão – também devem ser
organizados de modo a possibilitar essas atividades em grupo e as aprendizagens desejadas.
( V ) Sobre a progressão das aprendizagens, o gestor deve estar atento à progressão horizontal e à vertical (nas
séries e entre as séries, as etapas e os componentes), estimulando e criando condições para que os professores
promovam a interdisciplinaridade.
Feedback para resposta correta: Parabéns, você acertou! É necessário acompanhar o desempenho das turmas
de cada ano ao longo de todo o período letivo, mas também estar atento ao desempenho ao longo de todos os
anos ou séries. Enquanto os professores tendem a se concentrar na compreensão do currículo desenvolvido em
sua série ou ano, o gestor deve ter a visão do conjunto das séries ou anos para que, dessa forma, possa
acompanhar e apoiar os professores para que, ao longo dos anos, os alunos possam ter oportunidades efetivas
quanto à progressão das aprendizagens definida no currículo inspirado pelas determinações da BNCC.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! Esta não é a resposta correta. É necessário acompanhar o
desempenho das turmas de cada ano ao longo de todo o período letivo, mas também estar atento ao
desempenho ao longo de todos os anos ou séries. Enquanto os professores tendem a se concentrar na
compreensão do currículo desenvolvido em sua série ou ano, o gestor deve ter a visão do conjunto das séries
ou anos para que, dessa forma, possa acompanhar e apoiar os professores para que, ao longo dos anos, os
alunos possam ter oportunidades efetivas quanto à progressão das aprendizagens definida no currículo
inspirado pelas determinações da BNCC.

( V ) Para promover o desenvolvimento de alunos protagonistas é necessária a criação intencional de espaços e

☐ Conselheiros

MEC: Formação BNCC
M2U4

Curso/Perfil:
☒ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☐ Conselheiros

de estratégias que estimulem a participação.
Feedback para resposta correta: Parabéns, você acertou! Apenas é possível promover o desenvolvimento de
alunos protagonistas mediante a criação intencional de espaços de participação dentro de sala de aula, por
meio de metodologias ativas de ensino, e em instâncias de participação e deliberação coletivas por meio de
conselhos de série e classe, grêmio estudantil etc. Assim, os alunos vão desenvolvendo a sua autonomia, vão
ganhando autoconfiança e aprendendo – e tomando gosto – a participar de maneira significativa e positiva para
o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem.
Feedback para resposta incorreta: Atenção! Esta não é a resposta correta. Apenas é possível promover o
desenvolvimento de alunos protagonistas mediante a criação intencional de espaços de participação dentro de
sala de aula, por meio de metodologias ativas de ensino, e em instâncias de participação e deliberação coletivas
por meio de conselhos de série e classe, grêmio estudantil etc. Assim, os alunos vão desenvolvendo a sua
autonomia, vão ganhando autoconfiança e aprendendo – e tomando gosto – a participar de maneira
significativa e positiva para o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem.
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Atividade diagnóstica com feedback geral
[5]
Educação Infantil
[6]
A etapa da Educação Infantil na BNCC reúne os aspectos do cuidado com as crianças ao mesmo tempo em que
se preocupa com os aspectos de suas aprendizagens e de seu desenvolvimento. Dessa forma, a BNCC explicita a
necessidade de que o brincar seja proporcionado com intencionalidade para promover o desenvolvimento
integral das crianças.
Segundo essa perspectiva, você acredita que a garantia dos direitos de desenvolvimento e aprendizagem é de
responsabilidade exclusiva dos professores?
[5]Título H3

( ) Sim.

MEC: Formação BNCC
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( ) Não.
( ) Não tenho certeza.

☐ Conselheiros

[6] Texto 1 coluna

Feedback geral: Todo gestor tem um papel fundamental na garantia dos direitos de aprendizagem e
desenvolvimento dos estudantes da Educação Infantil. É a equipe gestora que viabiliza e cria
condições favoráveis ao trabalho da equipe pedagógica, desde o planejamento até o
acompanhamento das atividades desenvolvidas nas diferentes turmas passando pelas aprendizagens
e pelo desenvolvimento dos alunos.
Situações de aprendizagem na Educação Infantil

Leia a seguir alguns excertos sobre situações do cotidiano escolar e identifique quais delas deveriam
ser resolvidas pela equipe gestora ou em parceria da equipe gestora com a equipe pedagógica.
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Assinale:
(1) equipe gestora;
Atividade de relacionar
(2) equipe gestora + equipe pedagógica.
( 1 ) O pátio da escola é uma área aberta às crianças, mas no momento elas não fazem uso desse espaço
porque ele está com problemas na manutenção. Se forem providenciadas a limpeza da areia e a poda das
árvores, as crianças poderão brincar nessa área.
Feedback para resposta correta Parabéns! Você acertou! Se a equipe gestora providenciar a manutenção da
área externa, as crianças poderão usufruir desse ambiente e, assim, terão condições melhores para brincar,
explorar e conviver.
Feedback para resposta incorreta Atenção! Esta não é a resposta correta. É a equipe gestora que vai
providenciar a manutenção da área externa. Assim, as crianças poderão usufruir desse ambiente e terão [5]Título H3
condições melhores para brincar, explorar e conviver.
[6] Texto 1 coluna
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( 1 ) Jogos e livros que fazem parte do material didático para as crianças estão guardados há três meses
esperando que sejam cadastrados como patrimônio.
Feedback para resposta correta – Parabéns, resposta correta. Para que os jogos e livros, que fazem parte do
material didático, sejam utilizados pelos professores é necessário que a equipe gestora providencie seu
cadastramento como patrimônio da unidade escolar.
Feedback para resposta incorreta – Atenção! Esta não é a resposta correta. Para que os jogos e livros, que
fazem parte do material didático, sejam utilizados pelos professores é necessário que a equipe gestora
providencie seu cadastramento como patrimônio da unidade escolar.

( 1 ) Os brinquedos da creche não estão expostos de modo que permita que as crianças fiquem estimuladas a
manuseá-los e a brincar por iniciativa própria.
Feedback para resposta correta – Parabéns, resposta correta. Para que os bebês possam também brincar com
autonomia é preciso que os brinquedos estejam expostos de modo seguro e ao alcance de suas mãos. Desse
modo, cabe à equipe gestora providenciar a aquisição e a instalação de prateleiras e suportes adequados.
Feedback para resposta incorreta – Atenção! Essa não é a resposta correta. Para que os bebês possam também
brincar com autonomia é preciso que os brinquedos estejam expostos de modo seguro e ao alcance de suas
mãos. Desse modo, cabe à equipe gestora providenciar a aquisição e a instalação de prateleiras e suportes
adequados.
( 2 ) Quando uma criança vai para a creche, ela e toda a sua família são acolhidas, o que torna os momentos de

convivência tão importantes. Elaborar um projeto na creche para trazer, semanalmente, alguém da família para
participar de uma roda com as crianças do berçário pode proporcionar essa convivência de fundamental
importância entre a família, a comunidade e a escola.
Feedback para resposta correta – Parabéns, resposta correta! Essa importante aproximação entre a família, a
escola e a comunidade é uma ação que pode (e deve) ser planejada juntamente pelas equipes gestora e
pedagógica.
Feedback para resposta incorreta – Atenção! Essa não é a resposta correta. Promover a aproximação entre a
família, a escola e a comunidade é uma ação que não precisa ser, necessariamente, possibilitada apenas pela
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equipe pedagógica ou apenas pela equipe gestora. É possível que ambas trabalhem em parceria a fim de
viabilizá-la.
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Atividade de múltipla escolha
[7] Ensino Fundamental
[8]
O Ensino Fundamental é a etapa mais longa da Educação Básica: são nove anos quando considerados os anos
iniciais e finais. Por esse motivo, são muitas as habilidades elencadas na BNCC como aprendizagens essenciais.
Porém, é importante destacar que, nos primeiros dois anos, a atenção da BNCC recai principalmente sobre a
alfabetização e o letramento matemático. Analise as seguintes afirmativas e marque a resposta correta.
I – Embora o Plano Nacional de Educação preconize que todas as crianças sejam alfabetizadas até o final do 3º
ano do Ensino Fundamental, a BNCC sugere que esse processo seja finalizado até o 2º ano.
II – O nível 2 de proficiência em leitura prevê que os estudantes sejam capazes de ler palavras com estrutura
silábica canônica e não canônica [], ainda que alternem sílabas canônicas e não canônicas.
III – Os primeiros anos do Ensino Fundamental tratam apenas da alfabetização e do letramento matemático.
IV – Na unidocência, os professores podem utilizar-se de um mesmo contexto ou situação para o desenvolvimento de
habilidades que estão previstas em diferentes componentes.

[7]Título H3
[8] Texto 1 coluna
8.1 inserir tooltip:

( ) Estão corretas as afirmativas II e IV.
( ) Estão corretas as afirmativas I e III.
( X ) Estão corretas as afirmativas I e IV.
( ) Todas as afirmativas estão corretas.
Feedback para resposta correta: Parabéns, você acertou!
I – Afirmativa correta. Embora o Plano Nacional de Educação preconize que todas as crianças sejam
alfabetizadas até o final do 3º ano do Ensino Fundamental, a BNCC sugere que esse processo seja finalizado até
o 2º ano.
II – Afirmativa incorreta. Os estudantes capazes de ler palavras com estrutura silábica canônica e não canônica,
ainda que alternem sílabas canônicas e não canônicas, estão enquadrados no nível 1 de proficiência de leitura.
III – Afirmativa incorreta. A ênfase dos anos iniciais do Ensino Fundamental no letramento matemático e na

Sílaba canônica é a sílaba constituída por
uma consoante (C) e por uma vogal (V), nesta
ordem. Outras organizações são entendidas
como padrões silábicos não canônicos, como
sílabas compostas somente por vogal (V), por
vogal e consoante (VC) e, ainda, por
consoante, vogal e consoante (CVC) ou
consoante, consoante e vogal (CCV).
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alfabetização não exclui o trabalho pedagógico com as habilidades de outras áreas e componentes. A BNCC
propõe que as aprendizagens sejam contextualizadas e que os componentes sejam trabalhados, inclusive, como
meios para engajar e motivar os alunos.
IV – Afirmativa correta. Isso significa que a abordagem interdisciplinar fica mais facilmente garantida. Porém, é
papel do gestor promover as melhores condições de trabalho possíveis aos professores dos anos iniciais.
Feedback para resposta incorreta: Fique atento!
I – Afirmativa correta. Embora o Plano Nacional de Educação preconize que todas as crianças sejam
alfabetizadas até o final do 3º ano do Ensino Fundamental, a BNCC sugere que esse processo seja finalizado até
o 2º ano.
II – Afirmativa incorreta. Os estudantes capazes de ler palavras com estrutura silábica canônica e não canônica,
ainda que alternem sílabas canônicas e não canônicas, estão enquadrados no nível 1 de proficiência de leitura.
III – Afirmativa incorreta. A ênfase dos anos iniciais do Ensino Fundamental no letramento matemático e na
alfabetização não exclui o trabalho pedagógico com as habilidades de outras áreas e componentes. A BNCC
propõe que as aprendizagens sejam contextualizadas e que os componentes sejam trabalhados, inclusive, como
TP005
meios para engajar e motivar os alunos.
IV – Afirmativa correta. A unidocência favorece a interdisciplinaridade e aumenta as chances de as
aprendizagens serem contextualizadas. Porém, é papel do gestor promover as melhores condições de trabalho Atividade diagnóstica com feedback geral
possíveis aos professores dos anos iniciais.
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[9] Papel do gestor nos anos finais do Ensino Fundamental
[10]
A transição dos anos iniciais para os anos finais é um desafio para gestores, professores e, principalmente, para
os alunos. Além da transição propriamente dita e da entrada da figura do professor especialista, esse momento
abrange questões do desenvolvimento humano, neste caso a puberdade.
Como você tem atuado para que essa transição não seja traumática para os alunos? Selecione as alternativas
que mais se aproximam de sua prática.
( ) Há um evento de recepção dos alunos novos para que eles conheçam os espaços da nova escola.

[9]Título H3
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( ) Há uma reunião de pais dos alunos novos para que eles conheçam a equipe pedagógica e os espaços da
nova escola.
( ) Há atividades de socialização programadas para que os alunos antigos interajam com os alunos novos.
( ) Os alunos novos participam de atividades pedagógicas direcionadas para o balizamento do currículo.
( ) A equipe gestora e pedagógica permanece disponível para atender às demandas dos alunos novos em
relação à adaptação escolar, desde os aspectos socioemocionais até os aspectos cognitivos e de
acompanhamento do currículo da escola.
Feedback geral: Todas essas atitudes são possíveis para a equipe gestora e adequadas para lidar com a
transição do Ensino Fundamental. Um olhar atento a essas questões pode, inclusive, impactar positivamente os
resultados das aprendizagens aferidos pelas avaliações externas.
[11] Convite para o debate
[12] Para finalizar este Módulo 2, convidamos você a participar do [12.1] Fórum de discussão para trocar
impressões e experiências com outros gestores.

☐ Conselheiros

[10]Texto 1 coluna

[11] título H3
[12]Texto 1 coluna
[12.1]inserir no Tooltip:
O Fórum fica disponível no canto superior
direito da tela, com as outras ferramentas do
AVA MEC.
[12.2] MSTECH - publicar o tópico na
ferramenta fórum do AVA MEC
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[12.2] O tópico proposto para a discussão é:
 Você acredita que necessitará fazer grandes adequações nas suas ações enquanto gestor(a) para que a
unidade escolar na qual você atua se aproprie dos fundamentos pedagógicos que permeiam a BNCC?
 Se sim, quais? Como você pretende fazer isso?
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[13]

[13] Texto 1 coluna

Bom trabalho!

[14] Texto H4

[14] Importante!

[15] Texto 1 coluna dentro da tarja de

[15]O Fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas

destaque

mensagens não tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou
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inadequadas. Lembre-se também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o
mesmo oralmente.

PÁGINA DO CURSO

TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
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CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)
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MÓDULOS
UNIDADES

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna
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CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface

TP019
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Abas HORIZONTAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista
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CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto
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CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea
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CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem
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CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010
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TP022

Elementos de interface
Tooltip FECHADO

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo
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CONTEÚDO DIAGRAMADO
Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP024
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SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
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CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO
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CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa
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TP028
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M3U1
Legenda
MSTech
Comunicação GTE
Design Instrucional GTE

Módulo 3/Unidade 1: O PAPEL DO CONSELHO NA CONSOLIDAÇÃO
DOS CURRÍCULOS
CONTEÚDO

MODELO / ORIENTAÇÕES

TP002

[1] Módulo 3: O papel do Conselho na consolidação dos Currículos

TP002

Neste módulo, vamos conhecer o papel dos Conselhos de Educação na consolidação dos Currículos escolares dos Estados e
Municípios.

Para isso, serão abordados os seguintes assuntos:

TP007
[2]




os Currículos;
o que cabe aos Conselhos em relação à BNCC;
como organizar as atividades.

[1] BANNER DO MÓDULO. Seguir
layout / PIV
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M3U1

[2.1]
No fim do módulo, você poderá realizar atividades que propõem uma reflexão sobre os conteúdos apresentados.

Texto aplicado sobre a imagem no
HTML [h1]
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[3] Objetivos do Módulo
[4] Ao final deste módulo, espera-se que você:



identifique as responsabilidades dos Conselhos de Educação e seu papel no acompanhamento da
implementação da BNCC no seu Estado, Distrito Federal ou Município.
avalie se há necessidade de elaborar normas complementares para a construção de Currículos aderentes às
realidades e às especificidades locais e regionais.

[2] lista
[2.1] texto 1 coluna
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[5] Os Currículos
[6] Você, conselheiro(a), já deve estar familiarizado(a) com as atuações cotidianas do Conselho do qual faz parte.
No entanto, no que se refere à BNCC e à construção de Currículos aderentes à Base, qualquer ação representa um
desafio inédito para conselheiros de todo o país.
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[3] título H3

TP012

[7]Veja, na videoaula a seguir, alguns esclarecimentos do conselheiro Bahij Amin sobre a elaboração de normas
complementares para a construção de Currículos e análise de sua adequação à BNCC.

[4] Texto 1 coluna

[5] título H2
[6] texto 1 coluna
TP012
[8] Videoaula - VA1_M3U1_conselheiros
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[9] SAIBA MAIS:
Para mais informações sobre normas, resoluções e pareceres ligados à BNCC, acesse:


Resolução CNE/CP nº 02/2017 [9.1] e Parecer CNE/CP nº 15/2017 [9.2]

[7] texto 1 coluna
[8] VA1_M3U1_conselheiros

Url:
https://drive.google.com/drive/fol
ders/1MgY2VSLx7gNVrg0xrKa6iIPQOW9kyCn

Para acessar o texto da BNCC, consulte:


BNCC [9.3]
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[Avançar para a Unidade 2]
[9] SAIBA MAIS
[9.1] inserir link para abrir em
nova aba:
http://basenacionalcomum.mec.gov.b
r/wp
content/uploads/2018/04/RESOLUCA
OCNE_CP222DEDEZEMBRODE2017.pd
f

[9.2] inserir link para abrir em
nova aba:
http://portal.mec.gov.br/docman/
dezembro-2017-pdf/78631pcp015-17-pdf/file
[9.3] inserir link para abrir em nova
aba:
http://portal.mec.gov.br/index.ph
p?option=com_docman&view=do
wnload&alias=79611-anexo-textobncc-aprovado-em-15-12-17pdf&category_slug=dezembro2017-pdf&Itemid=30192

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U1

DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO
CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

TP015

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U1

MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP0016

Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface

TP018

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U1
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP019

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas VERTICAL

TP020

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U1

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO

TP022

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U1
CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP024

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP026

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U1

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira
coluna fixa

TP028

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U2
Legenda
MSTech
Comunicação GTE
Design Instrucional GTE

Módulo 3/Unidade 2: O PAPEL DO CONSELHO NA CONSOLIDAÇÃO
DOS CURRÍCULOS
CONTEÚDO

TP004
[1]

MODELO / ORIENTAÇÕES

TP004
[1] Imagem para banner.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U2

[2] O que cabe aos Conselhos em relação à BNCC

[2] título H2

[3] Como os Conselhos de Educação podem contribuir para que as propostas pedagógicas das escolas e os Currículos das redes
de ensino se alinhem às proposições da BNCC e sejam aderentes à realidade escolar? Que pontos devem ser observados pelos
Conselhos nesse processo?
Assista, na videoaula a seguir, algumas considerações importantes do conselheiro Bahij Amin sobre a atuação dos Conselhos na

[3] Texto 1 coluna

TP012

consolidação dos Currículos:
TP012

[4] Videoaula - VA1_M3U2_conselheiros

TP006
[5] Parte diversificada e Formação de professores

[6] Na videoaula que você acabou de assistir, o Conselheiro se refere à “Parte diversificada”. Este termo, oriundo da
LDB, refere-se aos conteúdos complementares já previstos na BNCC para incorporar características regionais,
culturais, sociais e econômicas aos currículos.

[4] Videoaula VA1_M3U2_conselheiros
Versão preliminar:
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1MgY2VSLx7gNVrg0xrKa6iIPQOW9kyCn

TP006

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U2

“[6.1] É preciso que os Conselhos incentivem
os órgãos executivos do sistema, que são as
secretarias de Educação, a promoverem a
formação continuada que seja eficiente e
adequada à implementação da BNCC.“

Além de todas as ações citadas no vídeo, há outro
aspecto importante a ser considerado nesse
contexto: a formação de professores: tanto a
formação inicial quanto a formação continuada.

Cabe aos sistemas reformular as políticas de
formação de professores, apoiando-se na BNCC. Mas como os Conselhos podem atuar? Para responder a essa
questão, é preciso considerar que cabem à União, e portanto ao MEC, apenas as instituições de ensino superior do

[5] título H2
[6] Texto 1 coluna
[6.1] Texto para olho

Sistema Federal de Ensino, que são as instituições federais e as particulares de Ensino Superior. Cabe aos Conselhos
Estaduais a regulamentação no que diz respeito aos Currículos e à formação de professores de instituições estaduais
mantidas pelo Estado e de instituições municipais que são do âmbito do Conselho Estadual de Educação. Já ao
Conselho Municipal cabe a adequação da formação dos professores do curso normal do Ensino Médio, mantido por

TP008
[7] SAIBA MAIS com ícone

Municípios.
E não é só isso: a formação continuada diz respeito a Municípios e Estados, por isso, é preciso que os Conselhos
incentivem os órgãos executivos do sistema, que são as secretarias de Educação, a promoverem a formação
continuada que seja eficiente e aderente à implementação da BNCC.
TP008

[8] abrir link para outra aba

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U2

[7] Saiba mais:
Para mais informações sobre a LDB, acesse:
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação [8]

http://portal.mec.gov.br/index.ph
p?option=com_content&view=arti
cle&id=12907:legislacoes&catid=7
0:legislacoes

Para mais informações no que se refere a leis específicas sobre o processo de envelhecimento e o respeito e a valorização da pessoa
idosa; os direitos das crianças e adolescentes; a educação para o trânsito; a educação ambiental; a educação alimentar e [10] abrir link para outra aba
nutricional; a educação em direitos humanos; e a educação digital, consulte:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_








03/leis/L8842.htm
Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso Leis nº 8.842/1994 [10] e nº 10.741/2003 [11]
Direitos da criança e do adolescente - Lei nº 8.069/1990 [12]
[11] abrir link para outra
Educação para o trânsito Lei nº 9.503/1997 [13]
abahttp://www.planalto.gov.br/cci
Educação ambiental Lei nº 9.795/1999 [14] , Parecer CNE/CP nº 14/2012[15] e Resolução CNE/CP nº 2/2012[16]
vil_03/LEIS/2003/L10.741.htm
Educação alimentar e nutricional - Lei nº 11.947/2009 [17]
Educação em direitos humanos Decreto nº 7.037/2009 [18] e Parecer CNE/CP nº 8/2012[19] e Resolução CNE/CP nº
[12] abrir link para outra
1/2012 [20]
abahttp://www.planalto.gov.br/cci
Educação digital para capacitação para o uso seguro, consciente e responsável da internet - Lei nº 12.965/2014 [21]

vil_03/LEIS/L8069.htm
[13] abrir link para outra aba
Para conhecer alguns temas contemporâneos relevantes para o desenvolvimento da cidadania, que afetam a vida humana em http://www.planalto.gov.br/ccivil_
escala local, regional e global, acesse:
03/LEIS/L9503.htm
[14] abrir link para outra aba
 §1º do Art. 8º da Resolução CNE/CP nº 02/2017 [22]
http://www.planalto.gov.br/ccivil_
03/Leis/L9795.htm

[Avançar para a Unidade 3]

[15] abrir link para outra aba
http://portal.mec.gov.br/index.php?o
ption=com_docman&view=download
&alias=10955-pcp01412&Itemid=30192

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U2

[16] abrir link para outra aba
http://portal.mec.gov.br/index.php?o
ption=com_docman&view=download
&alias=9917-rceb002-121&Itemid=30192
[17] abrir link para outra
abahttp://www.planalto.gov.br/ccivil_
03/_Ato20072010/2009/Lei/L11947.htm
[18] abrir link para outra aba
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_ato20072010/2009/decreto/d7037.htm

[19] abrir link para outra aba
http://portal.mec.gov.br/index.php?o
ption=com_docman&view=download
&alias=10356-pceb008-12pdf&Itemid=30192

[20] abrir link para outra aba
http://portal.mec.gov.br/dmdocumen
ts/rcp001_12.pdf

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U2

[21] abrir link para outra
abahttp://www.planalto.gov.br/ccivil_
03/_ato20112014/2014/lei/l12965.htm

[22] abrir link para outra aba
http://portal.mec.gov.br/expansaoda-rede-federal/323-secretarias112877938/orgaos-vinculados82187207/53031-resolucoes-cp-2017

DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO
BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

MODELO
TP001

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface

MODELO
TP014

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U2
CARDS ABERTOS
CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U2
PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

TP019

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U2

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

TP021

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U2

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP022

Elementos de interface
Tooltip FECHADO

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + imagem (100%)

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Slider/carrossel

TP024

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U2

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou

TP026

TP028

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

M3U2
*Com rolagem lateral e primeira
coluna fixa

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U3
Legenda
MSTech
Comunicação GTE
Design Instrucional GTE

Módulo 3/Unidade 3: O PAPEL DO CONSELHO NA CONSOLIDAÇÃO DOS
CURRÍCULOS
CONTEÚDO
TP004
[0]

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP004
[0] Imagem para banner.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U3
[1] O que cabe aos Conselhos em relação à BNCC
[1] título H2
TP023
[2] Você sabe dizer quais são as atribuições dos Conselhos de Educação no que se refere à consolidação dos Currículos?

TP023

Para determinar essas atribuições, é preciso, primeiro, analisar a legislação e entender quais são as atribuições dos diferentes órgãos
que compõem os Sistemas [2.0] de Ensino.
[2.1] Um Sistema de Ensino é constituído de vários órgãos que, basicamente, são:
 o Conselho de Educação, órgão deliberativo e normativo;
 a Secretaria de Educação, órgão gestor, mantenedor de instituições ou redes escolares públicas, e de supervisão/fiscalização
das escolas públicas e privadas sob sua jurisdição;
 os órgãos complementares ou auxiliares, como Fundações e Autarquias; Conselhos Escolares, do Fundeb, de Alimentação
Escolar, de Associações ou Grêmios;
 os órgãos e instituições e redes escolares vinculados a outras Secretarias, como ocorre com os órgãos gestores e as escolas
do SUS, no âmbito de Secretaria da Saúde, ou de Educação Profissional, no âmbito de Secretaria de Ciência e Tecnologia ou
similar.

[3] As normas nacionais são de cumprimento obrigatório pelos órgãos de todos os Sistemas de Ensino (Federal, Estaduais, Distrital e
Municipais). Assim sendo, os Conselhos Estaduais e Municipais de Ensino, como órgãos deliberativos e normativos, devem organizar
suas atividades de modo a identificar o que lhes cabe para complementar as normas nacionais.
Essas normas complementares, uma vez promulgadas, são obrigatórias para os órgãos do seu respectivo Sistema de Ensino. É
interessante destacar, entretanto, que um Conselho Municipal pode adotar, explicita e voluntariamente, uma ou mais normas de
Conselho Estadual, se considerá-la adequada para o seu Sistema de Ensino.
TP012
[4] Veja, na videoaula a seguir, outras considerações importantes sobre esse tema:

[2.0] Texto para tooltip:
Segundo Demerval Saviani, o termo
“Sistema” é polissêmico, significando,
ora partes constitutivas de um sistema
propriamente dito, ora como modo de
proceder, forma de organizar, maneira
de arranjar elementos de um conjunto,
ou método.
Saviani, D. Sistema Nacional de
Educação articulado ao Plano Nacional
de Educação, in Revista Brasileira de
Educação v. 15, n. 44 - maio/ago. 2010.
Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v15n4
4/v15n44a13.pdf
Acesso em 25 out. 2018.

Curso/Perfil:
☐ Gestor

MEC: Formação BNCC

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U3
[4.1] Videoaula - VA1_M3U3_conselheiros

Para encerrar o módulo, faça as atividades propostas!

[Avançar para a Unidade 4]

[2] Texto 1 coluna
[2.0] inserir texto para abrir em
nova
aba:
http://portal.mec.gov.br/index.ph
p?option=com_docman&view=do
wnload&alias=79631-rcp002-17pdf&category_slug=dezembro2017-pdf&Itemid=30192
[2.1] lista
[3] texto 1 coluna

TP012

[4] Texto 1 coluna
[4.1] VA1_M3U3_conselheiros
Versão preliminar:
https://drive.google.com/drive/folder
s/1MgY2VSLx7gNVrg0xrKa6iIPQOW9kyCn

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U3

DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO

TP002

CONTEÚDO DIAGRAMADO

PÁGINA DO MÓDULO
Elementos de interface
BANNER DO MÓDULO

TP015

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U3
MENU DO CURSO

Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo

CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO

MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO

TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP0016

Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE
ANTERIOR (TOPO)

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA
UNIDADE (RODAPÉ)
CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface

TP018

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U3
Sanfona / colapsado ABERTO
SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP019

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas VERTICAL

TP020

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U3

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP021

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Tooltip FECHADO

TP022

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U3
CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP012

Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP024

TP025

Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

TP026

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros

M3U3

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP028

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros.

Unidade 4

Módulo 3/Unidade 4: O papel do Conselho na consolidação dos
Currículos
CONTEÚDO
TP004

[1]

MODELO / ORIENTAÇÕES
TP0004
PÁGINA DA UNIDADE
NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE ANTERIOR (TOPO)
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)

[2]
[1]
Conselheiro(a),

BANNER MÓDULO

Agora que você finalizou o Módulo 3, responda às atividades a seguir que tratam do papel dos Conselhos na Imagem para banner.
[2]
consolidação dos Currículos escolares dos Estados e dos Municípios.
Bom trabalho!
TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA UNIDADE (RODAPÉ)

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros.

Unidade 4
TP005

[1] Atividade – Papel dos Conselhos na consolidação dos Currículos

Atividade reflexiva com feedback geral

Considerando o papel dos Conselhos de Educação nos Sistemas de Ensino, propomos uma reflexão sobre a sua
atuação em relação ao acompanhamento da implementação da BNCC no seu Estado, Distrito Federal ou
Município. Analise as ações descritas no quadro e selecione as respostas que refletem a sua opinião.

O Conselho no qual você atua editou orientações para apoiar as escolas na construção de suas
Propostas Pedagógicas considerando uma gestão democrática?
O Conselho no qual você atua previu normas para orientar a construção dos Currículos?
O Conselho no qual você atua promoveu capacitação para a construção dos Currículos tendo a
BNCC como referência?
O Conselho no qual você atua editou orientações para a inserção de conteúdos
complementares aos previstos na BNCC (Parte Diversificada)?
O Conselho no qual você atua assegurou que os Currículos incluam uma abordagem transversal
e integradora?
O Conselho no qual você atua previu o atendimento às diferentes modalidades (educação
profissional, EJA, especial, do campo, indígena, quilombola, prisional etc.)?

[3]
Feedback geral:
Para as ações que você marcou “SIM”:

Não sei
responder

Em nenhuma
escola

Em algumas
escolas

Sim, em todas
as escolas

[2]

CONTEÚDO DIAGRAMADO

[1] título H3
[2] Texto 1 coluna
[3] Feedback gerais

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

Unidade 4
Lembre-se de que o Conselho deve estar sempre atento às ações que envolvem a construção dos Currículos, além
de acompanhar e incentivar o aprimoramento da atuação das escolas na implementação da Base.
Para as ações que você marcou “NÃO” ou “Parcialmente”:
Atenção! Cabe ao Conselho prever normas que orientam a construção dos Currículos referenciados à BNCC e a
capacitação para a construção curricular, considerando uma gestão democrática. É importante também organizar
calendário para realizar essas incumbências, considerando que o prazo para implementação da BNCC é até o
início do ano letivo de 2020 (preferencialmente, até 2019). Outro ponto importante é normatizar a Parte
Diversificada, sempre no sentido de constituir um todo integrado com a BNCC, atendendo as características
regionais e locais. Os Conselhos devem também orientar os Currículos a considerar os temas exigidos por
legislação específica. Além disso, devem orientar as escolas e as redes escolares a atenderem as diferentes
modalidades previstas em lei e normatizadas pelo CNE.

Para as ações que você marcou “Não sei responder”:
Atenção! Cabe ao Conselho prever normas que orientam a construção dos Currículos referenciados à BNCC e a
capacitação para a construção curricular, considerando uma gestão democrática. É importante também organizar
calendário para realizar essas incumbências, considerando que o prazo para implementação da BNCC é até o
início do ano letivo de 2020 (preferencialmente, até 2019). Outro ponto importante é normatizar a Parte
Diversificada, sempre no sentido de constituir um todo integrado com a BNCC, atendendo as características
regionais e locais. Os Conselhos devem também orientar os Currículos a considerar os temas exigidos por
legislação específica. Além disso, devem orientar as escolas e as redes escolares a atenderem as diferentes
modalidades previstas em lei e normatizadas pelo CNE.

☒ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros.

Unidade 4

[1] Atividade – Atribuições dos Conselhos
[2] Analise as sentenças a seguir e indique se são Verdadeiras (V) ou Falsas (F), considerando a Resolução CNE/CP nº

[1] título H3

02/2017 [3] e a BNCC [4].

[2] Texto 1 coluna

[5]

[3] inserir link para abrir em nova aba:

( V ) As normas complementares são atribuição dos Conselhos e, por terem caráter normativo, se estabelecem por

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

meio da edição de Resolução/Deliberação (ou Indicação ou Parecer Normativo).

content/uploads/2018/04/RESOLUCAOCNE_

[5.1]

CP222DEDEZEMBRODE2017.pdf

Feedback para acerto: Você acertou! A afirmação é verdadeira. As normas complementares são editadas pelos
Conselhos, quando necessário, por meio de resolução ou deliberação. O caráter normativo implica a

[4] inserir link para abrir em nova aba:

obrigatoriedade de seu cumprimento pelo Sistema de Ensino.

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

[5.2]

[5] alternativa verdadeira

Feedback para erro: Reveja sua resposta. A afirmação é verdadeira, pois as normas complementares são editadas

[5.1] feedback para acerto

pelos Conselhos, quando necessário, por meio de resolução ou deliberação. O caráter normativo implica a

[5.2] feedback para erro

obrigatoriedade de seu cumprimento pelo Sistema de Ensino.
[6]

[6] alternativa falsa

( F ) As normas do Conselho, uma vez editadas, impedem que cada instituição escolar tenha autonomia na

[6.1] feedback para acerto

concepção da Proposta Pedagógica e, consequentemente, na construção de seu(s) Currículo(s).

[6.2] feedback para erro

[6.1]
Feedback para acerto: Você acertou! A afirmação é falsa. As atribuições de caráter político-pedagógico e curricular – a
construção da Proposta Pedagógica e a construção dos Currículos – cabem às instituições ou às redes escolares. As normas

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

Unidade 4
dos Conselhos orientam, mas não impedem, que cada instituição escolar tenha autonomia na concepção da respectiva
Proposta Pedagógica e, consequentemente, na construção de seu(s) Currículo(s). Ambos, a Proposta Pedagógica e o
Currículo, devem ser referidos à BNCC, às Diretrizes Curriculares Nacionais e às normas complementares do respectivo
Conselho de Educação, além de adequados à sua realidade, ao contexto e às características dos alunos. Lembre-se: Preservar
a autonomia das escolas e das redes é a base para a gestão democrática no âmbito dos Sistemas de Ensino.

[6.2]
Feedback para erro: Reveja sua resposta. A afirmação é falsa, pois as atribuições de caráter político-pedagógico e
curricular – a construção da Proposta Pedagógica e a construção dos Currículos – cabem às instituições ou às redes escolares.
As normas dos Conselhos orientam, mas não impedem, que cada instituição escolar tenha autonomia na concepção da
respectiva Proposta Pedagógica e, consequentemente, na construção de seu(s) Currículo(s). Ambos, a Proposta Pedagógica e
o Currículo, devem ser referidos à BNCC, às Diretrizes Curriculares Nacionais e às normas complementares do respectivo
Conselho de Educação, além de adequados à sua realidade, ao contexto e às características dos alunos. Lembre-se: Preservar
a autonomia das escolas e das redes é a base para a gestão democrática no âmbito dos Sistemas de Ensino.

[1]

Atividade – Fórum: convite para o debate
[2]
Para finalizar este Módulo, convidamos você a participar do Fórum de discussão para trocar experiências com
outros conselheiros. São três questões norteadoras:


Como o Conselho no qual você atua se preparou (ou está se preparando) para editar orientações para a
inserção de conteúdos complementares aos previstos na BNCC (Parte Diversificada)?

☒ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

Unidade 4


Quais ações foram realizadas (ou estão sendo planejadas) para prever o atendimento às diferentes
modalidades (educação profissional, EJA, especial, do campo, indígena, quilombola, prisional etc.)?

Na sua postagem, procure enfatizar sua experiência pessoal. Descreva as estratégias que foram bem-sucedidas e
quais desafios precisaram ser superados.
Bom trabalho!
[3]
Importante!
O Fórum é um espaço público de convivência; cuide, portanto, para que suas mensagens não
tratem de conteúdos impróprios nem soem agressivas, ofensivas ou inadequadas. Lembre-se
também de que dizer algo por escrito é muito diferente de dizer o mesmo oralmente.

☒ Conselheiros.

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros.

Unidade 4

MODELOS DE TEMPLATE
DESCRIÇÃO
PÁGINA DO CURSO

MODELOS DE TEMPLATE
MODELO
TP001

BANNER DO CURSO
TEXTO DE APRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO
CONTEÚDO DIAGRAMADO

MODELO
TP014

Elementos de interface
CARDS ABERTOS

CARDS
IMAGEM DO MÓDULO
SINOPSE DO MÓDULO

Com ou sem cor de fundo

STATUS/ BARRA DE PROGRESSO
PÁGINA DO MÓDULO

TP002

BANNER DO MÓDULO
MENU DO CURSO
CONTEÚDO
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO
OBJETIVOS DO MÓDULO
MENU DO CURSO
BANNER DO CURSO
BARRA DE PROGRESSO
(CURSO E UNIDADES)
MÓDULOS
UNIDADES

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP015

Elementos de interface
Imagem interativa (100%) FECHADA
Legenda na imagem
Com ou sem cor de fundo
TP003

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Imagem interativa (100%) ABERTA
Permite navegar entre elementos (< >)

TP0016

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros.

Unidade 4
PÁGINA DA UNIDADE

TP004

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP017

NAVEGAÇÃO PARA UNIDADE ANTERIOR (TOPO)

Elementos de interface
Sanfona / colapsado FECHADO

BANNER DA UNIDADE
BARRA DE PROGRESSO DA UNIDADE
(PERMANECE NO TOPO COM SCROL)
CONTEÚDO DIAGRAMADO*
NAVEGAÇÃO PARA PRÓXIMA UNIDADE (RODAPÉ)

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna

TP005

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP018

Elementos de interface
Sanfona / colapsado ABERTO

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto 1 coluna + OLHO

TP006

SOMENTE TEXTO
TEXTO + IMAGEM
CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP019

Elementos de interface
Abas HORIZONTAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + lista

TP007

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP020

Elementos de interface
Abas VERTICAL

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + Tarja com ícone e texto

TP008

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
Abas HORIZONTAL com visão
simultânea

TP021

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros.

Unidade 4

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + box/imagem lateral (50%)
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

TP009

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP010

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP022

Elementos de interface
Tooltip FECHADO

Texto + imagem 3 colunas

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP023

Elementos de interface
Tooltip ABERTO

Legenda nas imagens
Função ampliar imagem

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP011

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto + imagem (100%)

Slider/carrossel

Com ou sem cor de fundo
Legenda na imagem
Função ampliar imagem

COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Texto + vídeo (100%)
Com ou sem cor de fundo
Sinopse de vídeo

TP012

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Timeline HORIZONTAL
COM OU SEM COR DE FUNDO
SÓ IMAGEM
TEXTO + IMAGEM

TP024

TP025

MEC: Formação BNCC

Curso/Perfil:
☐ Gestor

☐ Prof. Ed. Inf.

☐ Prof. E.F. I – anos iniciais

☐ Prof. E.F. II – anos finais

☒ Conselheiros.

Unidade 4

CONTEÚDO DIAGRAMADO

TP013

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Elementos de interface

Timeline VERTICAL

CARDS FECHADOS
Com ou sem cor de fundo

COM OU SEM INTERAÇÃO
COM OU SEM COR DE FUNDO

CONTEÚDO DIAGRAMADO

Texto 1 coluna COM CITAÇÃO

TP027

CONTEÚDO DIAGRAMADO
Elementos de interface
TABELA
* Com função hover e destaque em
célula
Ou
*Com rolagem lateral e primeira coluna
fixa

TP026

TP028

Anexo 16

Formação autoinstrucional BNCC
Disponibilização de cursos para gestores, professores e
conselheiros – Módulos 2 e 3

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Relatório Executivo
Eixo 4 – Formação de gestores e educadores
Macroatividade 16
Disponibilização e execução de cursos para gestores e professores na modalidade EAD
Macroatividade 17
Disponibilização e execução de cursos para formadores locais na modalidade EAD

Este relatório tem o objetivo de registrar a disponibilização dos Módulos 2 e 3 no ambiente
de homologação do AVAMEC dos 13 cursos para professores, gestores e conselhos, previstas
no Eixo 4 – Formação de Gestores e Educadores do Contrato nº 17/2017 (Processo
23000.050898/2016‐38), celebrado entre a Secretaria Executiva do Ministério da Educação e
a Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV).

Ambiente de homologação AVAMEC
http://hmg.labtimeufg.br/avamec/#/

Acesso para testes e navegação

Usuário: garaujo@vanzolini-ead.org.br
Senha: avamec2018

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Anexo 17
Planejamento do III Encontro Formativo
de Implementação da BNCC

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Relatório Executivo
Macroatividade 8 – Eixo 2
Gestão de processos para a realização de encontros para a discussão de aspectos
relacionados à BNCC, incluindo divulgação, inscrição de participantes e gestão do
provimento de infraestrutura para a realização e registro

1. Introdução
Nos dias 12, 13 e 14 de dezembro será realizado o III Encontro Formativo de Implementação
da BNCC.
Esse evento tem o objetivo de consolidar o processo de implementação da (re)elaboração
dos currículos estaduais em regime de colaboração à luz da BNCC e preparar a formação
continuada do ano de 2019.
O evento terá como eixo condutor o Capítulo 4 do Guia de Implementação da BNCC que
trata da formação continuada.
A pauta formativa está organizada em momentos em que as equipes estaduais estão
reunidas para discutirem conjuntamente a formação continuada, e momentos em que as
equipes se separam para trabalhar por função (gestores e redatores).
A Fundação Vanzolini apoiará o evento com o registro das discussões em dez turmas tanto
com pautas de gestão quanto com pautas de redatores.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

2. Processo de seleção e orientações para redatores
A fim de garantir um bom registro do evento, a FCAV selecionou relatores para
acompanharem os 3 dias do evento e registarem os principais pontos de discussão.
Foram realizadas reuniões de alinhamento tanto com a equipe do Ministério da Educação,
no dia 7 de dezembro de 2018, quanto com a equipe da FCAV no dia 10 de dezembro de
2018.
Por fim, a equipe participará da reunião de alinhamento no próprio dia 12 de dezembro,
para os últimos ajustes antes do evento.
Na semana subsequente ao evento, os relatores consolidarão os registros realizados e serão
entregues os relatórios para o MEC.
Assim, o evento contará com 10 relatores sob a coordenação de duas gestores que estarão
acompanhando as discussões dos grupos de trabalho.
A Tabela 1 indica os nomes dos relatores e as salas que serão acompanhadas ao longo do
evento.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Tabela 1. Organização da rotina dos relatores
13/12/18 14:00 às 16 00

13/12/18 16:20 às 18:30 Alinhamento Intraestado
(dinâmica do aquário)*

14/12/2018 08:00 às 10:00 e das 10:30 às 12:00

14/12/18 13:30 às 16:30 - Construção
conjunta do Planejamento com
liderança dos coordenadores estaduais
// Definição próximos passos

Sala de gestão/sala 14

Oficina de Planejamento das Formações Continuadas/sala 14

sala 14

Oficina de Planejamento das Formações Continuadas/sala 14

sala 14

Bruna Gonçalves Piazzi

Sala de gestão/sala 15

Oficina de Planejamento das Formações Continuadas/sala 15

sala 15

Oficina de Planejamento das Formações Continuadas/sala 15

sala 15

Kelly Cristina Martins
Braz de Lima

Sala de gestão/sala 17

Oficina de Projeto Pedagógico/sala 17

sala 17

Oficina de Projeto Pedagógico/sala 17

sala 17

Jady Ariéle Cavalcanti
Ruas

Sala de gestão/sala 16

Oficina de Projeto Pedagógico/sala 16

sala 16
sala 11

Relatores FCAV

13/12/2018 09:25 às 12:30
(11:30 às 12:30 momento de
socialização)*

Alynne Nayara Ferreira
Nunes

João Gabriel Lima Priolli

Sala de História/sala 09

Oficina de Projeto Pedagógico/sala 18

Bárbara Sparapan

Sala de Educação Infantil/sala
01

Celso Amancio de Melo
Filho

Sala de Arte/Sala 11

Raquel Factori Canova

Sala de Matemática/sala 05

Thiago Martins de
Carvalho

Sala de Ciências/sala 07

Bárbara Szuparits

Sala de Língua
Portuguesa/sala 03

Oficina Pauta Formativa (Levantamento de temas e objetivos da
Pauta)/Educação Infantil/sala01
Oficina Pauta Formativa (Levantamento de temas e objetivos da
Pauta) / Arte /sala 11
Oficina Pauta Formativa (Levantamento de temas e objetivos da
Pauta)/Matemática/sala 05
Oficina Pauta Formativa (Levantamento de temas e objetivos da
Pauta)/Ciências/sala 07
Oficina Pauta Formativa (Levantamento de temas e objetivos da
Pauta)/Língua Portuguesa/sala 03

sala 13
sala 12
sala 10
sala 09
sala 08

Oficina Pauta Formativa (Levantamento de temas e objetivos da
Pauta)/Educação Física/sala 12
Oficina Pauta Formativa (Levantamento de temas e objetivos da
Pauta)/História OU Geografia /sala 9 e 10
Oficina Pauta Formativa (Levantamento de temas e objetivos da
Pauta)/Educação Infantil/sala01
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Planejamento do evento do MEC sobre a Base Nacional
Comum Curricular do Ensino Médio

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Relatório Executivo
Macroatividade 8 – Eixo 2
Gestão de processos para a realização de encontros para a discussão de aspectos
relacionados à BNCC, incluindo divulgação, inscrição de participantes e gestão do
provimento de infraestrutura para a realização e registro

1. Organização
A Fundação Vanzolini organizou a participação de especialistas no evento de apresentação e
discussão da Base Nacional Comum Curricular referente à etapa do Ensino Médio, garantindo
a presença da Coordenação da elaboração do documento, representada pela Professora Doutora
Ghisleine Trigo, e dos Coordenadores das Áreas que compõem o documento e Coordenadora
do Componente de Língua Portuguesa, a saber:
- Professora Doutora Roxane Rojo – Coordenação da área de Linguagens
- Professora Doutora Jacqueline Barbosa – Coordenação do componente de Língua Portuguesa
- Professora Doutora Silvia Sentelhas – Coordenação da área de Matemática
- Professora Doutora Janice Theodoro – Coordenação da área de Ciências Humanas
- Professor Doutor Paulo Cunha – Redator Especialista da área de Ciências da Natureza

Para a ocasião, gerou ainda apresentações com insumos sobre as principais características do
documento da etapa do Ensino Médio, focando em estrutura geral do documento e principais
mudanças, principais características e desdobramentos de cada área e principais características
e organização do componente de Língua Portuguesa, disponíveis no ANEXO I.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Anexo I

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Língua Portuguesa na BNCC
• Articulação/organização das habilidades:
– por campos de atuação social
(os mesmos da área)
– por práticas de linguagem
• Destaque para as práticas contemporâneas de
linguagem:
– novos e multiletramentos
– Cultura digital

Língua Portuguesa na BNCC do EM
• EM: Foco maior nas habilidades envolvidas na
reflexão sobre as linguagens, textos e práticas
– análise, problemarização, apreciação ética,
estética e política, avaliação, validação crítica,
argumentação, demonstração etc.
EF: já contemplou habilidades requeridas por
processos de recuperação de informação
(identificação, reconhecimento, organização) e por
processos de compreensão (comparação, distinção,
estabelecimento de relações e inferências etc.)

Curadoria
é um conceito oriundo do mundo das artes, que
vem sendo cada vez mais utilizado para designar
ações e processos próprios do universo das redes:
conteúdos e informações abundantes, dispersos,
difusos, complementares e/ou contraditórios e
passíveis de múltiplas seleções e interpretações que
precisam de reordenamentos que os tornem
confiáveis, inteligíveis e/ou que os revistam de
(novos) sentidos. Implica sempre escolhas, seleção
de conteúdos/informação, validação, forma de
organizá-los, hierarquizá-los, apresentá-los.

Curadoria
Nessa perspectiva, curadoria pode dizer respeito ao processo
envolvido na construção de produções feitas a partir de
outras previamente existentes, que possibilitam a criação de
(outros) efeitos estéticos e políticos e de novos e particulares
sentidos. O termo também vem sendo bastante utilizado em
relação ao tratamento da informação (curadoria da
informação), envolvendo processos mais apurados de
seleção e filtragem de informações, que podem requerer
procedimentos de checagem e validação, comparações,
análises, (re)organização, categorização e reedição de
informações, entre outras possibilidades.

Língua Portuguesa no EM – Progressão
• a complexidade das práticas de linguagens e dos
fenômenos sociais que repercutem nas interações
sociais ;
• a ampliação do domínio de gêneros do
discurso/gêneros textuais, seja em relação às práticas
de leitura ou produção de textos;
• o aumento da complexidade dos textos lidos e
produzidos em termos de temática, estruturação
sintática, vocabulário, recursos estilísticos utilizados,
orquestração de vozes e semioses;

Língua Portuguesa no EM – Progressão
• a complexidade das práticas de linguagens e dos
fenômenos sociais que repercutem nas interações
sociais ;
• a ampliação do domínio de gêneros do
discurso/gêneros textuais, seja em relação às práticas
de leitura ou produção de textos;
• o aumento da complexidade dos textos lidos e
produzidos em termos de temática, estruturação
sintática, vocabulário, recursos estilísticos utilizados,
orquestração de vozes e semioses;

Exemplos de gêneros e produções
Reportagem multimidiática, documentário, crítica
da mídia, ensaio, enciclopédia digital colaborativa,
vlog e podcast noticioso e cultural, videominutos,
trailer honesto, gameplay, fanfic, fanclipe etc.

Língua Portuguesa no EM – Progressão
• a complexidade das práticas de linguagens e dos
fenômenos sociais que repercutem nas interações
sociais;
• a ampliação do domínio de gêneros do
discurso/gêneros textuais, seja em relação às
práticas de leitura ou produção de textos;
• o aumento da complexidade dos textos lidos e
produzidos em termos de temática, estruturação
sintática, vocabulário, recursos estilísticos
utilizados, orquestração de vozes e semioses;

Língua Portuguesa no EM – Progressão
• o incremento da consideração das práticas da
cultura digital e das culturas juvenis, por meio:
– do aprofundamento da análise dessas práticas e
de produções culturais em circulação;
– de uma maior consideração de critérios
técnicos, éticos e estéticos na análise e autoria
das produções;
– vivências mais intensas de processos de
produção colaborativos;

Campo da vida pessoal
Parâmetros para a organização/progressão curriculares
• Prever o trato qualificado com diferentes semioses,
ferramentas e ambientes digitais – editores de
áudio, vídeo, foto e gráfico, wiki, ferramenta de gif,
de linha do tempo, agregador de conteúdo etc.

Campo jornalístico-midiático
Parâmetros para a organização/progressão curriculares
• Considerar produções que envolvam diferentes
mídias
• manejo com editores variados: textos, foto, áudio,
vídeo, infográfico etc.
• explorar elementos e características das diferentes
linguagens envolvidas e os efeitos de sentido que
certos usos e seleções podem provocar,.

A área no Ensino Médio

• Finalidades: consolidar e ampliar as aprendizagens
previstas na BNCC de Ensino Fundamental,
apontando competências específicas e habilidades
a serem exercitadas e constituídas no Ensino
Médio, e visando à preparação básica para o
trabalho e a cidadania.
•.

A área no Ensino Médio
“No Ensino Médio, o foco da área de Linguagens e suas
Tecnologias está na ampliação da autonomia, do
protagonismo e da autoria nas práticas de diferentes
linguagens; na identificação e na crítica aos diferentes
usos das linguagens, explicitando seu poder no
estabelecimento de relações; na apreciação e na
participação em diversas manifestações artísticas e
culturais e no uso criativo das diversas mídias.”(BNCCEM, p. 7)

.

Conceitos estruturantes
• Juventudes e culturas juvenis;
• TDIC e seu funcionamento;
• Componentes da área relacionados
interdisciplinarmente;
• Organização da área por campos de atuação
social e práticas de linguagens –
multissemióticas/interdisciplinares.

Competências específicas de área
1. Compreender o funcionamento das diferentes
linguagens e práticas culturais (artísticas, corporais
e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na
recepção e produção de discursos nos diferentes
campos de atuação social e nas diversas mídias,
para ampliar as formas de participação social, o
entendimento e as possibilidades de explicação e
interpretação crítica da realidade e para continuar
aprendendo.

Competências específicas de área
2. Compreender os processos identitários, conflitos e
relações de poder que permeiam as práticas
sociais de linguagem, respeitando as diversidades
e a pluralidade de ideias e posições, e atuar
socialmente com base em princípios e valores
assentados na democracia, na igualdade e nos
Direitos Humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução
de conflitos e a cooperação, e combatendo
preconceitos de qualquer natureza.

Competências específicas de área
3. Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e
verbais) para exercer, com autonomia e
colaboração, protagonismo e autoria na vida
pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e
solidária, defendendo pontos de vista que
respeitem o outro e promovam os Direitos
Humanos, a consciência socioambiental e o
consumo responsável, em âmbito local, regional e
global.

Competências específicas de área

4. Compreender as línguas como fenômeno
(geo)político, histórico, cultural, social, variável,
heterogêneo e sensível aos contextos de uso,
reconhecendo suas variedades e vivenciando-as
como formas de expressões identitárias, pessoais e
coletivas, bem como agindo no enfrentamento de
preconceitos de qualquer natureza.

Competências específicas de área

5. Compreender os processos de produção e negociação
de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e
vivenciando-as como formas de expressão de valores
e identidades, em uma perspectiva democrática e de
respeito à diversidade.

Competências específicas de área
6. Apreciar esteticamente as mais diversas produções
artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus
conhecimentos sobre as linguagens artísticas para
dar significado e (re)construir produções autorais
individuais e coletivas, exercendo protagonismo de
maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas.

Competências específicas de área
7. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital,
considerando as dimensões técnicas, críticas,
criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas
de produzir sentidos, de engajar-se em práticas
autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos
campos da ciência, cultura, trabalho, informação e
vida pessoal e coletiva.

Competências específicas de área
• Três delas são mais gerais da área, as três outras mais
específicas para componentes (línguas, educação
física e arte) e a última é relativa às TDICs.
• Há um conjunto mais restrito de habilidades da área
para cada competência em todos os componentes e,
em Língua Portuguesa, um conjunto mais amplo de
habilidades para os 3 anos do EM.

A área no Ensino Médio
Pretende-se que os estudantes:
• consolidem as aprendizagens desenvolvidas no
Ensino Fundamental;
• ampliem sua base de conhecimentos para aplicá-los
em situações do cotidiano, das ciências e da própria
matemática;
• aprofundem seus processos de reflexão e de
abstração, que deem sustentação a modos de pensar
criativo, analítico, indutivo e dedutivo;
• construam uma visão mais integrada da Matemática.

Competências específicas de área
1. Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos
matemáticos para interpretar situações em diversos
contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos
das Ciências da Natureza e Humanas, das questões
socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por
diferentes meios, de modo a contribuir para uma
formação geral.

Competências específicas de área
2. Propor e/ou participar de ações para investigar
desafios do mundo contemporâneo e tomar
decisões éticas e socialmente responsáveis, com
base na análise de problemas sociais, como os
voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das
implicações da tecnologia no mundo do trabalho,
entre outros, mobilizando e articulando conceitos,
procedimentos
e
linguagens
próprios
da
Matemática.

Competências específicas de área
3. Utilizar estratégias, conceitos, definições e
procedimentos matemáticos para interpretar,
construir modelos e resolver problemas em
diversos contextos, analisando a plausibilidade
dos resultados e a adequação das soluções
propostas, de modo a construir argumentação
consistente.

Competências específicas de área

4. Compreender e utilizar, com flexibilidade,
fluidez e precisão, diferentes registros de
representação
matemáticos
(algébrico,
geométrico, estatístico, computacional etc.), na
busca de solução e comunicação de resultados de
problemas.

Competências específicas de área
5. Investigar e estabelecer conjecturas a respeito
de diferentes conceitos e propriedades
matemáticas, empregando estratégias e recursos,
como observação de padrões, experimentações e
diferentes
tecnologias,
identificando
a
necessidade, ou não, de uma demonstração cada
vez mais formal na validação das referidas
conjecturas.

Papel da área no Ensino Médio
• Desenvolver o olhar crítico e contextualizado
com relação às ações de diferentes indivíduos, grupos,
sociedades e culturas ao longo do tempo e em
diferentes lugares.
• Elaborar hipóteses e argumentos com base na seleção e
sistematização dedados obtidos em fontes confiáveis e
sólidas. A elaboração de hipóteses é passo importante
tanto para a constituição do diálogo como para a
investigação científica pois coloca em prática a dúvida
sistemática.

Pressuposto da área no Ensino Médio

• As Ciências Humanas estudam questões muito próximas
aos interesses dos jovens e adultos 
é necessário promover dinâmicas que mobilizem
os estudantes como protagonistas sociais por meio de
diferentes linguagens (escrita, musical, tecnológica entre
outras).

Passagem do EF para o EM nas CHT
• Os estudantes ampliam sua capacidade cognitiva,
seu repertório conceitual e sua capacidade de
articular conhecimentos e informações.
– Raciocínios mais complexos, a partir de um
número maior de variáveis, permitindo tanto a
simbolização quanto a abstração.
• Os estudantes intensificam os questionamentos
sobre si próprios e sobre o mundo em que vivem.

Passagem do EF para o EM nas CHT
• O desenvolvimento da autonomia para a
participação social e a maior capacidade de
abstração e de reflexão crítica possibilitam que
os sujeitos desta etapa da escolarização,
gradativamente, ampliem sua compreensão
sobre questões sociais, éticas e políticas e sua
atuação fundamentada e crítica na vida pública.

Competências específicas de área
1. Analisar processos políticos, econômicos,
sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local,
regional, nacional e mundial em diferentes tempos,
fazendo uso de procedimentos epistemológicos e
científicos, de modo a compreender e posicionar-se
criticamente com relação a esses processos e às
possíveis relações entre eles considerando diferentes
pontos de vista e tomando decisões baseadas em
argumentos e fontes de natureza científica.

Competências específicas de área

2. Analisar a conformação de territórios e fronteiras
em diferentes tempos e espaços, mediante a
compreensão das relações de poder que
determinam a territorialidade e o papel
geopolítico dos Estados-nações.

Competências específicas de área
3. Analisar e avaliar criticamente
as relações de diferentes grupos, povos e
sociedades com a natureza e seus impactos
econômicos e socioambientais, com vistas à
proposição de alternativas que respeitem e
promovam a consciência socioambiental e o
consumo responsável nos âmbitos local,
regional, nacional e global.

Competências específicas de área

4. Analisar as relações de produção, de trabalho e
de capital (inclusive intelectual) em diferentes
territórios, contextos e culturas, discutindo seu
papel na construção, consolidação e
transformação das sociedades.

Competências específicas de área

5. Identificar e combater as diversas formas de
injustiça, preconceito e violência, adotando
princípios éticos, democráticos, inclusivos e
solidários respeitando os Direitos Humanos.

Competências específicas de área

6. Participar do debate público, de forma crítica,
respeitando diferentes posições e fazendo
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e
ao seu projeto de vida, com liberdade,
autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.

Prioridades da área no Ensino Médio
• Aprofundamento das grandes temáticas
desenvolvidas no Ensino Fundamental (Terra e
Universo, Vida e Evolução, Matéria e Energia).
• Ênfase nas aplicações dos conhecimentos científicos
e tecnológicos e em suas implicações éticas, sociais,
econômicas e ambientais.
• Aprofundamento das habilidades investigativas
em níveis mais complexos e abstratos.

Competências específicas de área
1. Analisar fenômenos naturais e processos
tecnológicos, com base nas interações e relações
entre matéria e energia, para propor ações
individuais e coletivas que aperfeiçoem
processos produtivos, minimizem impactos
socioambientais e melhorem as condições de
vida em âmbito local, regional e global.

Competências específicas de área

2. Analisar e utilizar interpretações sobre a
dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para
elaborar argumentos, realizar previsões sobre o
funcionamento e a evolução dos seres vivos e do
Universo, e fundamentar e defender decisões
éticas e responsáveis.

Competências específicas de área
3. Investigar situações-problema e avaliar aplicações
do conhecimento científico e tecnológico e suas
implicações no mundo, utilizando procedimentos e
linguagens próprios das Ciências da Natureza, para
propor soluções que considerem demandas locais,
regionais e/ou globais, e comunicar suas
descobertas e conclusões a públicos variados, em
diversos contextos e por meio de diferentes mídias
e tecnologias digitais de informação e comunicação
(TDIC).
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APRESENTAÇÃO

É com alegria que entregamos ao Brasil a versão final homologada da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) com a inclusão da etapa do Ensino Médio, e, assim, atingimos o objetivo de uma Base para toda a Educação Básica brasileira. A aprendizagem
de qualidade é uma meta que o País deve perseguir incansavelmente, e a BNCC é
uma peça central nessa direção, em especial para o Ensino Médio no qual os índices
de aprendizagem, repetência e abandono são bastante preocupantes.
Elaborada por especialistas de todas as áreas do conhecimento, a Base é um documento completo e contemporâneo, que corresponde às demandas do estudante
desta época, preparando-o para o futuro.
Concluída após amplos debates com a sociedade e os educadores do Brasil, o texto
referente ao Ensino Médio possibilitará dar sequência ao trabalho de adequação dos
currículos regionais e das propostas pedagógicas das escolas públicas e particulares
brasileiras iniciado quando da homologação da etapa até o 9º ano do Ensino Fundamental. Com a Base, vamos garantir o conjunto de aprendizagens essenciais aos
estudantes brasileiros, seu desenvolvimento integral por meio das dez competências
gerais para a Educação Básica, apoiando as escolhas necessárias para a concretização dos seus projetos de vida e a continuidade dos estudos.
A BNCC por si só não alterará o quadro de desigualdade ainda presente na Educação
Básica do Brasil, mas é essencial para que a mudança tenha início porque, além dos
currículos, influenciará a formação inicial e continuada dos educadores, a produção
de materiais didáticos, as matrizes de avaliações e os exames nacionais que serão
revistos à luz do texto homologado da Base.
Temos um documento relevante, pautado em altas expectativas de aprendizagem,
que deve ser acompanhado pela sociedade para que, em regime de colaboração,
faça o país avançar. Assim como aconteceu na etapa já homologada, a BNCC passa
agora às redes de ensino, às escolas e aos educadores. Cabe ao MEC ser um grande
parceiro neste processo, de modo que, em regime de colaboração, as mudanças
esperadas alcancem cada sala de aula das escolas brasileiras. Somente aí teremos
cumprido o compromisso da equidade que a sociedade brasileira espera daqueles
que juntos atuam na educação.

Rossieli Soares da Silva
Ministro da Educação
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Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas
e das redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares, a BNCC
integra a política nacional da Educação Básica e vai contribuir para o
alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual
e municipal, 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.
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 seja balizadora
da qualidade 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.
Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas
na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no
âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento.
Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas,
cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.
Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a “educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a
transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente
justa e, também, voltada para a preservação da natureza” (BRASIL,
2013)3, mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU)4.
É imprescindível destacar que as competências gerais da Educação
Básica, apresentadas a seguir, inter-relacionam-se e desdobram-se
no tratamento didático proposto para as três etapas da Educação

3 BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Caderno de
Educação em Direitos Humanos. Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais. Brasília:
Coordenação Geral de Educação em SDH/PR, Direitos Humanos, Secretaria Nacional de
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.
php?option com docman&view download&alias 32131-educacao-dh-diretrizesnacionaispdf&Itemid 30192>. Acesso em: 23 mar. 2017.
4 ONU. Organização das Nações Unidas. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/
agenda2030/>. Acesso em: 7 nov. 2017.
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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.

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 aprendendo e colaborar para a construção de uma
sociedade justa, democrática e inclusiva.

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.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das
locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da
produção artístico cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens verbal (oral ou visual motora, como Libras,
e escrita), 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.
5. 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, resolver problemas
e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar se
de conhecimentos e 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.
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.
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8. Conhecer se, apreciar se e cuidar de sua saúde física e emocional, com
preendendo se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções
e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,
fazendo se 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.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base
em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

Os marcos legais que embasam a BNCC
A Constituição Federal de 19885, em seu Artigo 205, reconhece a
educação como direito fundamental compartilhado entre Estado,
família e sociedade ao determinar que
a educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho (BRASIL, 1988).

Para atender a tais finalidades no âmbito da educação escolar, a
Carta Constitucional, no Artigo 210, já reconhece a necessidade de
que sejam “fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental,
de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos
valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988).
Com base nesses marcos constitucionais, a LDB, no Inciso IV de seu
Artigo 9º, afirma que cabe à União
estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão
os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar
formação básica comum (BRASIL, 1996; ênfase adicionada).

5 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Brasília, DF: Senado Federal,
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constituicaocompilado.
htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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Nesse artigo, a LDB deixa claros dois conceitos decisivos para todo
o desenvolvimento da questão curricular no Brasil. O primeiro, já
antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre o que é
básico-comum e o que é diverso em matéria curricular: as competências e diretrizes são comuns, os currículos são diversos. O
segundo se refere ao foco do currículo. Ao dizer que os conteúdos
curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências, a
LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais, e não apenas
dos conteúdos mínimos a ser ensinados. Essas são duas noções
fundantes da BNCC.
A relação entre o que é básico-comum e o que é diverso é retomada
no Artigo 26 da LDB, que determina que
os currículos da Educação Infantil, do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio devem ter base nacional
comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma
parte diversificada, exigida pelas características regionais
e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos
educandos (BRASIL, 1996; ênfase adicionada).

Essa orientação induziu à concepção do conhecimento curricular
contextualizado pela realidade local, social e individual da escola e
do seu alunado, que foi o norte das diretrizes curriculares traçadas
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) ao longo da década de
1990, bem como de sua revisão nos anos 2000.
Em 2010, o CNE promulgou novas DCN, ampliando e organizando
o conceito de contextualização como “a inclusão, a valorização
das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural resgatando e respeitando as várias manifestações de cada
comunidade”, conforme destaca o Parecer CNE/CEB nº 7/20106.
Em 2014, a Lei nº 13.005/20147 promulgou o Plano Nacional de Educação (PNE), que reitera a necessidade de

6 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmera de Educação Básica. Parecer nº 7, de 7
de abril de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diário Oficial
da União, Brasília, 9 de julho de 2010, Seção 1, p. 10. Disponível em: <http://pactoensinomedio.
mec. gov.br/images/pdf/pceb007 10.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017.
7 BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação –
PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 26 de junho de 2014. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm>. Acesso em:
23 mar. 2017.
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estabelecer e implantar, mediante pactuação
interfederativa [União, Estados, Distrito Federal e
Municípios], diretrizes pedagógicas para a educação
básica e a base nacional comum dos currículos, com
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
dos(as) alunos(as) para cada ano do Ensino
Fundamental e Médio, respeitadas as diversidades
regional, estadual e local (BRASIL, 2014).

Nesse sentido, consoante aos marcos legais anteriores, o PNE
afirma a importância de uma base nacional comum curricular para o
Brasil, com o foco na aprendizagem como estratégia para fomentar
a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades (meta 7), referindo-se a direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento.
Em 2017, com a alteração da LDB por força da Lei nº 13.415/2017,
a legislação brasileira passa a utilizar, concomitantemente, duas
nomenclaturas para se referir às finalidades da educação:
Art. 35 A. A Base Nacional Comum Curricular definirá
direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio,
conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação,
nas seguintes áreas do conhecimento [...]

Art. 36. § 1º A organização das áreas de que trata o caput
e das respectivas competências e habilidades será feita
de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema
de ensino (BRASIL, 20178; ênfases adicionadas).

Trata-se, portanto, de maneiras diferentes e intercambiáveis para
designar algo comum, ou seja, aquilo que os estudantes devem
aprender na Educação Básica, o que inclui tanto os saberes quanto
a capacidade de mobilizá-los e aplicá-los.

8 BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho
2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28
de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de
Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Diário Oficial da
União, Brasília, 17 de fevereiro de 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/
ato2015-2018/2017/lei/L13415.htm>. Acesso em: 20 nov. 2017.
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Os fundamentos pedagógicos da BNCC
Foco no desenvolvimento de competências
O conceito de competência, adotado pela BNCC, marca a discussão pedagógica e social das últimas décadas e pode ser inferido no
texto da LDB, especialmente quando se estabelecem as finalidades
gerais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (Artigos 32 e 35).
Além disso, desde as décadas finais do século XX e ao longo deste
início do século XXI9, o foco no desenvolvimento de competências
tem orientado a maioria dos Estados e Municípios brasileiros e diferentes países na construção de seus currículos10. É esse também
o enfoque adotado nas avaliações internacionais da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que
coordena o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa,
na sigla em inglês)11, e da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, na sigla em inglês), que
instituiu o Laboratório Latino-americano de Avaliação da Qualidade
da Educação para a América Latina (LLECE, na sigla em espanhol)12.
Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas
devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências.
Por meio da indicação clara do que os alunos devem “saber” (considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e
valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a
mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores
para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno
exercício da cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das
competências oferece referências para o fortalecimento de ações
que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC.

9 Segundo a pesquisa elaborada pelo Cenpec, das 16 Unidades da Federação cujos documentos
curriculares foram analisados, 10 delas explicitam uma visão de ensino por competências, recorrendo
aos termos “competência” e “habilidade” (ou equivalentes, como “capacidade”, “expectativa de
aprendizagem” ou “o que os alunos devem aprender”). “O ensino por competências aparece mais
claramente derivado dos PCN” (p. 75). CENPEC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação,
Cultura e Ação Comunitária. Currículos para os anos finais do Ensino Fundamental: concepções,
modos de implantação e usos. São Paulo: Cenpec, 2015. Disponível em: <http://www.cenpec.org.br/
wp-content/uploads/2015/09/Relatorio Pesquisa Curriculos EF2 Final.pdf>. Acesso em: 23 mar.
2017.
10 Austrália, Portugal, França, Colúmbia Britânica, Polônia, Estados Unidos da América, Chile,
Peru, entre outros.
11 OECD. Global Competency for an Inclusive World. Paris: OECD, 2016. Disponível em:
<http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf>.
Acesso em: 23 mar. 2017.
12 UNESCO. Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe.
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE). Disponível
em: <http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment-llece>. Acesso
em: 23 mar. 2017.
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O compromisso com a educação integral
A sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo a
questões centrais do processo educativo: o que aprender, para que
aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem
colaborativa e como avaliar o aprendizado.
No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico
e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo,
aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável
requer muito mais do que o acúmulo de informações. Requer o
desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber
lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais,
aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para
tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as
diversidades.
Nesse contexto, a BNCC afirma, de maneira explícita, o seu compromisso com a educação integral13. Reconhece, assim, que a Educação
Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o
que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse
desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva.
Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da criança,
do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover uma educação voltada ao seu
acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas
singularidades e diversidades. Além disso, a escola, como espaço
de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na
prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito
às diferenças e diversidades.
Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de
educação integral com o qual a BNCC está comprometida se refere
à construção intencional de processos educativos que promovam
aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades
e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias
e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar
novas formas de existir.

13 Na história educacional brasileira, as primeiras referências à educação integral remontam
à década de 1930, incorporadas ao movimento dos Pioneiros da Educação Nova e em outras
correntes políticas da época, nem sempre com o mesmo entendimento sobre o seu significado.
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Assim, a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente
disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real,
a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o
protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção
de seu projeto de vida.

O pacto interfederativo e a
implementação da BNCC
Base Nacional Comum Curricular: igualdade, diversidade e
equidade
No Brasil, um país caracterizado pela autonomia dos entes federados, acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades
sociais, os sistemas e redes de ensino devem construir currículos, e as
escolas precisam elaborar propostas pedagógicas que considerem
as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes,
assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais.
Nesse processo, a BNCC desempenha papel fundamental, pois explicita as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem
desenvolver e expressa, portanto, a igualdade educacional sobre
a qual as singularidades devem ser consideradas e atendidas. Essa
igualdade deve valer também para as oportunidades de ingresso
e permanência em uma escola de Educação Básica, sem o que o
direito de aprender não se concretiza.
O Brasil, ao longo de sua história, naturalizou desigualdades educacionais em relação ao acesso à escola, à permanência dos estudantes
e ao seu aprendizado. São amplamente conhecidas as enormes desigualdades entre os grupos de estudantes definidos por raça, sexo e
condição socioeconômica de suas famílias.
Diante desse quadro, as decisões curriculares e didático-pedagógicas
das Secretarias de Educação, o planejamento do trabalho anual das
instituições escolares e as rotinas e os eventos do cotidiano escolar
devem levar em consideração a necessidade de superação dessas
desigualdades. Para isso, os sistemas e redes de ensino e as instituições
escolares devem se planejar com um claro foco na equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes.
De forma particular, um planejamento com foco na equidade também
exige um claro compromisso de reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza grupos – como os povos indígenas
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originários e as populações das comunidades remanescentes de
quilombos e demais afrodescendentes – e as pessoas que não
puderam estudar ou completar sua escolaridade na idade própria.
Igualmente, requer o compromisso com os alunos com deficiência,
reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e
de diferenciação curricular, conforme estabelecido na Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015)14.

Base Nacional Comum Curricular e currículos
A BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios e
valores que, como já mencionado, orientam a LDB e as DCN. Dessa
maneira, reconhecem que a educação tem um compromisso com a
formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões
intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica.
Além disso, BNCC e currículos têm papéis complementares para
assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da
Educação Básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo
em ação. São essas decisões que vão 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. Essas decisões, que resultam de um processo de envolvimento e participação das famílias e
da comunidade, referem-se, entre outras ações, a:

•

contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares,
identificando estratégias para apresentá-los, representá-los,
exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base
na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens
estão situadas;

•

decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica
das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas,
interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da
aprendizagem;

14 BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, 7 de
julho de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2015-2018/2015/Lei/
L13146.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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•

selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a
conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com
as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e
cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização etc.;

•

conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar
e engajar os alunos nas aprendizagens;

•

construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem em conta os contextos e as
condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e
dos alunos;

•

selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender;

•

criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores,
bem como manter processos permanentes de formação docente
que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos de
ensino e aprendizagem;

•

manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular para os demais educadores, no âmbito das
escolas e sistemas de ensino.

Essas decisões precisam, igualmente, ser consideradas na organização de currículos e propostas adequados às diferentes
modalidades de ensino (Educação Especial, Educação de Jovens
e Adultos, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena,
Educação Escolar Quilombola, Educação a Distância), atendendo-se às orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais. No
caso da Educação Escolar Indígena, por exemplo, isso significa
assegurar competências específicas com base nos princípios da
coletividade, reciprocidade, integralidade, espiritualidade e alteridade indígena, a serem desenvolvidas a partir de suas culturas
tradicionais reconhecidas nos currículos dos sistemas de ensino
e propostas pedagógicas das instituições escolares. Significa
também, em uma perspectiva intercultural, considerar seus projetos educativos, suas cosmologias, suas lógicas, seus valores e
princípios pedagógicos próprios (em consonância com a Constituição Federal, com as Diretrizes Internacionais da OIT – Convenção
169 e com documentos da ONU e Unesco sobre os direitos indígenas) e suas referências específicas, tais como: construir currículos
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interculturais, diferenciados e bilíngues, seus sistemas próprios de
ensino e aprendizagem, tanto dos conteúdos universais quanto
dos conhecimentos indígenas, bem como o ensino da língua indígena como primeira língua15.
É também da alçada dos entes federados responsáveis pela implementação da BNCC o reconhecimento da experiência curricular
existente em seu âmbito de atuação. Nas duas últimas décadas,
mais da metade dos Estados e muitos Municípios vêm elaborando
currículos para seus respectivos sistemas de ensino, inclusive para
atender às especificidades das diferentes modalidades. Muitas
escolas públicas e particulares também acumularam experiências
de desenvolvimento curricular e de criação de materiais de apoio ao
currículo, assim como instituições de ensino superior construíram
experiências de consultoria e de apoio técnico ao desenvolvimento
curricular. Inventariar e avaliar toda essa experiência pode contribuir
para aprender com acertos e erros e incorporar práticas que propiciaram bons resultados.

15 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT. Convenção nº 169.
Genebra, 7 de junho de 1989. Disponível em: <http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/
WCMS 236247/lang--pt/index.htm>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Parecer nº 14,
de 14 de setembro de 1999. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Escolar Indígena. Diário Oficial da União, Brasília, 19 de outubro de 1999. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1999/pceb014 99.pdf>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 3,
de 10 de novembro de 1999. Fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas
indígenas e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 17 de novembro de
1999. Seção 1, p. 19. Republicada em 14 de dezembro de 1999, Seção 1, p. 58, por ter saído
com incorreção do original. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/
rceb03 99.pdf>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Parecer nº 13, de
10 de maio de 2012. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena.
Diário Oficial da União, Brasília, 15 de junho de 2012, Seção 1, p. 18. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/index.php?option com docman&view download&alias 10806-pceb01312-pdf&Itemid 30192>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 5, de
22 de junho de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena
na Educação Básica. Diário Oficial da União, Brasília, 25 de junho de 2012, Seção 1, p. 7. Disponível
em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option com docman&view download&alias 11074rceb005-12-pdf&category slug junho-2012-pdf&Itemid 30192>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Parecer nº 6, de 2 de abril de 2014.
Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas. Diário Oficial
da União, Brasília, de 31 de dezembro de 2014, Seção 1, p. 85. Disponível em: <http://portal.mec.
gov.br/index.php?option com docman&view download&alias 15619-pcp006-14&category
slug maio-2014-pdf&Itemid 30192>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Resolução nº 1, de 7 de janeiro de
2015. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas
em cursos de Educação Superior e de Ensino Médio e dá outras providências. Diário Oficial
da União, Brasília, de 08 de janeiro de 2015, Seção 1, p. 11-12. Disponível em: <http://portal.
mec.gov.br/index.php?option com docman&view download&alias 16870-res-cne-cp-00107012015&category slug janeiro-2015-pdf&Itemid 30192>. Acessos em: 7 de nov. 2017.
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Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às
escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência,
incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em
escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre esses temas, destacam-se: direitos da
criança e do adolescente (Lei nº 8.069/199016), educação para o
trânsito (Lei nº 9.503/199717), educação ambiental (Lei nº 9.795/1999,
Parecer CNE/CP nº 14/2012 e Resolução CNE/CP nº 2/201218), educação alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/200919), processo de
envelhecimento, respeito e valorização do idoso (Lei nº 10.741/200320),
educação em direitos humanos (Decreto nº 7.037/2009, Parecer
CNE/CP nº 8/2012 e Resolução CNE/CP nº 1/201221), educação das
relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira,
africana e indígena (Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008, Parecer
16 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 16 de julho de 1990. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
17 BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Diário Oficial da União, Brasília, 24 de setembro de 1997. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil 03/leis/L9503.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
18 BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília,
28 de abril de 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/L9795.htm>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Parecer nº 14, 6 de junho de 2012.
Estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Diário Oficial da União,
Brasília, 15 de junho de 2012, Seção 1, p. 18. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.
php?option com docman&view download&alias 10955-pcp014-12&category slug maio2012-pdf&Itemid 30192>.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; Conselho Pleno. Resolução
nº 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Ambiental. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de junho de 2012, Seção 1, p. 70. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp002 12.pdf>. Acessos em: 16 out. 2017.
19 BRASIL. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação
escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis
nº 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de
2007; revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei
nº 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 17 de
junho de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2007-2010/2009/
lei/l11947.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
20 BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o estatuto do idoso e dá
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 3 de outubro de 2003. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/2003/L10.741.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
21 BRASIL. Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Aprova o Programa Nacional de
Direitos Humanos – PNDH-3 e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 22 de
dezembro de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cciviL 03/ Ato2007-2010/
2009/Decreto/D7037.htm>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Parecer nº 8, 6 de março de 2012.
Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Diário Oficial da
União, Brasília, 30 de maio de 2012, Seção 1, p.33. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/
index.php?option com docman&view download&alias 10389-pcp008-12-pdf&category
slug marco-2012-pdf&Itemid 30192>.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; Conselho Pleno. Resolução
nº 1, de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos
Humanos. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de maio de 2012, Seção 1, p. 48. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp001 12.pdf>. Acessos em: 16 out. 2017.
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CNE/CP nº 3/2004 e Resolução CNE/CP nº 1/200422), bem como saúde,
vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e
fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural (Parecer
CNE/CEB nº 11/2010 e Resolução CNE/CEB nº 7/201023). Na BNCC,
essas temáticas são contempladas em habilidades dos componentes
curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e escolas, de acordo
com suas especificidades, tratá-las de forma contextualizada.

Base Nacional Comum Curricular e regime de colaboração
Legitimada pelo pacto interfederativo, nos termos da Lei nº 13.005/
2014, que promulgou o PNE, a BNCC depende do adequado funcionamento do regime de colaboração para alcançar seus objetivos.
Sua formulação, sob coordenação do MEC, contou com a participação dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, depois de
ampla consulta à comunidade educacional e à sociedade, conforme
consta da apresentação do presente documento.
Com a homologação da BNCC, as redes de ensino e escolas particulares terão diante de si a tarefa de construir currículos, com base nas
aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC, passando, assim,
do plano normativo propositivo para o plano da ação e da gestão
curricular que envolve todo o conjunto de decisões e ações definidoras do currículo e de sua dinâmica.

22 BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e
dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 10 de janeiro de 2003. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/2003/L10.639.htm>.
BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Inclui no currículo oficial da rede de ensino
a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira e Indígena”. Diário Oficial da
União, Brasília, 11 de março de 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/
ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Parecer nº 3, de 10 de março de 2004.
Estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Diário Oficial da União, Brasília, 19
de maio de 2004. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cnecp 003.pdf>.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; Conselho Pleno. Resolução
nº 1, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Diário
Oficial da União, Brasília, 22 de junho de 2004, Seção 1, p. 11. Disponível em: <http://portal.mec.
gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf>. Acessos em: 16 out. 2017.
23 BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Parecer nº 11, de 7
de outubro de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove)
anos. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de dezembro de 2010, seção 1, p. 28. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option com docman&view download&alias 6324pceb011-10&category slug agosto-2010-pdf&Itemid 30192>.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica.
Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de dezembro de
2010, Seção 1, p. 34. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007 10.
pdf>. Acessos em: 23 mar. 2017.
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Embora a implementação seja prerrogativa dos sistemas e das
redes de ensino, a dimensão e a complexidade da tarefa vão exigir
que União, Estados, Distrito Federal e Municípios somem esforços.
Nesse regime de colaboração, as responsabilidades dos entes federados serão diferentes e complementares, e a União continuará a
exercer seu papel de coordenação do processo e de correção das
desigualdades.
A primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão
da formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à
BNCC. A ação nacional será crucial nessa iniciativa, já que se trata
da esfera que responde pela regulação do ensino superior, nível no
qual se prepara grande parte desses profissionais. Diante das evidências sobre a relevância dos professores e demais membros da
equipe escolar para o sucesso dos alunos, essa é uma ação fundamental para a implementação eficaz da BNCC.
Compete ainda à União, como anteriormente anunciado, promover
e coordenar ações e políticas em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à avaliação, à elaboração de materiais pedagógicos e
aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno
desenvolvimento da educação.
Por se constituir em uma política nacional, a implementação da
BNCC requer, ainda, o monitoramento pelo MEC em colaboração
com os organismos nacionais da área – CNE, Consed e Undime. Em
um país com a dimensão e a desigualdade do Brasil, a permanência
e a sustentabilidade de um projeto como a BNCC dependem da
criação e do fortalecimento de instâncias técnico-pedagógicas nas
redes de ensino, priorizando aqueles com menores recursos, tanto
técnicos quanto financeiros. Essa função deverá ser exercida pelo
MEC, em parceria com o Consed e a Undime, respeitada a autonomia dos entes federados.
A atuação do MEC, além do apoio técnico e financeiro, deve incluir
também o fomento a inovações e a disseminação de casos de
sucesso; o apoio a experiências curriculares inovadoras; a criação de
oportunidades de acesso a conhecimentos e experiências de outros
países; e, ainda, o fomento de estudos e pesquisas sobre currículos
e temas afins.
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Respeitando as muitas possibilidades de organização do conhecimento escolar, as unidades temáticas definem um arranjo dos
objetos de conhecimento ao longo do Ensino Fundamental adequado às especificidades dos diferentes componentes curriculares.
Cada unidade temática contempla uma gama maior ou menor de
objetos de conhecimento, assim como cada objeto de conhecimento se relaciona a um número variável de habilidades, conforme
ilustrado a seguir.

CIÊNCIAS – 1º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Vida e evolução

Corpo humano
Respeito à
diversidade

HABILIDADES

(EF01CI02) Localizar, nomear e representar
graficamente (por meio de desenhos) partes
do corpo humano e explicar suas funções.
(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os
hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos
antes de comer, escovar os dentes, limpar os
olhos, o nariz e as orelhas etc.) são necessários
para a manutenção da saúde.
(EF01CI04) Comparar características físicas
entre os colegas, reconhecendo a diversidade e
a importância da valorização, do acolhimento e
do respeito às diferenças.

As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem
ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Para
tanto, elas são descritas de acordo com uma determinada estrutura,
conforme ilustrado no exemplo a seguir, de História (EF06HI14).

Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo.

Verbo(s) que
explicita(m)
o(s) processo(s)
cognitivo(s)
envolvido(s)
na habilidade.

Complemento do(s)
verbo(s), que
explicita o(s) objeto(s)
de conhecimento
mobilizado(s)
na habilidade.

Modificadores do(s)
verbo(s) ou do
complemento do(s)
verbo(s), que explicitam
o contexto e/ou uma
maior especificação da
aprendizagem esperada.
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Vale destacar que o uso de numeração sequencial para identificar
as habilidades de cada ano ou bloco de anos não representa uma
ordem ou hierarquia esperada das aprendizagens. A progressão
das aprendizagens, que se explicita na comparação entre os quadros
relativos a cada ano (ou bloco de anos), pode tanto estar relacionada
aos processos cognitivos em jogo – sendo expressa por verbos que
indicam processos cada vez mais ativos ou exigentes – quanto aos
objetos de conhecimento – que podem apresentar crescente sofisticação ou complexidade –, ou, ainda, aos modificadores – que, por
exemplo, podem fazer referência a contextos mais familiares aos
alunos e, aos poucos, expandir-se para contextos mais amplos.
Também é preciso enfatizar que os critérios de organização das
habilidades do Ensino Fundamental na BNCC (com a explicitação
dos objetos de conhecimento aos quais se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo
possível (dentre outros). Portanto, os agrupamentos propostos não
devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho dos
currículos. Essa forma de apresentação adotada na BNCC tem por
objetivo assegurar a clareza, a precisão e a explicitação do que
se espera que todos os alunos aprendam no Ensino Fundamental,
fornecendo orientações para a elaboração de currículos em todo o
País, adequados aos diferentes contextos.
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Entretanto, embora reconhecida como direito de todas as crianças
e dever do Estado, a Educação Infantil passa a ser obrigatória para
as crianças de 4 e 5 anos apenas com a Emenda Constitucional
nº 59/200926, que determina a obrigatoriedade da Educação Básica
dos 4 aos 17 anos. Essa extensão da obrigatoriedade é incluída
na LDB em 2013, consagrando plenamente a obrigatoriedade de
matrícula de todas as crianças de 4 e 5 anos em instituições de
Educação Infantil.
Com a inclusão da Educação Infantil na BNCC, mais um importante
passo é dado nesse processo histórico de sua integração ao conjunto
da Educação Básica.

A Educação Infantil no contexto da
Educação Básica
Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o
início e o fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou
na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das
crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporarem a
uma situação de socialização estruturada.
Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil,
a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado
como algo indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as
creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos
construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de
sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm
o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e
habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas
aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar – especialmente quando se trata da educação dos bebês e das
crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas
aos dois contextos (familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e a comunicação.
Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de
responsabilidades entre a instituição de Educação Infantil e a família

26 BRASIL. Emenda constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009. Diário Oficial da União,
Brasília, 12 de novembro de 2009, Seção 1, p. 8. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil 03/constituicao/emendas/emc/emc59.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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são essenciais. Além disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar
com as culturas plurais, dialogando com a riqueza/diversidade cultural das famílias e da comunidade.
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI,
Resolução CNE/CEB nº 5/2009)27, em seu Artigo 4º, definem a
criança como
sujeito histórico e de direitos, que, nas interações,
relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói
sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina,
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta,
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza
e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009).

Ainda de acordo com as DCNEI, em seu Artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da Educação Básica
são as interações e a brincadeira, experiências nas quais as crianças
podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas
ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita
aprendizagens, desenvolvimento e socialização.
A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o
desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações
e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível
identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das
frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções.
Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e
as competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC,
seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na
Educação Infantil, as condições para que as crianças aprendam
em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em
ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se
provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados
sobre si, os outros e o mundo social e natural.

27 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Resolução nº 5, de
17 de dezembro de 2009. Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Diário Oficial da União, Brasília, 18 de dezembro de 2009, Seção 1, p. 18. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/index.php?option com docman&view download&alias 2298-rceb00509&category slug dezembro-2009-pdf&Itemid 30192>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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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 planeja
mento 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 diferen
tes 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 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, ques
tionamentos, por meio de diferentes linguagens.

•

Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, cons
tituindo 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.

Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta
hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói
conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio
da ação e nas interações com o mundo físico e social não deve resultar
no confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade
de imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na
Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola.
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Essa intencionalidade consiste na organização e proposição, pelo
educador, de experiências que permitam às crianças conhecer a si e
ao outro e de conhecer e compreender as relações com a natureza,
com a cultura e com a produção científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, higienizar-se),
nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na
aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas.
Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar,
mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo
a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno
das crianças.
Ainda, é preciso acompanhar tanto essas práticas quanto as aprendizagens das crianças, realizando a observação da trajetória de
cada criança e de todo o grupo – suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. Por meio de diversos registros, feitos em
diferentes momentos tanto pelos professores quanto pelas crianças
(como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos), é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado,
sem intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças
em “aptas” e “não aptas”, “prontas” ou “não prontas”, “maduras” ou
“imaturas”. Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos,
espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de
todas as crianças.
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3.1.

 S CAMPOS DE
O
EXPERIÊNCIAS

Considerando que, na Educação Infantil, as aprendizagens e o
desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as
interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de conviver,
brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada em
cinco campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos
os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de
experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e
seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte
do patrimônio cultural.
A definição e a denominação dos campos de experiências também se
baseiam no que dispõem as DCNEI em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a ser propiciados às crianças e associados
às suas experiências. Considerando esses saberes e conhecimentos,
os campos de experiências em que se organiza a BNCC são:
O eu, o outro e o nós – É na interação com os pares e com adultos
que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir
e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida,
pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem
suas primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar,
na coletividade), constroem percepções e questionamentos sobre
si e sobre os outros, diferenciando-se e, simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais. Ao mesmo tempo que
participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças
constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, na Educação
Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem
em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de
vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e
do grupo, costumes, celebrações e narrativas. Nessas experiências,
elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro,
valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos.
Corpo, gestos e movimentos – Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou
espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço
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e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro,
sobre o universo social e cultural, tornando-se, progressivamente,
conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz
de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento
entre corpo, emoção e linguagem. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções de seu corpo e, com seus gestos
e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites,
desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é
seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele
é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado
físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a
submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo
espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e
mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo (tais como sentar com apoio,
rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se em berços,
mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.).
Traços, sons, cores e formas – Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no
cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de
experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão
e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem,
fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre
outras. Com base nessas experiências, elas se expressam por várias
linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços,
gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos.
Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas,
as crianças desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento
de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca. Portanto,
a Educação Infantil precisa promover a participação das crianças
em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação
artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade,
da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo
que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e
potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas.
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Escuta, fala, pensamento e imaginação – Desde o nascimento, as
crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as
pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação
do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido
com a interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão
ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de
expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna –
que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação.
Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais
as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação
na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente
ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a
criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente
a um grupo social.
Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura
escrita: ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar
os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e
escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e
portadores. Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve
partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam
transparecer. As experiências com a literatura infantil, propostas
pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem
para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o
contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia
a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da
escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre
a escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à
medida que vão conhecendo letras, em escritas espontâneas, não
convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como
sistema de representação da língua.
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações –
As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes
dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e
socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em
diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite;
hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram também curiosidade sobre
o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os
animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes
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tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) e
o mundo sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre
as pessoas que conhece; como vivem e em que trabalham essas
pessoas; quais suas tradições e seus costumes; a diversidade entre
elas etc.). Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as
crianças também se deparam, frequentemente, com conhecimentos
matemáticos (contagem, ordenação, relações entre quantidades,
dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos,
avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas,
conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais
etc.) que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças
possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar
seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação
para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a
instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças
ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam
utilizá-los em seu cotidiano.
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3.2.

 S OBJETIVOS DE
O
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO PARA
A EDUCAÇÃO INFANTIL

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.
Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que
constituem a etapa da Educação Infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão sequencialmente organizados em
três grupos por faixa etária, que correspondem, aproximadamente,
às possibilidades de aprendizagem e às características do desenvolvimento das crianças, conforme indicado na figura a seguir. Todavia,
esses grupos não podem ser considerados de forma rígida, já que
há diferenças de ritmo na aprendizagem e no desenvolvimento das
crianças que precisam ser consideradas na prática pedagógica.

CRECHE

Bebês (zero a 1 ano
e 6 meses)
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Crianças bem pequenas
(1 ano e 7 meses a
3 anos e 11 meses)

PRÉ ESCOLA

Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos
e 11 meses)

EDUCAÇÃO INFANTIL

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS
“O EU, O OUTRO E O NÓS”
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Bebês (zero a 1 ano e
6 meses)

Crianças bem pequenas (1 ano
e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas (4 anos a
5 anos e 11 meses)

(EI01EO01)
Perceber que suas ações
têm efeitos nas outras
crianças e nos adultos.

(EI02EO01)
Demonstrar atitudes de
cuidado e solidariedade na
interação com crianças e
adultos.

(EI03EO01)
Demonstrar empatia pelos
outros, percebendo que
as pessoas têm diferentes
sentimentos, necessidades e
maneiras de pensar e agir.

(EI01EO02)
Perceber as possibilidades
e os limites de seu corpo nas
brincadeiras e interações
das quais participa.

(EI02EO02)
Demonstrar imagem positiva
de si e confiança em sua
capacidade para enfrentar
dificuldades e desafios.

(EI03EO02)
Agir de maneira independente,
com confiança em suas
capacidades, reconhecendo
suas conquistas e limitações.

(EI01EO03)
Interagir com crianças
da mesma faixa etária
e adultos ao explorar
espaços, materiais,
objetos, brinquedos.

(EI02EO03)
Compartilhar os objetos e
os espaços com crianças da
mesma faixa etária e adultos.

(EI03EO03)
Ampliar as relações
interpessoais, desenvolvendo
atitudes de participação e
cooperação.

(EI01EO04)
Comunicar necessidades,
desejos e emoções,
utilizando gestos,
balbucios, palavras.

(EI02EO04)
Comunicar se com os colegas
e os adultos, buscando
compreendê los e fazendo se
compreender.

(EI03EO04)
Comunicar suas ideias e
sentimentos a pessoas e
grupos diversos.

(EI01EO05)
Reconhecer seu corpo e
expressar suas sensações
em momentos de
alimentação, higiene,
brincadeira e descanso.

(EI02EO05)
Perceber que as pessoas
têm características físicas
diferentes, respeitando essas
diferenças.

(EI03EO05)
Demonstrar valorização das
características de seu corpo
e respeitar as características
dos outros (crianças e adultos)
com os quais convive.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS
“O EU, O OUTRO E O NÓS” (Continuação)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

46

Bebês (zero a 1 ano e
6 meses)

Crianças bem pequenas (1 ano
e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas (4 anos a
5 anos e 11 meses)

(EI01EO06)
Interagir com outras crianças
da mesma faixa etária e
adultos, adaptando se
ao convívio social.

(EI02EO06)
Respeitar regras básicas de
convívio social nas interações
e brincadeiras.

(EI03EO06)
Manifestar interesse e
respeito por diferentes
culturas e modos de vida.

(EI02EO07)
Resolver conflitos nas
interações e brincadeiras, com
a orientação de um adulto.

(EI03EO07)
Usar estratégias pautadas
no respeito mútuo para lidar
com conflitos nas interações
com crianças e adultos.

EDUCAÇÃO INFANTIL

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS
“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Bebês (zero a 1 ano e
6 meses)

Crianças bem pequenas (1 ano
e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas (4 anos a
5 anos e 11 meses)

(EI01CG01)
Movimentar as partes
do corpo para exprimir
corporalmente emoções,
necessidades e desejos.

(EI02CG01)
Apropriar se de gestos e
movimentos de sua cultura no
cuidado de si e nos jogos e
brincadeiras.

(EI03CG01)
Criar com o corpo formas
diversificadas de expressão
de sentimentos, sensações
e emoções, tanto nas
situações do cotidiano
quanto em brincadeiras,
dança, teatro, música.

(EI01CG02)
Experimentar as
possibilidades corporais
nas brincadeiras e
interações em ambientes
acolhedores e desafiantes.

(EI02CG02)
Deslocar seu corpo no espaço,
orientando se por noções
como em frente, atrás, no alto,
embaixo, dentro, fora etc., ao
se envolver em brincadeiras
e atividades de diferentes
naturezas.

(EI03CG02)
Demonstrar controle e
adequação do uso de seu
corpo em brincadeiras e
jogos, escuta e reconto
de histórias, atividades
artísticas, entre outras
possibilidades.

(EI01CG03)
Imitar gestos e
movimentos de outras
crianças, adultos e animais.

(EI02CG03)
Explorar formas de
deslocamento no espaço
(pular, saltar, dançar),
combinando movimentos e
seguindo orientações.

(EI03CG03)
Criar movimentos, gestos,
olhares e mímicas em
brincadeiras, jogos e
atividades artísticas como
dança, teatro e música.

(EI01CG04)
Participar do cuidado do
seu corpo e da promoção
do seu bem estar.

(EI02CG04)
Demonstrar progressiva
independência no cuidado do
seu corpo.

(EI03CG04)
Adotar hábitos de
autocuidado relacionados
a higiene, alimentação,
conforto e aparência.

(EI01CG05)
Utilizar os movimentos
de preensão, encaixe e
lançamento, ampliando
suas possibilidades de
manuseio de diferentes
materiais e objetos.

(EI02CG05)
Desenvolver progressivamente
as habilidades manuais,
adquirindo controle para
desenhar, pintar, rasgar,
folhear, entre outros.

(EI03CG05)
Coordenar suas habilidades
manuais no atendimento
adequado a seus interesses
e necessidades em situações
diversas.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS
“TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
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Bebês (zero a 1 ano e
6 meses)

Crianças bem pequenas (1 ano
e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas (4 anos a
5 anos e 11 meses)

(EI01TS01)
Explorar sons produzidos
com o próprio corpo e
com objetos do ambiente.

(EI02TS01)
Criar sons com materiais,
objetos e instrumentos
musicais, para acompanhar
diversos ritmos de música.

(EI03TS01)
Utilizar sons produzidos
por materiais, objetos e
instrumentos musicais
durante brincadeiras de
faz de conta, encenações,
criações musicais, festas.

(EI01TS02)
Traçar marcas gráficas,
em diferentes suportes,
usando instrumentos
riscantes e tintas.

(EI02TS02)
Utilizar materiais variados com
possibilidades de manipulação
(argila, massa de modelar),
explorando cores, texturas,
superfícies, planos, formas
e volumes ao criar objetos
tridimensionais.

(EI03TS02)
Expressar se livremente
por meio de desenho,
pintura, colagem, dobradura
e escultura, criando
produções bidimensionais e
tridimensionais.

(EI01TS03)
Explorar diferentes fontes
sonoras e materiais para
acompanhar brincadeiras
cantadas, canções,
músicas e melodias.

(EI02TS03)
Utilizar diferentes fontes
sonoras disponíveis no
ambiente em brincadeiras
cantadas, canções, músicas e
melodias.

(EI03TS03)
Reconhecer as qualidades do
som (intensidade, duração,
altura e timbre), utilizando as
em suas produções sonoras
e ao ouvir músicas e sons.

EDUCAÇÃO INFANTIL

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “ESCUTA,
FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Bebês (zero a 1 ano e
6 meses)

Crianças bem pequenas (1 ano
e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas (4 anos a
5 anos e 11 meses)

(EI01EF01)
Reconhecer quando é
chamado por seu nome
e reconhecer os nomes
de pessoas com quem
convive.

(EI02EF01)
Dialogar com crianças e
adultos, expressando seus
desejos, necessidades,
sentimentos e opiniões.

(EI03EF01)
Expressar ideias, desejos
e sentimentos sobre suas
vivências, por meio da
linguagem oral e escrita
(escrita espontânea), de
fotos, desenhos e outras
formas de expressão.

(EI01EF02)
Demonstrar interesse ao
ouvir a leitura de poemas
e a apresentação de
músicas.

(EI02EF02)
Identificar e criar diferentes
sons e reconhecer rimas e
aliterações em cantigas de
roda e textos poéticos.

(EI03EF02)
Inventar brincadeiras
cantadas, poemas e
canções, criando rimas,
aliterações e ritmos.

(EI01EF03)
Demonstrar interesse ao
ouvir histórias lidas ou
contadas, observando
ilustrações e os
movimentos de leitura do
adulto leitor (modo de
segurar o portador e de
virar as páginas).

(EI02EF03)
Demonstrar interesse e
atenção ao ouvir a leitura
de histórias e outros textos,
diferenciando escrita de
ilustrações, e acompanhando,
com orientação do adulto
leitor, a direção da leitura (de
cima para baixo, da esquerda
para a direita).

(EI03EF03)
Escolher e folhear livros,
procurando orientar se
por temas e ilustrações e
tentando identificar palavras
conhecidas.

(EI01EF04)
Reconhecer elementos das
ilustrações de histórias,
apontando os, a pedido
do adulto leitor.

(EI02EF04)
Formular e responder
perguntas sobre fatos da
história narrada, identificando
cenários, personagens e
principais acontecimentos.

(EI03EF04)
Recontar histórias ouvidas
e planejar coletivamente
roteiros de vídeos e de
encenações, definindo os
contextos, os personagens,
a estrutura da história.

(EI01EF05)
Imitar as variações de
entonação e gestos
realizados pelos adultos,
ao ler histórias e ao cantar.

(EI02EF05)
Relatar experiências e fatos
acontecidos, histórias ouvidas,
filmes ou peças teatrais
assistidos etc.

(EI03EF05)
Recontar histórias ouvidas
para produção de reconto
escrito, tendo o professor
como escriba.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “ESCUTA,
FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” (Continuação)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
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Bebês (zero a 1 ano e
6 meses)

Crianças bem pequenas (1 ano
e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas (4 anos a
5 anos e 11 meses)

(EI01EF06)
Comunicar se com
outras pessoas usando
movimentos, gestos,
balbucios, fala e outras
formas de expressão.

(EI02EF06)
Criar e contar histórias
oralmente, com base em
imagens ou temas sugeridos.

(EI03EF06)
Produzir suas próprias
histórias orais e escritas
(escrita espontânea), em
situações com função social
significativa.

(EI01EF07)
Conhecer e manipular
materiais impressos e
audiovisuais em diferentes
portadores (livro, revista,
gibi, jornal, cartaz, CD,
tablet etc.).

(EI02EF07)
Manusear diferentes
portadores textuais,
demonstrando reconhecer
seus usos sociais.

(EI03EF07)
Levantar hipóteses sobre
gêneros textuais veiculados
em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de
observação gráfica e/ou de
leitura.

(EI01EF08)
Participar de situações
de escuta de textos
em diferentes gêneros
textuais (poemas,
fábulas, contos, receitas,
quadrinhos, anúncios etc.).

(EI02EF08)
Manipular textos e participar
de situações de escuta para
ampliar seu contato com
diferentes gêneros textuais
(parlendas, histórias de
aventura, tirinhas, cartazes de
sala, cardápios, notícias etc.).

(EI03EF08)
Selecionar livros e textos
de gêneros conhecidos para
a leitura de um adulto e/ou
para sua própria leitura
(partindo de seu repertório
sobre esses textos, como a
recuperação pela memória,
pela leitura das ilustrações
etc.).

(EI01EF09)
Conhecer e manipular
diferentes instrumentos e
suportes de escrita.

(EI02EF09)
Manusear diferentes
instrumentos e suportes de
escrita para desenhar, traçar
letras e outros sinais gráficos.

(EI03EF09)
Levantar hipóteses em
relação à linguagem escrita,
realizando registros de
palavras e textos, por meio
de escrita espontânea.

EDUCAÇÃO INFANTIL

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Bebês (zero a 1 ano e
6 meses)

Crianças bem pequenas (1 ano
e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas (4 anos a
5 anos e 11 meses)

(EI01ET01)
Explorar e descobrir as
propriedades de objetos e
materiais (odor, cor, sabor,
temperatura).

(EI02ET01)
Explorar e descrever
semelhanças e diferenças
entre as características e
propriedades dos objetos
(textura, massa, tamanho).

(EI03ET01)
Estabelecer relações
de comparação entre
objetos, observando suas
propriedades.

(EI01ET02)
Explorar relações
de causa e efeito
(transbordar, tingir,
misturar, mover e remover
etc.) na interação com o
mundo físico.

(EI02ET02)
Observar, relatar e descrever
incidentes do cotidiano e
fenômenos naturais (luz solar,
vento, chuva etc.).

(EI03ET02)
Observar e descrever
mudanças em diferentes
materiais, resultantes
de ações sobre eles, em
experimentos envolvendo
fenômenos naturais e
artificiais.

(EI01ET03)
Explorar o ambiente
pela ação e observação,
manipulando,
experimentando e
fazendo descobertas.

(EI02ET03)
Compartilhar, com outras
crianças, situações de cuidado
de plantas e animais nos
espaços da instituição e fora
dela.

(EI03ET03)
Identificar e selecionar
fontes de informações, para
responder a questões sobre
a natureza, seus fenômenos,
sua conservação.

(EI01ET04)
Manipular, experimentar,
arrumar e explorar
o espaço por meio
de experiências de
deslocamentos de si e dos
objetos.

(EI02ET04)
Identificar relações espaciais
(dentro e fora, em cima,
embaixo, acima, abaixo, entre
e do lado) e temporais (antes,
durante e depois).

(EI03ET04)
Registrar observações,
manipulações e medidas,
usando múltiplas linguagens
(desenho, registro por
números ou escrita
espontânea), em diferentes
suportes.

(EI01ET05)
Manipular materiais
diversos e variados para
comparar as diferenças e
semelhanças entre eles.

(EI02ET05)
Classificar objetos,
considerando determinado
atributo (tamanho, peso, cor,
forma etc.).

(EI03ET05)
Classificar objetos e figuras
de acordo com suas
semelhanças e diferenças.

(EI01ET06)
Vivenciar diferentes ritmos,
velocidades e fluxos nas
interações e brincadeiras
(em danças, balanços,
escorregadores etc.).

(EI02ET06)
Utilizar conceitos básicos de
tempo (agora, antes, durante,
depois, ontem, hoje, amanhã,
lento, rápido, depressa,
devagar).

(EI03ET06)
Relatar fatos importantes
sobre seu nascimento e
desenvolvimento, a história
dos seus familiares e da sua
comunidade.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”
(Continuação)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Bebês (zero a 1 ano e
6 meses)
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Crianças bem pequenas (1 ano
e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas (4 anos a
5 anos e 11 meses)

(EI02ET07)
Contar oralmente objetos,
pessoas, livros etc., em
contextos diversos.

(EI03ET07)
Relacionar números às suas
respectivas quantidades
e identificar o antes, o
depois e o entre em uma
sequência.

(EI02ET08)
Registrar com números a
quantidade de crianças
(meninas e meninos, presentes
e ausentes) e a quantidade de
objetos da mesma natureza
(bonecas, bolas, livros etc.).

(EI03ET08)
Expressar medidas (peso,
altura etc.), construindo
gráficos básicos.

EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.

 TRANSIÇÃO DA
A
EDUCAÇÃO INFANTIL
PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL

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.
Para isso, as informações contidas em relatórios, portfólios ou outros
registros que evidenciem os processos vivenciados pelas crianças ao
longo de sua trajetória na Educação Infantil podem contribuir para
a compreensão da história de vida escolar de cada aluno do Ensino
Fundamental. Conversas ou visitas e troca de materiais entre os professores das escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental –
Anos Iniciais também são importantes para facilitar a inserção das
crianças nessa nova etapa da vida escolar.
Além disso, 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.
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dessas experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de
novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler
e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de
conhecimentos.
Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento que repercutem em
suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo.
Como destacam as DCN, a maior desenvoltura e a maior autonomia
nos movimentos e deslocamentos ampliam suas interações com o
espaço; a relação com múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais
da escrita e da matemática, permite a participação no mundo letrado
e a construção de novas aprendizagens, na escola e para além dela;
a afirmação de sua identidade em relação ao coletivo no qual se
inserem resulta em formas mais ativas de se relacionarem com esse
coletivo e com as normas que regem as relações entre as pessoas
dentro e fora da escola, pelo reconhecimento de suas potencialidades e pelo acolhimento e pela valorização das diferenças.
Ampliam-se também as experiências para o desenvolvimento da
oralidade e dos processos de percepção, compreensão e representação, elementos importantes para a apropriação do sistema de
escrita alfabética e de outros sistemas de representação, como os
signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e científicos
e as formas de representação do tempo e do espaço. Os alunos se
deparam com uma variedade de situações que envolvem conceitos e
fazeres científicos, desenvolvendo observações, análises, argumentações e potencializando descobertas.
As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação
com as mais diversas tecnologias de informação e comunicação são
fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação de perguntas.
O estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da construção e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de
avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções
culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação,
possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do
mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e
com a natureza.
As características dessa faixa etária demandam um trabalho no
ambiente escolar que se organize em torno dos interesses manifestos pelas crianças, de suas vivências mais imediatas para que, com
base nessas vivências, elas possam, progressivamente, ampliar essa
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compreensão, o que se dá pela mobilização de operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade para apreender o
mundo, expressar-se sobre ele e nele atuar.
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. Como aponta o Parecer CNE/CEB
nº 11/201029, “os conteúdos dos diversos componentes curriculares [...],
ao descortinarem às crianças o conhecimento do mundo por meio de
novos olhares, lhes oferecem oportunidades de exercitar a leitura e a
escrita de um modo mais significativo” (BRASIL, 2010).
Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a progressão do
conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores
e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética
e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas
expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a
autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela
vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que
dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a
história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente.
Além desses aspectos relativos à aprendizagem e ao desenvolvimento, na elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas
devem ainda ser consideradas medidas para assegurar aos alunos um
percurso contínuo de aprendizagens entre as duas fases do Ensino
Fundamental, de modo a promover uma maior integração entre elas.
Afinal, essa transição se caracteriza por mudanças pedagógicas na
estrutura educacional, decorrentes principalmente da diferenciação dos componentes curriculares. Como bem destaca o Parecer
CNE/CEB nº 11/2010, “os alunos, ao mudarem do professor generalista dos anos iniciais para os professores especialistas dos diferentes
componentes curriculares, costumam se ressentir diante das muitas
exigências que têm de atender, feitas pelo grande número de docentes
dos anos finais” (BRASIL, 2010). Realizar as necessárias adaptações e
articulações, tanto no 5º quanto no 6º ano, para apoiar os alunos nesse
processo de transição, pode evitar ruptura no processo de aprendizagem, garantindo-lhes maiores condições de sucesso.
29 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Parecer nº 11, de
7 de julho de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove)
anos. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de dezembro de 2010, Seção 1, p. 28. Disponível
em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option com docman&view download&alias 6324pceb011-10&category slug agosto-2010-pdf&Itemid 30192>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes se
deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à
necessidade de se apropriarem das diferentes lógicas de organização
dos conhecimentos relacionados às áreas. Tendo em vista essa maior
especialização, é importante, nos vários componentes curriculares,
retomar e ressignificar as aprendizagens do Ensino Fundamental
– Anos Iniciais no contexto das diferentes áreas, visando ao aprofundamento e à ampliação de repertórios dos estudantes.
Nesse sentido, também é importante fortalecer a autonomia desses
adolescentes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar
e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes
de informação.
Os estudantes dessa fase inserem-se em uma faixa etária que corresponde à transição entre infância e adolescência, marcada por
intensas mudanças decorrentes de transformações biológicas,
psicológicas, sociais e emocionais. Nesse período de vida, como
bem aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/2010, ampliam-se os vínculos
sociais e os laços afetivos, as possibilidades intelectuais e a capacidade de raciocínios mais abstratos. Os estudantes tornam-se mais
capazes de ver e avaliar os fatos pelo ponto de vista do outro,
exercendo a capacidade de descentração, “importante na construção da autonomia e na aquisição de valores morais e éticos”
(BRASIL, 2010).
As mudanças próprias dessa fase da vida implicam a compreensão do
adolescente como sujeito em desenvolvimento, com singularidades e
formações identitárias e culturais próprias, que demandam práticas
escolares diferenciadas, capazes de contemplar suas necessidades e
diferentes modos de inserção social. Conforme reconhecem as DCN,
é frequente, nessa etapa,

observar forte adesão aos padrões de
comportamento dos jovens da mesma idade,
o que é evidenciado pela forma de se vestir e
também pela linguagem utilizada por eles. Isso
requer dos educadores maior disposição para
entender e dialogar com as formas próprias de
expressão das culturas juvenis, cujos traços são
mais visíveis, sobretudo, nas áreas urbanas mais
densamente povoadas (BRASIL, 2010).
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Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem promovido
mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas.
Em decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de
informação e comunicação e do crescente acesso a elas pela maior
disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e afins,
os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não
somente como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez
mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de interação multimidiática e multimodal e
de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez mais
ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das
informações, privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e
formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e
argumentar característicos da vida escolar.
Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimento do seu
papel em relação à formação das novas gerações. É importante que
a instituição escolar preserve seu compromisso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e contribua para o desenvolvimento,
no estudante, de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à
multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Contudo, também é
imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas
linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação (e também de manipulação), e que eduque
para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital. Ao aproveitar o potencial de
comunicação do universo digital, a escola pode instituir novos modos
de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de
significados entre professores e estudantes.
Além disso, e tendo por base o compromisso da escola de propiciar
uma formação integral, balizada pelos direitos humanos e princípios
democráticos, é preciso considerar a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas,
incluindo a violência simbólica de grupos sociais que impõem
normas, valores e conhecimentos tidos como universais e que não
estabelecem diálogo entre as diferentes culturas presentes na comunidade e na escola.
Em todas as etapas de escolarização, mas de modo especial entre
os estudantes dessa fase do Ensino Fundamental, esses fatores
frequentemente dificultam a convivência cotidiana e a aprendizagem, conduzindo ao desinteresse e à alienação e, não raro, à
agressividade e ao fracasso escolar. Atenta a culturas distintas, não
uniformes nem contínuas dos estudantes dessa etapa, é necessário
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que a escola dialogue com a diversidade de formação e vivências
para enfrentar com sucesso os desafios de seus propósitos educativos. A compreensão dos estudantes como sujeitos com histórias
e saberes construídos nas interações com outras pessoas, tanto do
entorno social mais próximo quanto do universo da cultura midiática
e digital, fortalece o potencial da escola como espaço formador e
orientador para a cidadania consciente, crítica e participativa.
Nessa direção, no Ensino Fundamental – Anos Finais, a escola pode
contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes,
ao estabelecer uma articulação não somente com os anseios desses
jovens em relação ao seu futuro, como também com a continuidade
dos estudos no Ensino Médio. Esse processo de reflexão sobre o que
cada jovem quer ser no futuro, e de planejamento de ações para
construir esse futuro, pode representar mais uma possibilidade de
desenvolvimento pessoal e social.
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4.1.	A

ÁREA DE
LINGUAGENS

As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas
por diferentes linguagens: verbal (oral ou visual-motora, como Libras,
e escrita), corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, digital.
Por meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e
com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações, estão imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais,
morais e éticos.
Na BNCC, a área de Linguagens é composta pelos seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e,
no Ensino Fundamental – Anos Finais, Língua Inglesa. A finalidade
é possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem
diversificadas, que lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como
também seus conhecimentos sobre essas linguagens, em continuidade às experiências vividas na Educação Infantil.
As linguagens, antes articuladas, passam a ter status próprios de
objetos de conhecimento escolar. O importante, assim, é que os estudantes se apropriem das especificidades de cada linguagem, sem
perder a visão do todo no qual elas estão inseridas. Mais do que isso,
é relevante que compreendam que as linguagens são dinâmicas, e
que todos participam desse processo de constante transformação.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os componentes curriculares
tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas
relativas às culturas infantis tradicionais e contemporâneas. Nesse
conjunto de práticas, nos dois primeiros anos desse segmento, o
processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica.
Afinal, aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo
e surpreendente: amplia suas possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes, por sua inserção na cultura
letrada, e de participar com maior autonomia e protagonismo na
vida social.
Por sua vez, no Ensino Fundamental – Anos Finais, as aprendizagens, nos componentes curriculares dessa área, ampliam as práticas
de linguagem conquistadas no Ensino Fundamental – Anos Iniciais,
incluindo a aprendizagem de Língua Inglesa. Nesse segmento, a
diversificação dos contextos permite o aprofundamento de práticas
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de linguagem artísticas, corporais e linguísticas que se constituem e
constituem a vida social.
É importante considerar, também, o aprofundamento da reflexão
crítica sobre os conhecimentos dos componentes da área, dada a
maior capacidade de abstração dos estudantes. Essa dimensão analítica é proposta não como fim, mas como meio para a compreensão
dos modos de se expressar e de participar no mundo, constituindo
práticas mais sistematizadas de formulação de questionamentos,
seleção, organização, análise e apresentação de descobertas e
conclusões.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da Educação Básica, a área de Linguagens deve
garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LINGUAGENS PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social
e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo as e valorizando as
como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades
e identidades sociais e culturais.
2. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas,
corporais e linguísticas) em diferentes campos da atividade humana
para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação
na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais
justa, democrática e inclusiva.
3. Utilizar diferentes linguagens
verbal (oral ou visual motora, como
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital , para se expressar e
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes
contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de
conflitos e à cooperação.
4. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que
respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional
e global, atuando criticamente frente a questões do mundo
contemporâneo.
5. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as
diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais,
inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade,
bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas,
da produção artístico cultural, com respeito à diversidade de saberes,
identidades e culturas.
6. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar
por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos,
resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos.
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LÍNGUA PORTUGUESA

O componente Língua Portuguesa da BNCC dialoga com documentos e orientações curriculares produzidos nas últimas décadas,
buscando atualizá-los em relação às pesquisas recentes da área e
às transformações das práticas de linguagem ocorridas neste século,
devidas em grande parte ao desenvolvimento das tecnologias digitais
da informação e comunicação (TDIC). Assume-se aqui a perspectiva
enunciativo-discursiva de linguagem, já assumida em outros documentos, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), para os
quais a linguagem é “uma forma de ação interindividual orientada
para uma finalidade específica; um processo de interlocução que se
realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos
momentos de sua história” (BRASIL, 1998, p. 20).
Tal proposta assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de
forma a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção
e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias
mídias e semioses.
Ao mesmo tempo que se fundamenta em concepções e conceitos
já disseminados em outros documentos e orientações curriculares e
em contextos variados de formação de professores, já relativamente
conhecidos no ambiente escolar – tais como práticas de linguagem,
discurso e gêneros discursivos/gêneros textuais, esferas/campos de
circulação dos discursos –, considera as práticas contemporâneas de
linguagem, sem o que a participação nas esferas da vida pública, do
trabalho e pessoal pode se dar de forma desigual. Na esteira do que
foi proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o texto ganha
centralidade na definição dos conteúdos, habilidades e objetivos, considerado a partir de seu pertencimento a um gênero discursivo que
circula em diferentes esferas/campos sociais de atividade/comunicação/uso da linguagem. Os conhecimentos sobre os gêneros, sobre
os textos, sobre a língua, sobre a norma-padrão, sobre as diferentes
linguagens (semioses) devem ser mobilizados em favor do desenvolvimento das capacidades de leitura, produção e tratamento das
linguagens, que, por sua vez, devem estar a serviço da ampliação
das possibilidades de participação em práticas de diferentes esferas/
campos de atividades humanas.
Ao componente Língua Portuguesa cabe, então, proporcionar aos
estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica
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nas diversas práticas sociais permeadas/constituídas pela oralidade,
pela escrita e por outras linguagens.
As práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos
gêneros e textos cada vez mais multissemióticos e multimidiáticos,
como também novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir. As novas ferramentas de edição de
textos, áudios, fotos, vídeos tornam acessíveis a qualquer um a produção e disponibilização de textos multissemióticos nas redes sociais
e outros ambientes da Web. Não só é possível acessar conteúdos
variados em diferentes mídias, como também produzir e publicar
fotos, vídeos diversos, podcasts, infográficos, enciclopédias colaborativas, revistas e livros digitais etc. Depois de ler um livro de literatura
ou assistir a um filme, pode-se postar comentários em redes sociais
específicas, seguir diretores, autores, escritores, acompanhar de perto
seu trabalho; podemos produzir playlists, vlogs, vídeos-minuto, escrever fanfics, produzir e-zines, nos tornar um booktuber, dentre outras
muitas possibilidades. Em tese, a Web é democrática: todos podem
acessá-la e alimentá-la continuamente. Mas se esse espaço é livre e
bastante familiar para crianças, adolescentes e jovens de hoje, por
que a escola teria que, de alguma forma, considerá-lo?
Ser familiarizado e usar não significa necessariamente levar em conta
as dimensões ética, estética e política desse uso, nem tampouco
lidar de forma crítica com os conteúdos que circulam na Web. A contrapartida do fato de que todos podem postar quase tudo é que os
critérios editoriais e seleção do que é adequado, bom, fidedigno não
estão “garantidos” de início. Passamos a depender de curadores ou
de uma curadoria própria, que supõe o desenvolvimento de diferentes habilidades.
A viralização de conteúdos/publicações fomenta fenômenos como o
da pós-verdade, em que as opiniões importam mais do que os fatos em
si. Nesse contexto, torna-se menos importante checar/verificar se algo
aconteceu do que simplesmente acreditar que aconteceu (já que isso
vai ao encontro da própria opinião ou perspectiva). As fronteiras entre
o público e o privado estão sendo recolocadas. Não se trata de querer
impor a tradição a qualquer custo, mas de refletir sobre as redefinições
desses limites e de desenvolver habilidades para esse trato, inclusive
refletindo sobre questões envolvendo o excesso de exposição nas redes
sociais. Em nome da liberdade de expressão, não se pode dizer qualquer coisa em qualquer situação. Se, potencialmente, a internet seria o
lugar para a divergência e o diferente circularem, na prática, a maioria
das interações se dá em diferentes bolhas, em que o outro é parecido e
pensa de forma semelhante. Assim, compete à escola garantir o trato,
cada vez mais necessário, com a diversidade, com a diferença.
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Eis, então, a demanda que se coloca para a escola: contemplar de
forma crítica essas novas práticas de linguagem e produções, não só
na perspectiva de atender às muitas demandas sociais que convergem para um uso qualificado e ético das TDIC – necessário para o
mundo do trabalho, para estudar, para a vida cotidiana etc. –, mas de
também fomentar o debate e outras demandas sociais que cercam
essas práticas e usos. É preciso saber reconhecer os discursos de
ódio, refletir sobre os limites entre liberdade de expressão e ataque
a direitos, aprender a debater ideias, considerando posições e argumentos contrários.
Não se trata de deixar de privilegiar o escrito/impresso nem de
deixar de considerar gêneros e práticas consagrados pela escola30,
tais como notícia, reportagem, entrevista, artigo de opinião, charge,
tirinha, crônica, conto, verbete de enciclopédia, artigo de divulgação
científica etc., próprios do letramento da letra e do impresso, mas de
contemplar também os novos letramentos, essencialmente digitais.
Como resultado de um trabalho de pesquisa sobre produções culturais, é possível, por exemplo, supor a produção de um ensaio e de
um vídeo-minuto. No primeiro caso, um maior aprofundamento teórico-conceitual sobre o objeto parece necessário, e certas habilidades
analíticas estariam mais em evidência. No segundo caso, ainda que
um nível de análise possa/tenha que existir, as habilidades mobilizadas estariam mais ligadas à síntese e percepção das potencialidades
e formas de construir sentido das diferentes linguagens. Ambas as
habilidades são importantes. Compreender uma palestra é importante, assim como ser capaz de atribuir diferentes sentidos a um gif ou
meme. Da mesma forma que fazer uma comunicação oral adequada e
saber produzir gifs e memes significativos também podem sê-lo.
Uma parte considerável das crianças e jovens que estão na escola
hoje vai exercer profissões que ainda nem existem e se deparar com
problemas de diferentes ordens e que podem requerer diferentes
habilidades, um repertório de experiências e práticas e o domínio de
ferramentas que a vivência dessa diversificação pode favorecer. O
que pode parecer um gênero menor (no sentido de ser menos valorizado, relacionado a situações tidas como pouco sérias, que envolvem
paródias, chistes, remixes ou condensações e narrativas paralelas),
na verdade, pode favorecer o domínio de modos de significação nas
diferentes linguagens, o que a análise ou produção de uma foto convencional, por exemplo, pode não propiciar.

30 O espaço maior nesse trecho introdutório destinado aos novos letramentos e à cultura
digital é devido tão somente ao fato de que sua articulação ao currículo é mais recente e
ainda pouco usual, ao contrário da consideração dos letramentos da letra já consolidados. Os
quadros de habilidades mais adiante atestam ainda a primazia da escrita e do oral.
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Essa consideração dos novos e multiletramentos; e das práticas da
cultura digital no currículo não contribui somente para que uma participação mais efetiva e crítica nas práticas contemporâneas de linguagem
por parte dos estudantes possa ter lugar, mas permite também que
se possa ter em mente mais do que um “usuário da língua/das linguagens”, na direção do que alguns autores vão denominar de designer:
alguém que toma algo que já existe (inclusive textos escritos), mescla,
remixa, transforma, redistribui, produzindo novos sentidos, processo
que alguns autores associam à criatividade. Parte do sentido de criatividade em circulação nos dias atuais (“economias criativas”, “cidades
criativas” etc.) tem algum tipo de relação com esses fenômenos de
reciclagem, mistura, apropriação e redistribuição.
Dessa forma, a BNCC procura contemplar a cultura digital, diferentes linguagens e diferentes letramentos, desde aqueles basicamente
lineares, com baixo nível de hipertextualidade, até aqueles que envolvem a hipermídia.
Da mesma maneira, imbricada à questão dos multiletramentos, essa
proposta considera, como uma de suas premissas, a diversidade
cultural. Sem aderir a um raciocínio classificatório reducionista, que
desconsidera as hibridizações, apropriações e mesclas, é importante
contemplar o cânone, o marginal, o culto, o popular, a cultura de
massa, a cultura das mídias, a cultura digital, as culturas infantis e
juvenis, de forma a garantir uma ampliação de repertório e uma interação e trato com o diferente.
Ainda em relação à diversidade cultural, cabe dizer que se estima
que mais de 250 línguas são faladas no país – indígenas, de imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras, além do português e de suas
variedades. Esse patrimônio cultural e linguístico é desconhecido por
grande parte da população brasileira.
No Brasil com a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, oficializou-se
também a Língua Brasileira de Sinais (Libras), tornando possível, em
âmbito nacional, realizar discussões relacionadas à necessidade do
respeito às particularidades linguísticas da comunidade surda e do
uso dessa língua nos ambientes escolares.
Assim, é relevante no espaço escolar conhecer e valorizar as realidades
nacionais e internacionais da diversidade linguística e analisar diferentes
situações e atitudes humanas implicadas nos usos linguísticos, como o
preconceito linguístico. Por outro lado, existem muitas línguas ameaçadas de extinção no país e no mundo, o que nos chama a atenção para
a correlação entre repertórios culturais e linguísticos, pois o desaparecimento de uma língua impacta significativamente a cultura.
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Muitos representantes de comunidades de falantes de diferentes
línguas, especialistas e pesquisadores vêm demandando o reconhecimento de direitos linguísticos31. Por isso, já temos municípios
brasileiros que cooficializaram línguas indígenas – tukano, baniwa,
nheengatu, akwe xerente, guarani, macuxi – e línguas de migração –
talian, pomerano, hunsrickisch -, existem publicações e outras ações
expressas nessas línguas (livros, jornais, filmes, peças de teatro, programas de radiodifusão) e programas de educação bilíngue32.
Considerando esse conjunto de princípios e pressupostos, os eixos de
integração considerados na BNCC de Língua Portuguesa são aqueles
já consagrados nos documentos curriculares da Área, correspondentes às práticas de linguagem: oralidade, leitura/escuta, produção
(escrita e multissemiótica) e análise linguística/semiótica (que envolve
conhecimentos linguísticos – sobre o sistema de escrita, o sistema da
língua e a norma-padrão –, textuais, discursivos e sobre os modos
de organização e os elementos de outras semioses). Cabe ressaltar,
reiterando o movimento metodológico de documentos curriculares
anteriores, que estudos de natureza teórica e metalinguística – sobre
a língua, sobre a literatura, sobre a norma padrão e outras variedades
da língua – não devem nesse nível de ensino ser tomados como um
fim em si mesmo, devendo estar envolvidos em práticas de reflexão
que permitam aos estudantes ampliarem suas capacidades de uso da
língua/linguagens (em leitura e em produção) em práticas situadas
de linguagem.
O Eixo Leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem
da interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos e de sua interpretação, sendo exemplos
as leituras para: fruição estética de textos e obras literárias; pesquisa
e embasamento de trabalhos escolares e acadêmicos; realização
de procedimentos; conhecimento, discussão e debate sobre temas
sociais relevantes; sustentar a reivindicação de algo no contexto
de atuação da vida pública; ter mais conhecimento que permita o
desenvolvimento de projetos pessoais, dentre outras possibilidades.

31 Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, Barcelona, 1996, com o patrocínio da
UNESCO. Disponível em: <http://e-ipol.org/direito-linguistic>. Acesso em: 6 dez. 2017.
32 O MEC, por meio da Secretaria de Educação Básica, desenvolve o Programa Escolas
Interculturais de Fronteira (PEIF), no âmbito do MERCOSUL, em cidades brasileiras da faixa
de fronteira e em suas respectivas cidades-gêmeas de países fronteiriços ao Brasil. É objetivo
do PEIF promover a integração regional por meio da educação intercultural que garanta
formação integral às crianças e aos jovens nas regiões de fronteira do Brasil com outros países,
com atenção para os usos linguísticos. Disponível em: <http://educacaointegral.mec.gov.br/
escolas-de-fronteira>. Acesso em: 6 dez. 2017. Os povos indígenas têm o direito constitucional
de desenvolver em seus territórios projetos educacionais e práticas pedagógicas de ensino
intercultural e bilíngue. Os pomeranos também dispõem de programas de educação bilíngue,
no Espírito Santo. MORELLO, R (Organizadora). Leis e línguas no Brasil. O processo de
cooficialização e suas potencialidades. Florianópolis: IPOL, 2015, 140p.
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Leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo,
dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também a
imagens estáticas (foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em movimento (filmes, vídeos etc.) e ao som (música),
que acompanha e cossignifica em muitos gêneros digitais.
O tratamento das práticas leitoras compreende dimensões
inter-relacionadas às práticas de uso e reflexão, tais como as apresentadas a seguir.

Reconstrução e
reflexão sobre
as condições
de produção e
recepção dos textos
pertencentes a
diferentes gêneros
e que circulam nas
diferentes mídias e
esferas/campos de
atividade humana

• Relacionar o texto com suas condições de produção, seu
contexto sócio histórico de circulação e com os projetos de dizer:
leitor e leitura previstos, objetivos, pontos de vista e perspectivas
em jogo, papel social do autor, época, gênero do discurso e
esfera/campo em questão etc.
• Analisar a circulação dos gêneros do discurso nos diferentes
campos de atividade, seus usos e funções relacionados com
as atividades típicas do campo, seus diferentes agentes, os
interesses em jogo e as práticas de linguagem em circulação e as
relações de determinação desses elementos sobre a construção
composicional, as marcas linguísticas ligadas ao estilo e o
conteúdo temático dos gêneros.
• Refletir sobre as transformações ocorridas nos campos de
atividades em função do desenvolvimento das tecnologias de
comunicação e informação, do uso do hipertexto e da hipermídia
e do surgimento da Web 2.0: novos gêneros do discurso e novas
práticas de linguagem próprias da cultura digital, transmutação
ou reelaboração dos gêneros em função das transformações
pelas quais passam o texto (de formatação e em função da
convergência de mídias e do funcionamento hipertextual),
novas formas de interação e de compartilhamento de textos/
conteúdos/informações, reconfiguração do papel de leitor, que
passa a ser também produtor, dentre outros, como forma de
ampliar as possibilidades de participação na cultura digital e
contemplar os novos e os multiletramentos.
• Fazer apreciações e valorações estéticas, éticas, políticas e
ideológicas, dentre outras, envolvidas na leitura crítica de textos
verbais e de outras produções culturais.

72

LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

Reconstrução e
reflexão sobre
as condições
de produção e
recepção dos textos
pertencentes a
diferentes gêneros
e que circulam nas
diferentes mídias e
esferas/campos de
atividade humana

• Analisar as diferentes formas de manifestação da compreensão
ativa (réplica ativa) dos textos que circulam nas redes sociais,
blogs/microblog, sites e afins e os gêneros que conformam essas
práticas de linguagem, como: comentário, carta de leitor, post
em rede social 33, gif, meme, fanfic, vlogs variados, political remix,
charge digital, paródias de diferentes tipos, vídeos minuto, e zine,
fanzine, fanvídeo, vidding, gameplay, walkthrough, detonado,
machinima, trailer honesto, playlists comentadas de diferentes
tipos etc., de forma a ampliar a compreensão de textos que
pertencem a esses gêneros e a possibilitar uma participação mais
qualificada do ponto de vista ético, estético e político nas práticas
de linguagem da cultura digital.

Dialogia e relação
entre textos

• Identificar e refletir sobre as diferentes perspectivas ou vozes
presentes nos textos e sobre os efeitos de sentido do uso do
discurso direto, indireto, indireto livre, citações etc.
• Estabelecer relações de intertextualidade e interdiscursividade
que permitam a identificação e compreensão dos diferentes
posicionamentos e/ou perspectivas em jogo, do papel da
paráfrase e de produções como as paródias e a estilizações.

Reconstrução
da textualidade,
recuperação e análise
da organização
textual, da
progressão temática
e estabelecimento
de relações entre as
partes do texto

• Estabelecer relações entre as partes do texto, identificando
repetições, substituições e os elementos coesivos que contribuem
para a continuidade do texto e sua progressão temática.

Reflexão crítica
sobre as temáticas
tratadas e validade
das informações

• Refletir criticamente sobre a fidedignidade das informações, as
temáticas, os fatos, os acontecimentos, as questões controversas
presentes nos textos lidos, posicionando se.

Compreensão dos
efeitos de sentido
provocados pelos
usos de recursos
linguísticos e
multissemióticos em
textos pertencentes a
gêneros diversos

• Identificar implícitos e os efeitos de sentido decorrentes de
determinados usos expressivos da linguagem, da pontuação e
de outras notações, da escolha de determinadas palavras ou
expressões e identificar efeitos de ironia ou humor.

• Estabelecer relações lógico discursivas variadas (identificar/
distinguir e relacionar fato e opinião; causa/efeito; tese/
argumentos; problema/solução; definição/exemplos etc.).
• Selecionar e hierarquizar informações, tendo em vista as
condições de produção e recepção dos textos.

• Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas
e formatação de imagens (enquadramento, ângulo/vetor, cor,
brilho, contraste), de sua sequenciação (disposição e transição,
movimentos de câmera, remix) e da performance movimentos
do corpo, gestos, ocupação do espaço cênico e elementos sonoros
(entonação, trilha sonora, sampleamento etc.) que nela se relacionam.
• Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas
de volume, timbre, intensidade, pausas, ritmo, efeitos sonoros,
sincronização etc. em artefatos sonoros.

33 As atividades de leitura autônoma e produção de textos em redes sociais e de produção de
fanfics devem observar a faixa etária mínima permitida de acesso a esses ambientes/sites.
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Estratégias e
procedimentos de
leitura

• Selecionar procedimentos de leitura adequados a diferentes
objetivos e interesses, levando em conta características do
gênero e suporte do texto, de forma a poder proceder a uma
leitura autônoma em relação a temas familiares.
• Estabelecer/considerar os objetivos de leitura.
• Estabelecer relações entre o texto e conhecimentos prévios,
vivências, valores e crenças.
• Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras
dos sentidos, da forma e da função do texto), apoiando se em
seus conhecimentos prévios sobre gênero textual, suporte e
universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos
gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e
durante a leitura de textos.
• Localizar/recuperar informação.
• Inferir ou deduzir informações implícitas.
• Inferir ou deduzir, pelo contexto semântico ou linguístico, o
significado de palavras ou expressões desconhecidas.
• Identificar ou selecionar, em função do contexto de ocorrência,
a acepção mais adequada de um vocábulo ou expressão.
• Apreender os sentidos globais do texto.
• Reconhecer/inferir o tema.
• Articular o verbal com outras linguagens diagramas,
ilustrações, fotografias, vídeos, arquivos sonoros etc.
reconhecendo relações de reiteração, complementaridade ou
contradição entre o verbal e as outras linguagens.
• Buscar, selecionar, tratar, analisar e usar informações, tendo em
vista diferentes objetivos.
• Manejar de forma produtiva a não linearidade da leitura de
hipertextos e o manuseio de várias janelas, tendo em vista os
objetivos de leitura.

Adesão às práticas
de leitura

• Mostrar se interessado e envolvido pela leitura de livros de
literatura, textos de divulgação científica e/ou textos jornalísticos
que circulam em várias mídias.
• Mostrar se ou tornar se receptivo a textos que rompam com
seu universo de expectativa, que representem um desafio
em relação às suas possibilidades atuais e suas experiências
anteriores de leitura, apoiando se nas marcas linguísticas, em seu
conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas orientações
dadas pelo professor.
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Como já ressaltado, na perspectiva da BNCC, as habilidades não
são desenvolvidas de forma genérica e descontextualizada, mas por
meio da leitura de textos pertencentes a gêneros que circulam nos
diversos campos de atividade humana. Daí que, em cada campo
que será apresentado adiante, serão destacadas as habilidades de
leitura, oralidade e escrita, de forma contextualizada pelas práticas,
gêneros e diferentes objetos do conhecimento em questão.
A demanda cognitiva das atividades de leitura deve aumentar
progressivamente desde os anos iniciais do Ensino Fundamental até
o Ensino Médio. Esta complexidade se expressa pela articulação:

•

da diversidade dos gêneros textuais escolhidos e das práticas
consideradas em cada campo;

•

da complexidade textual que se concretiza pela temática,
estruturação sintática, vocabulário, recursos estilísticos utilizados,
orquestração de vozes e linguagens presentes no texto;

•

do uso de habilidades de leitura que exigem processos mentais
necessários e progressivamente mais demandantes, passando de
processos de recuperação de informação (identificação, reconhecimento, organização) a processos de compreensão (comparação,
distinção, estabelecimento de relações e inferência) e de reflexão
sobre o texto (justificação, análise, articulação, apreciação e valorações estéticas, éticas, políticas e ideológicas);

•

da consideração da cultura digital e das TDIC;

•

da consideração da diversidade cultural, de maneira a abranger
produções e formas de expressão diversas, a literatura infantil e
juvenil, o cânone, o culto, o popular, a cultura de massa, a cultura
das mídias, as culturas juvenis etc., de forma a garantir ampliação
de repertório, além de interação e trato com o diferente.

A participação dos estudantes em atividades de leitura com
demandas crescentes possibilita uma ampliação de repertório de
experiências, práticas, gêneros e conhecimentos que podem ser
acessados diante de novos textos, configurando-se como conhecimentos prévios em novas situações de leitura.
Por conta dessa natureza repertorial, é possível tratar de gêneros do
discurso sugeridos em outros anos que não os indicados. Embora
preveja certa progressão, a indicação no ano visa antes garantir uma
distribuição adequada em termos de diversidades. Assim, se fizer
mais sentido que um gênero mencionado e/ou habilidades a ele
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relacionadas no 9º ano sejam trabalhados no 8º, isso não configura
um problema, desde que ao final do nível a diversidade indicada
tenha sido contemplada.
Mesmo em relação à progressão das habilidades, seu desenvolvimento
não se dá em curto espaço de tempo, podendo supor diferentes graus
e ir se complexificando durante vários anos.
Durante a leitura, as habilidades operam de forma articulada. Dado o
desenvolvimento de uma autonomia de leitura em termos de fluência
e progressão, é difícil discretizar um grau ou mesmo uma habilidade,
não existindo muitos pré-requisitos (a não ser em termos de conhecimentos prévios), pois os caminhos para a construção dos sentidos
são diversos. O interesse por um tema pode ser tão grande que
mobiliza para leituras mais desafiadoras, que, por mais que possam
não contar com uma compreensão mais fina do texto, podem, em
função de relações estabelecidas com conhecimentos ou leituras
anteriores, possibilitar entendimentos parciais que respondam aos
interesses/objetivos em pauta. O grau de envolvimento com uma
personagem ou um universo ficcional, em função da leitura de livros
e HQs anteriores, da vivência com filmes e games relacionados, da
participação em comunidades de fãs etc., pode ser tamanho que
encoraje a leitura de trechos de maior extensão e complexidade
lexical ou sintática dos que os em geral lidos.
O Eixo da Produção de Textos compreende as práticas de linguagem
relacionadas à interação e à autoria (individual ou coletiva) do texto
escrito, oral e multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos
enunciativos como, por exemplo, construir um álbum de personagens
famosas, de heróis/heroínas ou de vilões ou vilãs; produzir um almanaque que retrate as práticas culturais da comunidade; narrar fatos
cotidianos, de forma crítica, lírica ou bem-humorada em uma crônica;
comentar e indicar diferentes produções culturais por meio de resenhas ou de playlists comentadas; descrever, avaliar e recomendar (ou
não) um game em uma resenha, gameplay ou vlog; escrever verbetes
de curiosidades científicas; sistematizar dados de um estudo em um
relatório ou relato multimidiático de campo; divulgar conhecimentos
específicos por meio de um verbete de enciclopédia digital colaborativa; relatar fatos relevantes para a comunidade em notícias; cobrir
acontecimentos ou levantar dados relevantes para a comunidade em
uma reportagem; expressar posição em uma carta de leitor ou artigo
de opinião; denunciar situações de desrespeito aos direitos por meio
de fotorreportagem, fotodenúncia, poema, lambe-lambe, microrroteiro, dentre outros.
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O tratamento das práticas de produção de textos compreende dimensões inter-relacionadas às práticas de uso e reflexão, tais como:

Consideração e reflexão
sobre as condições de
produção dos textos que
regem a circulação de
diferentes gêneros nas
diferentes mídias e campos
de atividade humana

• Refletir sobre diferentes contextos e situações sociais
em que se produzem textos e sobre as diferenças em
termos formais, estilísticos e linguísticos que esses
contextos determinam, incluindo se aí a multissemiose
e características da conectividade (uso de hipertextos e
hiperlinks, dentre outros, presentes nos textos que circulam
em contexto digital).
• Analisar as condições de produção do texto no que diz
respeito ao lugar social assumido e à imagem que se pretende
passar a respeito de si mesmo; ao leitor pretendido; ao veículo
ou à mídia em que o texto ou produção cultural vai circular;
ao contexto imediato e ao contexto sócio histórico mais geral;
ao gênero do discurso/campo de atividade em questão etc.
• Analisar aspectos sociodiscursivos, temáticos,
composicionais e estilísticos dos gêneros propostos para a
produção de textos, estabelecendo relações entre eles.

Dialogia e relação entre
textos

• Orquestrar as diferentes vozes nos textos pertencentes
aos gêneros literários, fazendo uso adequado da “fala” do
narrador, do discurso direto, indireto e indireto livre.
• Estabelecer relações de intertextualidade para explicitar,
sustentar e qualificar posicionamentos, construir e
referendar explicações e relatos, fazendo usos de citações
e paráfrases, devidamente marcadas e para produzir
paródias e estilizações.

Alimentação temática

• Selecionar informações e dados, argumentos e outras
referências em fontes confiáveis impressas e digitais,
organizando em roteiros ou outros formatos o material
pesquisado, para que o texto a ser produzido tenha
um nível de aprofundamento adequado (para além do
senso comum, quando for esse o caso) e contemple a
sustentação das posições defendidas.

Construção da textualidade

• Estabelecer relações entre as partes do texto, levando
em conta a construção composicional e o estilo do gênero,
evitando repetições e usando adequadamente elementos
coesivos que contribuam para a coerência, a continuidade
do texto e sua progressão temática.
• Organizar e/ou hierarquizar informações, tendo em vista
as condições de produção e as relações lógico discursivas
em jogo: causa/efeito; tese/argumentos; problema/solução;
definição/exemplos etc.
• Usar recursos linguísticos e multissemióticos de forma
articulada e adequada, tendo em vista o contexto de
produção do texto, a construção composicional e o estilo
do gênero e os efeitos de sentido pretendidos.
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Aspectos notacionais e
gramaticais

• Utilizar, ao produzir textos, os conhecimentos dos
aspectos notacionais ortografia padrão, pontuação
adequada, mecanismos de concordância nominal e verbal,
regência verbal etc., sempre que o contexto exigir o uso da
norma padrão.

Estratégias de produção

• Desenvolver estratégias de planejamento, revisão,
edição, reescrita/redesign e avaliação de textos,
considerando se sua adequação aos contextos em que
foram produzidos, ao modo (escrito ou oral; imagem
estática ou em movimento etc.), à variedade linguística
e/ou semioses apropriadas a esse contexto, os
enunciadores envolvidos, o gênero, o suporte, a esfera/
campo de circulação, adequação à norma padrão etc.
• Utilizar softwares de edição de texto, de imagem e de
áudio para editar textos produzidos em várias mídias,
explorando os recursos multimídias disponíveis.

Da mesma forma que na leitura, não se deve conceber que as
habilidades de produção sejam desenvolvidas de forma genérica
e descontextualizadas, mas por meio de situações efetivas de produção de textos pertencentes a gêneros que circulam nos diversos
campos de atividade humana. Os mesmos princípios de organização e progressão curricular valem aqui, resguardadas a mudança
de papel assumido frente às práticas discursivas em questão, com
crescente aumento da informatividade e sustentação argumentativa, do uso de recursos estilísticos e coesivos e da autonomia para
planejar, produzir e revisar/editar as produções realizadas.
Aqui, também, a escrita de um texto argumentativo no 7º ano, em
função da mobilização frente ao tema ou de outras circunstâncias,
pode envolver análise e uso de diferentes tipos de argumentos e
movimentos argumentativos, que podem estar previstos para o 9º
ano. Da mesma forma, o manuseio de uma ferramenta ou a produção de um tipo de vídeo proposto para uma apresentação oral no
9º ano pode se dar no 6º ou 7º anos, em função de um interesse
que possa ter mobilizado os alunos para tanto. Nesse sentido,
o manuseio de diferentes ferramentas – de edição de texto, de
vídeo, áudio etc. – requerido pela situação e proposto ao longo dos
diferentes anos pode se dar a qualquer momento, mas é preciso
garantir a diversidade sugerida ao longo dos anos.
O Eixo da Oralidade compreende as práticas de linguagem que
ocorrem em situação oral com ou sem contato face a face, como
aula dialogada, webconferência, mensagem gravada, spot de campanha, jingle, seminário, debate, programa de rádio, entrevista,
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declamação de poemas (com ou sem efeitos sonoros), peça
teatral, apresentação de cantigas e canções, playlist comentada
de músicas, vlog de game, contação de histórias, diferentes tipos
de podcasts e vídeos, dentre outras. Envolve também a oralização
de textos em situações socialmente significativas e interações e
discussões envolvendo temáticas e outras dimensões linguísticas
do trabalho nos diferentes campos de atuação. O tratamento das
práticas orais compreende:34

Consideração e reflexão
sobre as condições de
produção dos textos orais
que regem a circulação
de diferentes gêneros nas
diferentes mídias e campos
de atividade humana

• Refletir sobre diferentes contextos e situações sociais
em que se produzem textos orais e sobre as diferenças
em termos formais, estilísticos e linguísticos que esses
contextos determinam, incluindo se aí a multimodalidade
e a multissemiose.

Compreensão de textos
orais

• Proceder a uma escuta ativa, voltada para questões relativas
ao contexto de produção dos textos, para o conteúdo em
questão, para a observação de estratégias discursivas e dos
recursos linguísticos e multissemióticos mobilizados, bem
como dos elementos paralinguísticos e cinésicos.

Produção de textos orais

• Produzir textos pertencentes a gêneros orais diversos,
considerando se aspectos relativos ao planejamento, à
produção, ao redesign, à avaliação das práticas realizadas
em situações de interação social específicas.

Compreensão dos efeitos de
sentidos provocados pelos
usos de recursos linguísticos
e multissemióticos em
textos pertencentes a
gêneros diversos

• Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de
escolhas de volume, timbre, intensidade, pausas, ritmo,
efeitos sonoros, sincronização, expressividade, gestualidade
etc. e produzir textos levando em conta efeitos possíveis.

• Conhecer e refletir sobre as tradições orais e seus
gêneros, considerando se as práticas sociais em que tais
textos surgem e se perpetuam, bem como os sentidos
que geram.

34 Grande parte das habilidades descritas nos eixos Leitura e Produção de texto também se
relaciona com o eixo Oralidade. Foram incluídas no quadro a seguir somente habilidades que
se relacionam com gêneros e aspectos mais específicos da modalidade oral.
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Relação entre fala e escrita

• Estabelecer relação entre fala e escrita, levando se em
conta o modo como as duas modalidades se articulam em
diferentes gêneros e práticas de linguagem (como jornal
de TV, programa de rádio, apresentação de seminário,
mensagem instantânea etc.), as semelhanças e as
diferenças entre modos de falar e de registrar o escrito e
os aspectos sociodiscursivos, composicionais e linguísticos
de cada modalidade sempre relacionados com os gêneros
em questão.
• Oralizar o texto escrito, considerando se as situações
sociais em que tal tipo de atividade acontece, seus
elementos paralinguísticos e cinésicos, dentre outros.
• Refletir sobre as variedades linguísticas, adequando sua
produção a esse contexto.

Se uma face do aprendizado da Língua Portuguesa decorre da efetiva
atuação do estudante em práticas de linguagem que envolvem a
leitura/escuta e a produção de textos orais, escritos e multissemióticos, situadas em campos de atuação específicos, a outra face provém
da reflexão/análise sobre/da própria experiência de realização dessas
práticas. Temos aí, portanto, o eixo da análise linguística/semiótica,
que envolve o conhecimento sobre a língua, sobre a norma-padrão
e sobre as outras semioses, que se desenvolve transversalmente aos
dois eixos – leitura/escuta e produção oral, escrita e multissemiótica –
e que envolve análise textual, gramatical, lexical, fonológica e das
materialidades das outras semioses.
O Eixo da Análise Linguística/Semiótica envolve os procedimentos e
estratégias (meta)cognitivas de análise e avaliação consciente, durante
os processos de leitura e de produção de textos (orais, escritos e multissemióticos), das materialidades dos textos, responsáveis por seus
efeitos de sentido, seja no que se refere às formas de composição dos
textos, determinadas pelos gêneros (orais, escritos e multissemióticos)
e pela situação de produção, seja no que se refere aos estilos adotados
nos textos, com forte impacto nos efeitos de sentido. Assim, no que
diz respeito à linguagem verbal oral e escrita, as formas de composição dos textos dizem respeito à coesão, coerência e organização da
progressão temática dos textos, influenciadas pela organização típica
(forma de composição) do gênero em questão. No caso de textos orais,
essa análise envolverá também os elementos próprios da fala – como
ritmo, altura, intensidade, clareza de articulação, variedade linguística
adotada, estilização etc. –, assim como os elementos paralinguísticos e
cinésicos – postura, expressão facial, gestualidade etc. No que tange ao
estilo, serão levadas em conta as escolhas de léxico e de variedade linguística ou estilização e alguns mecanismos sintáticos e morfológicos,
de acordo com a situação de produção, a forma e o estilo de gênero.
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Já no que diz respeito aos textos multissemióticos, a análise levará
em conta as formas de composição e estilo de cada uma das linguagens que os integram, tais como plano/ângulo/lado, figura/fundo,
profundidade e foco, cor e intensidade nas imagens visuais estáticas,
acrescendo, nas imagens dinâmicas e performances, as características de montagem, ritmo, tipo de movimento, duração, distribuição
no espaço, sincronização com outras linguagens, complementaridade e interferência etc. ou tais como ritmo, andamento, melodia,
harmonia, timbres, instrumentos, sampleamento, na música.
Os conhecimentos grafofônicos, ortográficos, lexicais, morfológicos, sintáticos, textuais, discursivos, sociolinguísticos e semióticos
que operam nas análises linguísticas e semióticas necessárias à
compreensão e à produção de linguagens estarão, concomitantemente, sendo construídos durante o Ensino Fundamental. Assim, as
práticas de leitura/escuta e de produção de textos orais, escritos e
multissemióticos oportunizam situações de reflexão sobre a língua
e as linguagens de uma forma geral, em que essas descrições,
conceitos e regras operam e nas quais serão concomitantemente
construídos: comparação entre definições que permitam observar diferenças de recortes e ênfases na formulação de conceitos e
regras; comparação de diferentes formas de dizer “a mesma coisa”
e análise dos efeitos de sentido que essas formas podem trazer/
suscitar; exploração dos modos de significar dos diferentes sistemas semióticos etc.
Cabem também reflexões sobre os fenômenos da mudança linguística e da variação linguística, inerentes a qualquer sistema
linguístico, e que podem ser observados em quaisquer níveis de
análise. Em especial, as variedades linguísticas devem ser objeto
de reflexão e o valor social atribuído às variedades de prestígio e
às variedades estigmatizadas, que está relacionado a preconceitos
sociais, deve ser tematizado.
Esses conhecimentos linguísticos operam em todos os campos/esferas
de atuação.
Em função do privilégio social e cultural dado à escrita, tendemos a
tratar as outras linguagens como tratamos o linguístico – buscando
a narrativa/relato/exposição, a relação com o verbal –, os elementos
presentes, suas formas de combinação, sem muitas vezes prestarmos atenção em outras características das outras semioses que
produzem sentido, como variações de graus de tons, ritmos, intensidades, volumes, ocupação no espaço (presente também no escrito,
mas tradicionalmente pouco explorado) etc. Por essa razão, em cada
campo é destacado o que pode/deve ser trabalhado em termos de
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semioses/modalidades, de forma articulada com as práticas de leitura/
escuta e produção, já mencionadas nos quadros dessas práticas, para
que a análise não se limite aos elementos dos diferentes sistemas e
suas relações, mas seja relacionada a situações de uso.
O que seria comum em todas essas manifestações de linguagem é que
elas sempre expressam algum conteúdo ou emoção – narram, descrevem, subvertem, (re)criam, argumentam, produzem sensações etc. –,
veiculam uma apreciação valorativa, organizando diferentes elementos
e/ou graus/intensidades desses diferentes elementos, dentre outras
possibilidades. A questão que se coloca é como articular essas dimensões na leitura e produção de textos, no que uma organização do tipo
aqui proposto poderá ajudar.
A separação dessas práticas (de uso e de análise) se dá apenas para
fins de organização curricular, já que em muitos casos (o que é comum
e desejável), essas práticas se interpenetram e se retroalimentam
(quando se lê algo no processo de produção de um texto ou quando
alguém relê o próprio texto; quando, em uma apresentação oral, conta-se com apoio de slides que trazem imagens e texto escrito; em um
programa de rádio, que embora seja veiculado oralmente, parte-se de
um roteiro escrito; quando roteirizamos um podcast; ou quando, na
leitura de um texto, pensa-se que a escolha daquele termo não foi gratuita; ou, ainda, na escrita de um texto, passa-se do uso da 1ª pessoa
do plural para a 3ª pessoa, após se pensar que isso poderá ajudar a
conferir maior objetividade ao texto). Assim, para fins de organização
do quadro de habilidades do componente, foi considerada a prática
principal (eixo), mas uma mesma habilidade incluída no eixo Leitura
pode também dizer respeito ao eixo Produção de textos e vice-versa.
O mesmo cabe às habilidades de análise linguística/semiótica, cuja
maioria foi incluída de forma articulada às habilidades relativas às práticas de uso – leitura/escuta e produção de textos. São apresentados
em quadro referente a todos os campos os conhecimentos linguísticos relacionados a ortografia, pontuação, conhecimentos gramaticais
(morfológicos, sintáticos, semânticos), entre outros:

Fono-ortografia

• Conhecer e analisar as relações regulares e irregulares
entre fonemas e grafemas na escrita do português do
Brasil.
• Conhecer e analisar as possibilidades de estruturação da
sílaba na escrita do português do Brasil.
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• Conhecer as classes de palavras abertas (substantivos,
verbos, adjetivos e advérbios) e fechadas (artigos,
numerais, preposições, conjunções, pronomes) e analisar
suas funções sintático semânticas nas orações e seu
funcionamento (concordância, regência).
• Perceber o funcionamento das flexões (número, gênero,
tempo, pessoa etc.) de classes gramaticais em orações
(concordância).
• Correlacionar as classes de palavras com as funções
sintáticas (sujeito, predicado, objeto, modificador etc.).

Sintaxe

• Conhecer e analisar as funções sintáticas (sujeito,
predicado, objeto, modificador etc.).
• Conhecer e analisar a organização sintática canônica
das sentenças do português do Brasil e relacioná la à
organização de períodos compostos (por coordenação e
subordinação).
• Perceber a correlação entre os fenômenos de
concordância, regência e retomada (progressão temática
anáfora, catáfora) e a organização sintática das sentenças
do português do Brasil.

Semântica

• Conhecer e perceber os efeitos de sentido nos textos
decorrentes de fenômenos léxico semânticos, tais como
aumentativo/diminutivo; sinonímia/antonímia; polissemia ou
homonímia; figuras de linguagem; modalizações epistêmicas,
deônticas, apreciativas; modos e aspectos verbais.

Variação linguística

• Conhecer algumas das variedades linguísticas do português
do Brasil e suas diferenças fonológicas, prosódicas, lexicais e
sintáticas, avaliando seus efeitos semânticos.
• Discutir, no fenômeno da variação linguística, variedades
prestigiadas e estigmatizadas e o preconceito linguístico
que as cerca, questionando suas bases de maneira crítica.

Elementos notacionais da
escrita

• Conhecer as diferentes funções e perceber os efeitos
de sentidos provocados nos textos pelo uso de sinais de
pontuação (ponto final, ponto de interrogação, ponto
de exclamação, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos) e
de pontuação e sinalização dos diálogos (dois pontos,
travessão, verbos de dizer).
• Conhecer a acentuação gráfica e perceber suas relações
com a prosódia.
• Utilizar os conhecimentos sobre as regularidades e
irregularidades ortográficas do português do Brasil na
escrita de textos.
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Como já destacado, os eixos apresentados relacionam-se com
práticas de linguagem situadas. Em função disso, outra categoria
organizadora do currículo que se articula com as práticas são os
campos de atuação em que essas práticas se realizam. Assim, na
BNCC, a organização das práticas de linguagem (leitura de textos,
produção de textos, oralidade e análise linguística/semiótica) por
campos de atuação aponta para a importância da contextualização
do conhecimento escolar, para a ideia de que essas práticas derivam
de situações da vida social e, ao mesmo tempo, precisam ser situadas em contextos significativos para os estudantes.
São cinco os campos de atuação considerados: Campo da vida cotidiana (somente anos iniciais), Campo artístico-literário, Campo das
práticas de estudo e pesquisa, Campo jornalístico-midiático e Campo
de atuação na vida pública, sendo que esses dois últimos aparecem
fundidos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com a denominação Campo da vida pública:
Anos iniciais

Anos finais

Campo da vida cotidiana
Campo artístico literário

Campo artístico literário

Campo das práticas de estudo e pesquisa

Campo das práticas de estudo e pesquisa

Campo da vida pública

Campo jornalístico midiático
Campo de atuação na vida pública

A escolha por esses campos, de um conjunto maior, deu-se por se
entender que eles contemplam dimensões formativas importantes de
uso da linguagem na escola e fora dela e criam condições para uma
formação para a atuação em atividades do dia a dia, no espaço familiar
e escolar, uma formação que contempla a produção do conhecimento
e a pesquisa; o exercício da cidadania, que envolve, por exemplo, a condição de se inteirar dos fatos do mundo e opinar sobre eles, de poder
propor pautas de discussão e soluções de problemas, como forma de
vislumbrar formas de atuação na vida pública; uma formação estética,
vinculada à experiência de leitura e escrita do texto literário e à compreensão e produção de textos artísticos multissemióticos.
Os campos de atuação considerados em cada segmento já contemplam um movimento de progressão que parte das práticas
mais cotidianas em que a circulação de gêneros orais e menos institucionalizados é maior (Campo da vida cotidiana), em direção
a práticas e gêneros mais institucionalizados, com predomínio da
escrita e do oral público (demais campos). A seleção de gêneros,
portadores e exemplares textuais propostos também organizam a
progressão, como será detalhado mais adiante.
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Os campos de atuação orientam a seleção de gêneros, práticas,
atividades e procedimentos em cada um deles. Diferentes recortes
são possíveis quando se pensa em campos. As fronteiras entre eles
são tênues, ou seja, reconhece-se que alguns gêneros incluídos em
um determinado campo estão também referenciados a outros, existindo trânsito entre esses campos. Práticas de leitura e produção
escrita ou oral do campo jornalístico-midiático se conectam com
as de atuação na vida pública. Uma reportagem científica transita tanto pelo campo jornalístico-midiático quanto pelo campo de
divulgação científica; uma resenha crítica pode pertencer tanto ao
campo jornalístico quanto ao literário ou de investigação. Enfim, os
exemplos são muitos. É preciso considerar, então, que os campos
se interseccionam de diferentes maneiras. Mas o mais importante
a se ter em conta e que justifica sua presença como organizador
do componente é que os campos de atuação permitem considerar as práticas de linguagem – leitura e produção de textos orais e
escritos – que neles têm lugar em uma perspectiva situada, o que
significa, nesse contexto, que o conhecimento metalinguístico e
semiótico em jogo – conhecimento sobre os gêneros, as configurações textuais e os demais níveis de análise linguística e semiótica
– deve poder ser revertido para situações significativas de uso e de
análise para o uso.
Compreende-se, então, que a divisão por campos de atuação tem
também, no componente Língua Portuguesa, uma função didática
de possibilitar a compreensão de que os textos circulam dinamicamente na prática escolar e na vida social, contribuindo para a
necessária organização dos saberes sobre a língua e as outras linguagens, nos tempos e espaços escolares.
A pesquisa, além de ser mais diretamente focada em um campo,
perpassa todos os outros em ações de busca, seleção, validação,
tratamento e organização de informação envolvidas na curadoria
de informação, podendo/devendo também estar presente no tratamento metodológico dos conteúdos. A cultura digital perpassa
todos os campos, fazendo surgir ou modificando gêneros e práticas.
Por essa razão, optou-se por um tratamento transversal da cultura
digital, bem como das TDIC, articulado a outras dimensões nas
práticas em que aparecem. De igual forma, procurou-se contemplar
formas de expressão das culturas juvenis, que estão mais evidentes
nos campos artístico-literário e jornalístico-midiático, e menos evidentes nos campos de atuação na vida pública e das práticas de estudo
e pesquisa, ainda que possam, nesse campo, ser objeto de pesquisa e
ainda que seja possível pensar em um vídeo-minuto para apresentar
resultados de pesquisa, slides de apresentação que simulem um game
ou em formatos de apresentação dados por um número mínimo de
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imagens que condensam muitas ideias e relações, como acontece em
muitas das formas de expressão das culturas juvenis.
Os direitos humanos também perpassam todos os campos de diferentes formas: seja no debate de ideias e organização de formas de
defesa dos direitos humanos (campo jornalístico-midiático e campo
de atuação na vida pública), seja no exercício desses direitos –
direito à literatura e à arte, direito à informação e aos conhecimentos
disponíveis.
Para cada campo de atuação, os objetos de conhecimento e as
habilidades estão organizados a partir das práticas de linguagem
e distribuídos pelos nove anos em dois segmentos (Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Ensino Fundamental – Anos Finais), dadas
as especificidades de cada segmento.
As habilidades são apresentadas segundo a necessária continuidade
das aprendizagens ao longo dos anos, crescendo progressivamente
em complexidade. Acrescente-se que, embora as habilidades estejam
agrupadas nas diferentes práticas, essas fronteiras são tênues, pois,
no ensino, e também na vida social, estão intimamente interligadas.
Assim, as habilidades devem ser consideradas sob as perspectivas da
continuidade das aprendizagens e da integração dos eixos organizadores e objetos de conhecimento ao longo dos anos de escolarização.
Por esses motivos, optou-se por apresentar os quadros de habilidades em seis blocos (1º ao 5º ano; 1º e 2º anos; 3º ao 5º ano; 6º ao 9º
ano; 6º e 7º anos; e 8º e 9º anos), sem que isso represente qualquer
tipo de normatização de organização em ciclos.
Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades
na BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos
quais se relacionam e do agrupamento desses objetos em práticas
de linguagem e campos de atuação) expressam um arranjo possível
(dentre outros). Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser
tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da Educação Básica e com as competências
específicas da área de Linguagens, o componente curricular de
Língua Portuguesa deve garantir aos estudantes o desenvolvimento
de competências específicas. Vale ainda destacar que tais competências perpassam todos os componentes curriculares do Ensino
Fundamental e são essenciais para a ampliação das possibilidades
de participação dos estudantes em práticas de diferentes campos
de atividades humanas e de pleno exercício da cidadania.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
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.
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 humanizador 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.
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4.1.1.1.

LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS INICIAIS: PRÁTICAS DE LINGUAGEM, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, aprofundam-se as experiências com a língua oral e escrita já iniciadas na família e na
Educação Infantil.
Assim, no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, no eixo Oralidade, aprofundam-se o conhecimento e o uso da língua oral, as características de
interações discursivas e as estratégias de fala e escuta em intercâmbios
orais; no eixo Análise Linguística/Semiótica, sistematiza-se a alfabetização, particularmente nos dois primeiros anos, e desenvolvem-se,
ao longo dos três anos seguintes, a observação das regularidades e
a análise do funcionamento da língua e de outras linguagens e seus
efeitos nos discursos; no eixo Leitura/Escuta, amplia-se o letramento,
por meio da progressiva incorporação de estratégias de leitura em
textos de nível de complexidade crescente, assim como no eixo Produção de Textos, pela progressiva incorporação de estratégias de
produção de textos de diferentes gêneros textuais.
As diversas práticas letradas em que o aluno já se inseriu na sua vida
social mais ampla, assim como na Educação Infantil, tais como cantar
cantigas e recitar parlendas e quadrinhas, ouvir e recontar contos,
seguir regras de jogos e receitas, jogar games, relatar experiências e
experimentos, serão progressivamente intensificadas e complexificadas, na direção de gêneros secundários com textos mais complexos.
Preserva-se, nesses eventos de letramento, mesmo em situação
escolar, sua inserção na vida, como práticas situadas em eventos
motivados, embora se preserve também a análise de aspectos desses
enunciados orais e escritos que viabilizam a consciência e o aperfeiçoamento de práticas situadas.

O processo de alfabetização
Embora, desde que nasce e na Educação Infantil, a criança esteja
cercada e participe de diferentes práticas letradas, é nos anos iniciais (1º
e 2º anos) do Ensino Fundamental que se espera que ela se alfabetize.
Isso significa que a alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica.
Nesse processo, é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto
e a mecânica da escrita/leitura – processos que visam a que alguém
(se) torne alfabetizado, ou seja, consiga “codificar e decodificar” os
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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 (letras imprensa e
cursiva, maiúsculas e minúsculas), além do estabelecimento de relações
grafofônicas entre esses dois sistemas de materialização da língua.
Dominar o sistema de escrita do português do Brasil não é uma tarefa
tão simples: trata-se de um processo de construção de habilidades
e capacidades de análise e de transcodificação linguística. Um dos
fatos que frequentemente se esquece é que estamos tratando de
uma nova forma ou modo (gráfico) de representar o português do
Brasil, ou seja, estamos tratando de uma língua com suas variedades de fala regionais, sociais, com seus alofones35, e não de fonemas
neutralizados e despidos de sua vida na língua falada local. De certa
maneira, é o alfabeto que neutraliza essas variações na escrita.
Assim, alfabetizar é trabalhar com a apropriação pelo aluno da ortografia
do português do Brasil escrito, compreendendo como se dá este processo (longo) de construção de um conjunto de conhecimentos sobre o
funcionamento fonológico da língua pelo estudante. Para isso, é preciso
conhecer as relações fono-ortográficas, isto é, as relações entre sons
(fonemas) do português oral do Brasil em suas variedades e as letras
(grafemas) do português brasileiro escrito. Dito de outro modo, conhecer a “mecânica” ou o funcionamento da escrita alfabética para ler
e escrever significa, principalmente, perceber as relações bastante
complexas que se estabelecem entre os sons da fala (fonemas) e as
letras da escrita (grafemas), o que envolve consciência fonológica
da linguagem: perceber seus sons, como se separam e se juntam em
novas palavras etc. Ocorre que essas relações não são tão simples
quanto as cartilhas ou livros de alfabetização fazem parecer. Não há
uma regularidade nessas relações e elas são construídas por convenção. Não há, como diria Saussure, “motivação” nessas relações, ou seja,
diferente dos desenhos, as letras da escrita não representam propriedades concretas desses sons.
A humanidade levou milênios para estabelecer a relação entre um grafismo e um som. Durante esse período, a representação gráfica deixou
de ser motivada pelos objetos e ocorreu um deslocamento da representação do significado das palavras para a representação convencional de
sons dessas palavras. No alfabeto ugarítico, por exemplo, as consoantes,
mais salientes sonoramente e em maior número, foram isoladas primeiro.

35 Alofones - variante fonética de um fonema, por exemplo /t/ e /t / para a letra T.
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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.

Esse processo básico (alfabetização) de construção do conhecimento
das relações fonografêmicas em uma língua específica, que pode se
dar em dois anos, é, no entanto, complementado por outro, bem mais
longo, que podemos chamar de ortografização, que complementará
o conhecimento da ortografia do português do Brasil. Na construção
desses conhecimentos, há três relações que são muito importantes: a)
as relações entre a variedade de língua oral falada e a língua escrita
(perspectiva sociolinguística); b) os tipos de relações fono-ortográficas
do português do Brasil; e c) a estrutura da sílaba do português do Brasil
(perspectiva fonológica).
Mencionamos a primeira relação ao dizer que a criança está relacionando com as letras não propriamente os fonemas (entidades
abstratas da língua), mas fones e alofones de sua variedade linguística (entidades concretas da fala).
O segundo tipo de relações – as relações fono-ortográficas do português do Brasil – é complexo, pois, diferente do finlandês e do alemão,
por exemplo, há muito pouca regularidade de representação entre
fonemas e grafemas no português do Brasil. No português do Brasil,
há uma letra para um som (regularidade biunívoca) apenas em poucos
casos. Há, isso sim, várias letras para um som – /s/ s, c, ç, x, ss, sc, z, xc;
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/j/ g, j; /z/ x, s, z e assim por diante –; vários sons para uma letra: s - /s/
e /z/; z - /s/, /z/; x - /s/, /z/, /∫/, /ks/ e assim por diante; e até nenhum
som para uma letra – h, além de vogais abertas, fechadas e nasalizadas
(a/ã; e/é; o/ó/õ).
Dos 26 grafemas de nosso alfabeto, apenas sete – p, b, t, d36, f, v, k
– apresentam uma relação regular direta entre fonema e grafema e
essas são justamente as consoantes bilabiais, linguodentais e labiodentais surdas e sonoras. Essas são as regulares diretas.
Há, ainda, outros tipos de regularidades de representação: as regulares contextuais e as regulares morfológico-gramaticais, para as quais
o aluno, ao longo de seu aprendizado, pode ir construindo “regras”.
As regulares contextuais têm uma escrita regular (regrada) pelo
contexto fonológico da palavra; é o caso de: R/RR; S/SS; G+A,O,U/
GU+E,I; C+A,O,U/QU+E,I; M+P,B/N+outras, por exemplo.
As regulares morfológico-gramaticais, para serem construídas, dependem
de que o aluno já tenha algum conhecimento de gramática, pois as regras
a serem construídas dependem desse conhecimento, isto é, são definidas
por aspectos ligados à categoria gramatical da palavra, envolvendo morfemas (derivação, composição), tais como: adjetivos de origem com S;
substantivos derivados de adjetivos com Z; coletivos em /au/ com L; substantivos terminados com o sufixo /ise/ com C (chatice, mesmice); formas
verbais da 3ª pessoa do singular do passado com U; formas verbais da 3ª
pessoa do plural do futuro com ÃO e todas as outras com M; flexões do
Imperfeito do Subjuntivo com SS; Infinitivo com R; derivações mantêm a
letra do radical, dentre outras. Algumas dessas regularidades são apresentadas por livros didáticos nos 3º a 5º anos e depois.
Todo o restante das relações é irregular. São definidas por aspectos
históricos da evolução da ortografia e nada, a não ser a memória, assegura seu uso. Ou seja, dependem de memorização a cada nova palavra
para serem construídas. É, pois, de se supor que o processo de construção dessas relações irregulares leve longo tempo, se não a vida toda.
Por fim, temos a questão de como é muitas vezes erroneamente
tratada a estrutura da sílaba do português do Brasil na alfabetização.
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.
36 Isso se não considerarmos as variedades do português que realizam T como /t/ e como
/t / e D como /d/ e como /dj/.
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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.
Em resumo, podemos definir as capacidades/habilidades envolvidas
na alfabetização/ como sendo capacidades de (de)codificação, que
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
(fatiamento).

É preciso também ter em mente que este processo de ortografização
em sua completude pode tomar até mais do que os anos iniciais do
Ensino Fundamental.
Evidentemente, os processos de alfabetização e ortografização terão
impacto nos textos em gêneros abordados nos anos iniciais. Em que
pese a leitura e a produção compartilhadas com o docente e os colegas,
ainda assim, os gêneros propostos para leitura/escuta e produção oral,
escrita e multissemiótica, nos primeiros anos iniciais, serão mais simples,
tais como listas (de chamada, de ingredientes, de compras), bilhetes,
convites, fotolegenda, manchetes e lides, listas de regras da turma etc.,
pois favorecem um foco maior na grafia, complexificando-se conforme
se avança nos anos iniciais. Nesse sentido, ganha destaque o campo da
vida cotidiana, em que circulam gêneros mais familiares aos alunos, como
as cantigas de roda, as receitas, as regras de jogo etc. Do mesmo modo,
os conhecimentos e a análise linguística e multissemiótica avançarão em
outros aspectos notacionais da escrita, como pontuação e acentuação e
introdução das classes morfológicas de palavras a partir do 3º ano.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos

Estratégia de leitura

Produção de textos
(escrita compartilhada e autônoma)

Planejamento de texto

Revisão de textos

Edição de textos
Utilização de tecnologia digital
Oralidade

Oralidade pública/Intercâmbio conversacional em
sala de aula
Escuta atenta

Características da conversação espontânea

Aspectos não linguísticos (paralinguísticos) no ato
da fala
Relato oral/Registro formal e informal
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HABILIDADES

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais
participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa
e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem
se destinam.
(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições
antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando se em seus
conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o
suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens,
dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas
antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos
gráfico visuais em textos multissemióticos.
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a
situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou
o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o
portador do texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em
meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do
texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos
colegas, para corrigi lo e aprimorá lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de
ortografia e pontuação.
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital.
(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os
textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.
(EF15LP09) Expressar se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando se em ser
compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e
ritmo adequado.
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas
pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando
os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento
adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.
(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na fala,
como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância),
expressão corporal, tom de voz.
(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos
(solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).
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COMUM CURRICULAR

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º E 2º ANOS
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Protocolos de leitura

Decodificação/Fluência de leitura
Formação de leitor

Escrita
(compartilhada e autônoma)

Correspondência fonema grafema

Construção do sistema alfabético/
Convenções da escrita

Construção do sistema alfabético/
Estabelecimento de relações anafóricas na
referenciação e construção da coesão
Análise linguística/semiótica
(Alfabetização)

Conhecimento do alfabeto do português do Brasil
Construção do sistema alfabético

Construção do sistema alfabético e da ortografia
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HABILIDADES
1º ANO

2º ANO

(EF01LP01) Reconhecer que textos são lidos e
escritos da esquerda para a direita e de cima
para baixo da página.
(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso
frequente, ler globalmente, por memorização.
(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura compartilhada), textos
que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses.
(EF01LP02) Escrever, espontaneamente
ou por ditado, palavras e frases de forma
alfabética usando letras/grafemas que
representem fonemas.
(EF01LP03) Observar escritas convencionais,
comparando as às suas produções escritas,
percebendo semelhanças e diferenças.

(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto,
grafia correta de palavras conhecidas ou
com estruturas silábicas já dominadas,
letras maiúsculas em início de frases e em
substantivos próprios, segmentação entre as
palavras, ponto final, ponto de interrogação e
ponto de exclamação.

(EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o texto sempre
que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das
palavras e pontuação.
(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de
outros sinais gráficos.
(EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita
alfabética como representação dos sons da
fala.
(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras
em sílabas.

(EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e
remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou
finais para criar novas palavras.

(EF01LP07) Identificar fonemas e sua
representação por letras.

(EF02LP03) Ler e escrever palavras com
correspondências regulares diretas entre letras
e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências
regulares contextuais (c e q; e e o, em posição
átona em final de palavra).
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LÍNGUA PORTUGUESA – 1º E 2º ANOS (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Análise linguística/semiótica
(Alfabetização)

Construção do sistema alfabético e da ortografia

Conhecimento do alfabeto do português do Brasil
Conhecimento das diversas grafias do alfabeto/
Acentuação
Segmentação de palavras/Classificação de
palavras por número de sílabas
Construção do sistema alfabético

Pontuação

Sinonímia e antonímia/Morfologia/Pontuação

Morfologia
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HABILIDADES
1º ANO

2º ANO

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros
(sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua
representação escrita.

(EF02LP04) Ler e escrever corretamente
palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais em todas as
sílabas.

(EF01LP09) Comparar palavras, identificando
semelhanças e diferenças entre sons de
sílabas iniciais.

(EF02LP05) Ler e escrever corretamente
palavras com marcas de nasalidade (til, m, n).

(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e
recitá lo na ordem das letras.

(EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico
que opera nos nomes das letras do alfabeto.

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar
letras em formato imprensa e cursiva,
maiúsculas e minúsculas.

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos
curtos nas formas imprensa e cursiva.

(EF01LP12) Reconhecer a separação das
palavras, na escrita, por espaços em branco.

(EF02LP08) Segmentar corretamente as
palavras ao escrever frases e textos.

(EF01LP13) Comparar palavras, identificando
semelhanças e diferenças entre sons de
sílabas mediais e finais.
(EF01LP14) Identificar outros sinais no texto
além das letras, como pontos finais, de
interrogação e exclamação e seus efeitos na
entonação.

(EF02LP09) Usar adequadamente ponto final,
ponto de interrogação e ponto de exclamação.

(EF01LP15) Agrupar palavras pelo critério
de aproximação de significado (sinonímia) e
separar palavras pelo critério de oposição de
significado (antonímia).

(EF02LP10) Identificar sinônimos de palavras
de texto lido, determinando a diferença de
sentido entre eles, e formar antônimos de
palavras encontradas em texto lido pelo
acréscimo do prefixo de negação in /im .
(EF02LP11) Formar o aumentativo e o
diminutivo de palavras com os sufixos ão e
inho/ zinho.

101

BASE NACIONAL
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LÍNGUA PORTUGUESA – 1º E 2º ANOS (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

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.
Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Compreensão em leitura

Escrita
(compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma e compartilhada

Escrita compartilhada

Oralidade
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HABILIDADES
1º ANO

2º ANO

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor
ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções
de montagem (digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de
organização à sua finalidade.
(EF01LP16) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a ajuda
do professor, quadras, quadrinhas, parlendas,
trava línguas, dentre outros gêneros do campo
da vida cotidiana, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto e
relacionando sua forma de organização à sua
finalidade.

(EF02LP12) Ler e compreender com certa
autonomia cantigas, letras de canção, dentre
outros gêneros do campo da vida cotidiana,
considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto e relacionando sua
forma de organização à sua finalidade.

(EF01LP17) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, listas, agendas, calendários, avisos,
convites, receitas, instruções de montagem
e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações
(digitais ou impressos), dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto/
finalidade do texto.

(EF02LP13) Planejar e produzir bilhetes e
cartas, em meio impresso e/ou digital, dentre
outros gêneros do campo da vida cotidiana,
considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.

(EF01LP18) Registrar, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do professor, cantigas,
quadras, quadrinhas, parlendas, trava línguas,
dentre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade do texto.

(EF02LP14) Planejar e produzir pequenos
relatos de observação de processos, de
fatos, de experiências pessoais, mantendo
as características do gênero, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.

(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
(re)contagens de histórias, poemas e outros textos versificados (letras de canção, quadrinhas,
cordel), poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre outros gêneros do campo
artístico literário, considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
recados, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo da
vida cotidiana, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio
ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
(EF01LP19) Recitar parlendas, quadras,
quadrinhas, trava línguas, com entonação
adequada e observando as rimas.

(EF02LP15) Cantar cantigas e canções,
obedecendo ao ritmo e à melodia.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA PÚBLICA
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Escrita compartilhada

Oralidade

Produção de texto oral
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(Alfabetização)

Forma de composição do texto
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HABILIDADES
1º ANO

2º ANO

(EF12LP11) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas
em notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para
público infantil, digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF12LP12) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans,
anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil,
dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.
(EF01LP21) Escrever, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do professor, listas de
regras e regulamentos que organizam a vida
na comunidade escolar, dentre outros gêneros
do campo da atuação cidadã, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.

(EF02LP18) Planejar e produzir cartazes e
folhetos para divulgar eventos da escola ou da
comunidade, utilizando linguagem persuasiva
e elementos textuais e visuais (tamanho da
letra, leiaute, imagens) adequados ao gênero,
considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF02LP19) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a ajuda
do professor, notícias curtas para público
infantil, para compor jornal falado que possa
ser repassado oralmente ou em meio digital,
em áudio ou vídeo, dentre outros gêneros do
campo jornalístico, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.

(EF12LP13) Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans e
peça de campanha de conscientização destinada ao público infantil que possam ser repassados
oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
(EF12LP14) Identificar e reproduzir, em fotolegendas de notícias, álbum de fotos digital noticioso,
cartas de leitor (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de
cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais.
(EF12LP15) Identificar a forma de composição de slogans publicitários.
(EF12LP16) Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários e textos de campanhas de
conscientização destinados ao público infantil (orais e escritos, digitais ou impressos), a
formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive o uso de imagens.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

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.
Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Compreensão em leitura

Imagens analíticas em textos

Pesquisa

Escrita
(compartilhada e autônoma)

Produção de textos

Escrita autônoma

Oralidade

Planejamento de texto oral
Exposição oral
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HABILIDADES
1º ANO

2º ANO

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros gêneros do campo investigativo,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF02LP20) Reconhecer a função de textos
utilizados para apresentar informações
coletadas em atividades de pesquisa
(enquetes, pequenas entrevistas, registros de
experimentações).
(EF02LP21) Explorar, com a mediação do
professor, textos informativos de diferentes
ambientes digitais de pesquisa, conhecendo
suas possibilidades.
(EF01LP22) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, diagramas, entrevistas, curiosidades,
dentre outros gêneros do campo investigativo,
digitais ou impressos, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do
texto.

(EF02LP22) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, pequenos relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil,
dentre outros gêneros do campo investigativo,
digitais ou impressos, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do
texto.
(EF02LP23) Planejar e produzir, com certa
autonomia, pequenos registros de observação
de resultados de pesquisa, coerentes com um
tema investigado.

(EF01LP23) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a ajuda
do professor, entrevistas, curiosidades, dentre
outros gêneros do campo investigativo, que
possam ser repassados oralmente por meio
de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo,
considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.

(EF02LP24) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, relatos de experimentos, registros de
observação, entrevistas, dentre outros gêneros
do campo investigativo, que possam ser
repassados oralmente por meio de ferramentas
digitais, em áudio ou vídeo, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto/
finalidade do texto.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Decodificação/Fluência de leitura

Formação de leitor

Compreensão
Estratégia de leitura

Produção de textos
(escrita compartilhada e autônoma)

Construção do sistema alfabético/
Convenções da escrita

Construção do sistema alfabético/
Estabelecimento de relações anafóricas na
referenciação e construção da coesão

Planejamento de texto/Progressão temática e
paragrafação
Oralidade

Forma de composição de gêneros orais

Variação linguística
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HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e
fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
(EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula e/ou
disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com
os colegas sua opinião, após a leitura.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no
contexto da frase ou do texto.
(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos pessoais, possessivos,
demonstrativos) que contribuem para a continuidade do texto.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como
ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de
exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto,
quando for o caso.
(EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação (por substituição lexical
ou por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário apropriado ao gênero,
recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de relações de sentido
(tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com nível suficiente de informatividade.
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo o em parágrafos segundo as
normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
(EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes situações e contextos
comunicativos, e suas características linguístico expressivas e composicionais (conversação
espontânea, conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate,
noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.).
(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas,
identificando características regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas
variedades linguísticas como características do uso da língua por diferentes grupos regionais ou
diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos.
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BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Análise linguística/semiótica
(Ortografização)

Construção do sistema alfabético e da ortografia

Conhecimento do alfabeto do português do
Brasil/Ordem alfabética/Polissemia
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LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras,
especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema grafema.
(EF03LP01) Ler e
escrever palavras com
correspondências regulares
contextuais entre grafemas e
fonemas c/qu; g/gu; r/rr; s/ss;
o (e não u) e e (e não i) em
sílaba átona em final de
palavra e com marcas de
nasalidade (til, m, n).

(EF04LP01) Grafar palavras
utilizando regras de
correspondência fonema
grafema regulares diretas e
contextuais.

(EF03LP02) Ler e escrever
corretamente palavras com
sílabas CV, V, CVC, CCV, VC,
VV, CVV, identificando que
existem vogais em todas as
sílabas.

(EF04LP02) Ler e escrever,
corretamente, palavras com
sílabas VV e CVV em casos
nos quais a combinação VV
(ditongo) é reduzida na língua
oral (ai, ei, ou).

(EF05LP01) Grafar palavras
utilizando regras de
correspondência fonema
grafema regulares,
contextuais e morfológicas e
palavras de uso frequente com
correspondências irregulares.

(EF03LP03) Ler e escrever
corretamente palavras com os
dígrafos lh, nh, ch.
(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações
fonema grafema são irregulares e com h inicial que não representa fonema.
(EF04LP03) Localizar palavras
no dicionário para esclarecer
significados, reconhecendo o
significado mais plausível para
o contexto que deu origem à
consulta.

(EF05LP02) Identificar o
caráter polissêmico das
palavras (uma mesma palavra
com diferentes significados, de
acordo com o contexto de uso),
comparando o significado de
determinados termos utilizados
nas áreas científicas com esses
mesmos termos utilizados na
linguagem usual.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Análise linguística/semiótica
(Ortografização)

Conhecimento das diversas grafias do alfabeto/
Acentuação

Segmentação de palavras/Classificação de
palavras por número de sílabas

Construção do sistema alfabético

Pontuação

Morfologia/Morfossintaxe
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LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF03LP04) Usar acento
gráfico (agudo ou circunflexo)
em monossílabos tônicos
terminados em a, e, o e em
palavras oxítonas terminadas
em a, e, o, seguidas ou não de s.

(EF04LP04) Usar acento
gráfico (agudo ou circunflexo)
em paroxítonas terminadas em
i(s), l, r, ão(s).

(EF05LP03) Acentuar
corretamente palavras
oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas.

(EF04LP05) Identificar a
função na leitura e usar,
adequadamente, na escrita
ponto final, de interrogação,
de exclamação, dois pontos
e travessão em diálogos
(discurso direto), vírgula em
enumerações e em separação
de vocativo e de aposto.

(EF05LP04) Diferenciar, na
leitura de textos, vírgula,
ponto e vírgula, dois pontos
e reconhecer, na leitura de
textos, o efeito de sentido que
decorre do uso de reticências,
aspas, parênteses.

(EF03LP05) Identificar
o número de sílabas de
palavras, classificando as
em monossílabas, dissílabas,
trissílabas e polissílabas.
(EF03LP06) Identificar a
sílaba tônica em palavras,
classificando as em oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas.
(EF03LP07) Identificar a
função na leitura e usar na
escrita ponto final, ponto
de interrogação, ponto de
exclamação e, em diálogos
(discurso direto), dois pontos e
travessão.

(EF05LP05) Identificar
a expressão de presente,
passado e futuro em tempos
verbais do modo indicativo.
(EF03LP08) Identificar
e diferenciar, em textos,
substantivos e verbos e suas
funções na oração: agente,
ação, objeto da ação.

(EF04LP06) Identificar em
textos e usar na produção
textual a concordância entre
substantivo ou pronome
pessoal e verbo (concordância
verbal).

(EF05LP06) Flexionar,
adequadamente, na escrita
e na oralidade, os verbos em
concordância com pronomes
pessoais/nomes sujeitos da
oração.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA
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Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Compreensão em leitura

Produção de textos
(escrita compartilhada e autônoma)

Escrita colaborativa

Escrita
(compartilhada e autônoma)

Escrita colaborativa

Oralidade

Produção de texto oral

LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF03LP12) Ler e
compreender, com autonomia,
cartas pessoais e diários, com
expressão de sentimentos
e opiniões, dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com as
convenções do gênero carta
e considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.

(EF04LP10) Ler e
compreender, com autonomia,
cartas pessoais de reclamação,
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções do
gênero carta e considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do
texto.

(EF05LP10) Ler e
compreender, com autonomia,
anedotas, piadas e cartuns,
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções
do gênero e considerando
a situação comunicativa e a
finalidade do texto.

(EF03LP13) Planejar e produzir
cartas pessoais e diários, com
expressão de sentimentos
e opiniões, dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com
as convenções dos gêneros
carta e diário e considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

(EF04LP11) Planejar e produzir,
com autonomia, cartas
pessoais de reclamação,
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções
do gênero carta e com a
estrutura própria desses
textos (problema, opinião,
argumentos), considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do
texto.

(EF05LP11) Registrar, com
autonomia, anedotas, piadas e
cartuns, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana,
de acordo com as convenções
do gênero e considerando
a situação comunicativa e a
finalidade do texto.

(EF03LP14) Planejar e produzir
textos injuntivos instrucionais,
com a estrutura própria desses
textos (verbos imperativos,
indicação de passos a ser
seguidos) e mesclando
palavras, imagens e recursos
gráfico visuais, considerando a
situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.
(EF03LP15) Assistir, em vídeo
digital, a programa de culinária
infantil e, a partir dele, planejar
e produzir receitas em áudio
ou vídeo.

(EF05LP12) Planejar e
produzir, com autonomia,
textos instrucionais de regras
de jogo, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana,
de acordo com as convenções
do gênero e considerando
a situação comunicativa e a
finalidade do texto.
(EF04LP12) Assistir, em vídeo
digital, a programa infantil
com instruções de montagem,
de jogos e brincadeiras e, a
partir dele, planejar e produzir
tutoriais em áudio ou vídeo.

(EF05LP13) Assistir, em vídeo
digital, a postagem de vlog
infantil de críticas de brinquedos
e livros de literatura infantil e, a
partir dele, planejar e produzir
resenhas digitais em áudio ou
vídeo.
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COMUM CURRICULAR

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA PÚBLICA
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Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Compreensão em leitura

Produção de textos
(escrita compartilhada e autônoma)

Escrita colaborativa

LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF03LP19) Identificar e
discutir o propósito do uso de
recursos de persuasão (cores,
imagens, escolha de palavras,
jogo de palavras, tamanho de
letras) em textos publicitários
e de propaganda, como
elementos de convencimento.

(EF04LP15) Distinguir fatos de
opiniões/sugestões em textos
(informativos, jornalísticos,
publicitários etc.).

(EF05LP16) Comparar
informações sobre um mesmo
fato veiculadas em diferentes
mídias e concluir sobre qual é
mais confiável e por quê.

(EF03LP20) Produzir cartas
dirigidas a veículos da mídia
impressa ou digital (cartas
do leitor ou de reclamação
a jornais ou revistas), dentre
outros gêneros do campo
político cidadão, com opiniões
e críticas, de acordo com as
convenções do gênero carta
e considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.

(EF04LP16) Produzir notícias
sobre fatos ocorridos no
universo escolar, digitais ou
impressas, para o jornal da
escola, noticiando os fatos
e seus atores e comentando
decorrências, de acordo com
as convenções do gênero
notícia e considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

(EF05LP17) Produzir
roteiro para edição de uma
reportagem digital sobre
temas de interesse da
turma, a partir de buscas de
informações, imagens, áudios
e vídeos na internet, de acordo
com as convenções do gênero
e considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.

(EF03LP21) Produzir anúncios
publicitários, textos de
campanhas de conscientização
destinados ao público infantil,
observando os recursos de
persuasão utilizados nos textos
publicitários e de propaganda
(cores, imagens, slogan,
escolha de palavras, jogo de
palavras, tamanho e tipo de
letras, diagramação).
(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações
vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à
argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA PÚBLICA
Oralidade

Planejamento e produção de texto

Produção de texto

Análise linguística/semiótica
(Ortografização)
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Forma de composição dos textos

LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF03LP22) Planejar e
produzir, em colaboração
com os colegas, telejornal
para público infantil com
algumas notícias e textos de
campanhas que possam ser
repassados oralmente ou em
meio digital, em áudio ou
vídeo, considerando a situação
comunicativa, a organização
específica da fala nesses
gêneros e o tema/assunto/
finalidade dos textos.

(EF04LP17) Produzir jornais
radiofônicos ou televisivos
e entrevistas veiculadas
em rádio, TV e na internet,
orientando se por roteiro
ou texto e demonstrando
conhecimento dos gêneros
jornal falado/televisivo e
entrevista.

(EF05LP18) Roteirizar,
produzir e editar vídeo para
vlogs argumentativos sobre
produtos de mídia para público
infantil (filmes, desenhos
animados, HQs, games etc.),
com base em conhecimentos
sobre os mesmos, de acordo
com as convenções do gênero
e considerando a situação
comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.
(EF05LP19) Argumentar
oralmente sobre
acontecimentos de interesse
social, com base em
conhecimentos sobre fatos
divulgados em TV, rádio, mídia
impressa e digital, respeitando
pontos de vista diferentes.

(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de notícias simples
para público infantil e cartas de reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e
diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais.
(EF03LP23) Analisar o uso de
adjetivos em cartas dirigidas
a veículos da mídia impressa
ou digital (cartas do leitor ou
de reclamação a jornais ou
revistas), digitais ou impressas.

(EF05LP20) Analisar a
validade e força de argumentos
em argumentações sobre
produtos de mídia para público
infantil (filmes, desenhos
animados, HQs, games etc.),
com base em conhecimentos
sobre os mesmos.
(EF04LP18) Analisar o padrão
entonacional e a expressão
facial e corporal de âncoras
de jornais radiofônicos
ou televisivos e de
entrevistadores/entrevistados.

(EF05LP21) Analisar o padrão
entonacional, a expressão facial
e corporal e as escolhas de
variedade e registro linguísticos
de vloggers de vlogs opinativos
ou argumentativos.
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COMUM CURRICULAR

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

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.
Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Compreensão em leitura

Imagens analíticas em textos

Pesquisa
Produção de textos
(escrita compartilhada e autônoma)

Produção de textos

Escrita autônoma
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LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF03LP24) Ler/ouvir e
compreender, com autonomia,
relatos de observações e
de pesquisas em fontes de
informações, considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

(EF04LP19) Ler e
compreender textos
expositivos de divulgação
científica para crianças,
considerando a situação
comunicativa e o tema/
assunto do texto.

(EF05LP22) Ler e compreender
verbetes de dicionário,
identificando a estrutura,
as informações gramaticais
(significado de abreviaturas) e
as informações semânticas.

(EF04LP20) Reconhecer a
função de gráficos, diagramas
e tabelas em textos, como
forma de apresentação de
dados e informações.

(EF05LP23) Comparar
informações apresentadas em
gráficos ou tabelas.

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse sobre
fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos ou digitais.
(EF03LP25) Planejar
e produzir textos para
apresentar resultados de
observações e de pesquisas
em fontes de informações,
incluindo, quando pertinente,
imagens, diagramas e
gráficos ou tabelas simples,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.

(EF04LP21) Planejar e produzir
textos sobre temas de interesse,
com base em resultados de
observações e pesquisas
em fontes de informações
impressas ou eletrônicas,
incluindo, quando pertinente,
imagens e gráficos ou tabelas
simples, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

(EF05LP24) Planejar e
produzir texto sobre tema
de interesse, organizando
resultados de pesquisa
em fontes de informação
impressas ou digitais,
incluindo imagens e gráficos
ou tabelas, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

(EF04LP22) Planejar e
produzir, com certa autonomia,
verbetes de enciclopédia
infantil, digitais ou impressos,
considerando a situação
comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.

(EF05LP25) Planejar e
produzir, com certa autonomia,
verbetes de dicionário, digitais
ou impressos, considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do
texto.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Oralidade

Escuta de textos orais
Compreensão de textos orais
Planejamento de texto oral
Exposição oral

Análise linguística/semiótica
(Ortografização)

Forma de composição dos textos

Análise linguística/semiótica
(Ortografização)

Forma de composição dos textos

Adequação do texto às normas de escrita

Coesão e articuladores

Forma de composição dos textos
Adequação do texto às normas de escrita
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LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas, formulando
perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de exposições,
apresentações e palestras.
(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio de recursos
multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando se por roteiro escrito, planejando o
tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa.
(EF03LP26) Identificar e
reproduzir, em relatórios de
observação e pesquisa, a
formatação e diagramação
específica desses gêneros
(passos ou listas de itens,
tabelas, ilustrações, gráficos,
resumo dos resultados),
inclusive em suas versões orais.

(EF05LP26) Utilizar, ao
produzir o texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais: regras
sintáticas de concordância
nominal e verbal, convenções de
escrita de citações, pontuação
(ponto final, dois pontos,
vírgulas em enumerações) e
regras ortográficas.
(EF04LP23) Identificar e
reproduzir, em verbetes de
enciclopédia infantil, digitais
ou impressos, a formatação e
diagramação específica desse
gênero (título do verbete,
definição, detalhamento,
curiosidades), considerando a
situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.

(EF05LP27) Utilizar, ao
produzir o texto, recursos de
coesão pronominal (pronomes
anafóricos) e articuladores de
relações de sentido (tempo,
causa, oposição, conclusão,
comparação), com nível
adequado de informatividade.

(EF04LP24) Identificar e
reproduzir, em seu formato,
tabelas, diagramas e gráficos
em relatórios de observação
e pesquisa, como forma de
apresentação de dados e
informações.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

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 deste campo: lendas, mitos,
fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge/
cartum, dentre outros.
Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Formação do leitor literário
Formação do leitor literário/
Leitura multissemiótica
Apreciação estética/Estilo
Textos dramáticos

Produção de textos
(escrita compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma e compartilhada

Escrita autônoma
Oralidade

Declamação
Performances orais
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HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e
extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.
(EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido de verbos de
enunciação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto.
(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e
diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e refrões e seu efeito de sentido.
(EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua organização
por meio de diálogos entre personagens e marcadores das falas das personagens e de cena.
(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos,
sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de
tempo, espaço e de fala de personagens.
(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que apresentem
cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço,
personagens, narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto.
(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, sons e
jogos de palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros.
(EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas.
(EF03LP27) Recitar cordel e
cantar repentes e emboladas,
observando as rimas e
obedecendo ao ritmo e à
melodia.

(EF04LP25) Representar
cenas de textos dramáticos,
reproduzindo as falas das
personagens, de acordo com
as rubricas de interpretação
e movimento indicadas pelo
autor.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO ARTÍSTICO LITERÁRIO
Análise linguística/semiótica
(Ortografização)

Formas de composição de narrativas

Discurso direto e indireto

Forma de composição de textos poéticos
Forma de composição de textos poéticos visuais

Forma de composição de textos dramáticos
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HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e
o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e
terceira pessoas.
(EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e discurso direto, determinando o efeito de sentido de
verbos de enunciação e explicando o uso de variedades linguísticas no discurso direto, quando for
o caso.
(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos
rítmicos e sonoros e de metáforas.
(EF04LP26) Observar, em
poemas concretos, o formato,
a distribuição e a diagramação
das letras do texto na página.

(EF05LP28) Observar, em
ciberpoemas e minicontos
infantis em mídia digital, os
recursos multissemióticos
presentes nesses textos
digitais.

(EF04LP27) Identificar, em
textos dramáticos, marcadores
das falas das personagens e
de cena.
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4.1.1.2.

LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS FINAIS: PRÁTICAS DE LINGUAGEM, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o adolescente/jovem participa com maior criticidade de situações comunicativas diversificadas,
interagindo com um número de interlocutores cada vez mais amplo,
inclusive no contexto escolar, no qual se amplia o número de professores responsáveis por cada um dos componentes curriculares.
Essa mudança em relação aos anos iniciais favorece não só o aprofundamento de conhecimentos relativos às áreas, como também o
surgimento do desafio de aproximar esses múltiplos conhecimentos. A
continuidade da formação para a autonomia se fortalece nessa etapa,
na qual os jovens assumem maior protagonismo em práticas de linguagem realizadas dentro e fora da escola.
No componente Língua Portuguesa, amplia-se o contato dos estudantes
com gêneros textuais relacionados a vários campos de atuação e a várias
disciplinas, partindo-se de práticas de linguagem já vivenciadas pelos
jovens para a ampliação dessas práticas, em direção a novas experiências.
Como consequência do trabalho realizado em etapas anteriores de
escolarização, os adolescentes e jovens já conhecem e fazem uso de
gêneros que circulam nos campos das práticas artístico-literárias, de
estudo e pesquisa, jornalístico-midiático, de atuação na vida pública e
campo da vida pessoal, cidadãs, investigativas.
Aprofunda-se, nessa etapa, o tratamento dos gêneros que circulam na
esfera pública, nos campos jornalístico-midiático e de atuação na vida
pública. No primeiro campo, os gêneros jornalísticos – informativos e
opinativos – e os publicitários são privilegiados, com foco em estratégias linguístico-discursivas e semióticas voltadas para a argumentação
e persuasão. Para além dos gêneros, são consideradas práticas contemporâneas de curtir, comentar, redistribuir, publicar notícias, curar
etc. e tematizadas questões polêmicas envolvendo as dinâmicas das
redes sociais e os interesses que movem a esfera jornalística-midiática. A questão da confiabilidade da informação, da proliferação de
fake news, da manipulação de fatos e opiniões tem destaque e muitas
das habilidades se relacionam com a comparação e análise de notícias
em diferentes fontes e mídias, com análise de sites e serviços checadores de notícias e com o exercício da curadoria, estando previsto o
uso de ferramentas digitais de curadoria. A proliferação do discurso de
ódio também é tematizada em todos os anos e habilidades relativas ao
trato e respeito com o diferente e com a participação ética e respeitosa
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em discussões e debates de ideias são consideradas. Além das habilidades de leitura e produção de textos já consagradas para o impresso
são contempladas habilidades para o trato com o hipertexto e também
com ferramentas de edição de textos, áudio e vídeo e produções que
podem prever postagem de novos conteúdos locais que possam ser
significativos para a escola ou comunidade ou apreciações e réplicas
a publicações feitas por outros. Trata-se de promover uma formação
que faça frente a fenômenos como o da pós-verdade, o efeito bolha e
proliferação de discursos de ódio, que possa promover uma sensibilidade para com os fatos que afetam drasticamente a vida de pessoas e
prever um trato ético com o debate de ideias.
Como já destacado, além dos gêneros jornalísticos, também são considerados nesse campo os publicitários, estando previsto o tratamento
de diferentes peças publicitárias, envolvidas em campanhas, para além
do anúncio publicitário e a propaganda impressa, o que supõe habilidades para lidar com a multissemiose dos textos e com as várias
mídias. Análise dos mecanismos e persuasão ganham destaque, o que
também pode ajudar a promover um consumo consciente.
No campo de atuação da vida pública ganham destaque os gêneros
legais e normativos – abrindo-se espaço para aqueles que regulam a
convivência em sociedade, como regimentos (da escola, da sala de
aula) e estatutos e códigos (Estatuto da Criança e do Adolescente e
Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de Trânsito etc.),
até os de ordem mais geral, como a Constituição e a Declaração dos
Direitos Humanos, sempre tomados a partir de seus contextos de
produção, o que contextualiza e confere significado a seus preceitos.
Trata-se de promover uma consciência dos direitos, uma valorização
dos direitos humanos e a formação de uma ética da responsabilidade
(o outro tem direito a uma vida digna tanto quanto eu tenho).
Ainda nesse campo, estão presentes gêneros reivindicatórios e propositivos e habilidades ligadas a seu trato. A exploração de canais de
participação, inclusive digitais, também é prevista. Aqui também a discussão e o debate de ideias e propostas assume um lugar de destaque.
Assim, não se trata de promover o silenciamento de vozes dissonantes,
mas antes de explicitá-las, de convocá-las para o debate, analisá-las, confrontá-las, de forma a propiciar uma autonomia de pensamento, pautada
pela ética, como convém a Estados democráticos. Nesse sentido, também
são propostas análises linguísticas e semióticas de textos vinculados a
formas políticas não institucionalizadas, movimentos de várias naturezas,
coletivos, produções artísticas, intervenções urbanas etc.
No campo das práticas investigativas, há uma ênfase nos gêneros
didático-expositivos, impressos ou digitais, do 6º ao 9º ano, sendo a
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progressão dos conhecimentos marcada pela indicação do que se operacionaliza na leitura, escrita, oralidade. Nesse processo, procedimentos
e gêneros de apoio à compreensão são propostos em todos os anos.
Esses textos servirão de base para a reelaboração de conhecimentos, a partir da elaboração de textos-síntese, como quadro-sinópticos,
esquemas, gráficos, infográficos, tabelas, resumos, entre outros, que
permitem o processamento e a organização de conhecimentos em
práticas de estudo e de dados levantados em diferentes fontes de
pesquisa. Será dada ênfase especial a procedimentos de busca, tratamento e análise de dados e informações e a formas variadas de
registro e socialização de estudos e pesquisas, que envolvem não só
os gêneros já consagrados, como apresentação oral e ensaio escolar,
como também outros gêneros da cultura digital – relatos multimidiáticos, verbetes de enciclopédias colaborativas, vídeos-minuto etc.
Trata-se de fomentar uma formação que possibilite o trato crítico e
criterioso das informações e dados.
No âmbito do Campo artístico-literário, trata-se de possibilitar o contato
com as manifestações artísticas em geral, e, de forma particular e especial, com a arte literária e de oferecer as condições para que se possa
reconhecer, valorizar e fruir essas manifestações. Está em jogo a continuidade da formação do leitor literário, com especial destaque para
o desenvolvimento da fruição, de modo a evidenciar a condição estética desse tipo de leitura e de escrita. Para que a função utilitária da
literatura – e da arte em geral – possa dar lugar à sua dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora, é preciso supor – e, portanto,
garantir a formação de – um leitor-fruidor, ou seja, de um sujeito que seja
capaz de se implicar na leitura dos textos, de “desvendar” suas múltiplas
camadas de sentido, de responder às suas demandas e de firmar pactos
de leitura. Para tanto, as habilidades, no que tange à formação literária,
envolvem conhecimentos de gêneros narrativos e poéticos que podem
ser desenvolvidos em função dessa apreciação e que dizem respeito, no
caso da narrativa literária, a seus elementos (espaço, tempo, personagens); às escolhas que constituem o estilo nos textos, na configuração
do tempo e do espaço e na construção dos personagens; aos diferentes
modos de se contar uma história (em primeira ou terceira pessoa, por
meio de um narrador personagem, com pleno ou parcial domínio dos
acontecimentos); à polifonia própria das narrativas, que oferecem níveis
de complexidade a serem explorados em cada ano da escolaridade;
ao fôlego dos textos. No caso da poesia, destacam-se, inicialmente,
os efeitos de sentido produzidos por recursos de diferentes naturezas,
para depois se alcançar a dimensão imagética, constituída de processos
metafóricos e metonímicos muito presentes na linguagem poética.
Ressalta-se, ainda, a proposição de objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento que concorrem para a capacidade dos estudantes
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de relacionarem textos, percebendo os efeitos de sentidos decorrentes da intertextualidade temática e da polifonia resultante da inserção
– explícita ou não – de diferentes vozes nos textos. A relação entre
textos e vozes se expressa, também, nas práticas de compartilhamento que promovem a escuta e a produção de textos, de diferentes
gêneros e em diferentes mídias, que se prestam à expressão das preferências e das apreciações do que foi lido/ouvido/assistido.
Por fim, destaque-se a relevância desse campo para o exercício da
empatia e do diálogo, tendo em vista a potência da arte e da literatura como expedientes que permitem o contato com diversificados
valores, comportamentos, crenças, desejos e conflitos, o que contribui para reconhecer e compreender modos distintos de ser e estar
no mundo e, pelo reconhecimento do que é diverso, compreender
a si mesmo e desenvolver uma atitude de respeito e valorização do
que é diferente.
Outros gêneros, além daqueles cuja abordagem é sugerida na BNCC,
podem e devem ser incorporados aos currículos das escolas e, assim
como já salientado, os gêneros podem ser contemplados em anos
diferentes dos indicados.
Também, como já mencionado, nos Anos Finais do Ensino Fundamental, os conhecimentos sobre a língua, sobre as demais semioses e
sobre a norma-padrão se articulam aos demais eixos em que se organizam os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de Língua
Portuguesa. Dessa forma, as abordagens linguística, metalinguística
e reflexiva ocorrem sempre a favor da prática de linguagem que está
em evidência nos eixos de leitura, escrita ou oralidade.
Os conhecimentos sobre a língua, as demais semioses e a norma-padrão
não devem ser tomados como uma lista de conteúdos dissociados
das práticas de linguagem, mas como propiciadores de reflexão a
respeito do funcionamento da língua no contexto dessas práticas. A
seleção de habilidades na BNCC está relacionada com aqueles conhecimentos fundamentais para que o estudante possa apropriar-se do
sistema linguístico que organiza o português brasileiro.
Alguns desses objetivos, sobretudo aqueles que dizem respeito
à norma, são transversais a toda a base de Língua Portuguesa. O
conhecimento da ortografia, da pontuação, da acentuação, por
exemplo, deve estar presente ao longo de toda escolaridade, abordados conforme o ano da escolaridade. Assume-se, na BNCC de Língua
Portuguesa, uma perspectiva de progressão de conhecimentos que
vai das regularidades às irregularidades e dos usos mais frequentes e
simples aos menos habituais e mais complexos.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 6º AO 9º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO JORNALÍSTICO MIDIÁTICO Trata se, em relação a este Campo, de ampliar e qualificar a
participação das crianças, adolescentes e jovens nas práticas relativas ao trato com a informação e
opinião, que estão no centro da esfera jornalística/midiática. Para além de construir conhecimentos
e desenvolver habilidades envolvidas na escuta, leitura e produção de textos que circulam no
campo, o que se pretende é propiciar experiências que permitam desenvolver nos adolescentes
e jovens a sensibilidade para que se interessem pelos fatos que acontecem na sua comunidade,
na sua cidade e no mundo e afetam as vidas das pessoas, incorporem em suas vidas a prática de
escuta, leitura e produção de textos pertencentes a gêneros da esfera jornalística em diferentes
fontes, veículos e mídias, e desenvolvam autonomia e pensamento crítico para se situar em relação
a interesses e posicionamentos diversos e possam produzir textos noticiosos e opinativos e
participar de discussões e debates de forma ética e respeitosa.

Leitura

Apreciação e réplica
Relação entre gêneros e mídias

Estratégia de leitura: apreender os sentidos
globais do texto

Efeitos de sentido
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HABILIDADES
Vários são os gêneros possíveis de serem contemplados em atividades de leitura e produção
de textos para além dos já trabalhados nos anos iniciais do ensino fundamental (notícia, álbum
noticioso, carta de leitor, entrevista etc.): reportagem, reportagem multimidiática, fotorreportagem,
foto denúncia, artigo de opinião, editorial, resenha crítica, crônica, comentário, debate, vlog
noticioso, vlog cultural, meme, charge, charge digital, political remix, anúncio publicitário,
propaganda, jingle, spot, dentre outros. A referência geral é que, em cada ano, contemplem se
gêneros que lidem com informação, opinião e apreciação, gêneros mais típicos dos letramentos
da letra e do impresso e gêneros multissemióticos e hipermidiáticos, próprios da cultura digital e
das culturas juvenis.
Diversos também são os processos, ações e atividades que podem ser contemplados em
atividades de uso e reflexão: curar, seguir/ser seguido, curtir, comentar, compartilhar, remixar etc.
Ainda com relação a esse campo, trata se também de compreender as formas de persuasão do
discurso publicitário, o apelo ao consumo, as diferenças entre vender um produto e “vender” uma
ideia, entre anúncio publicitário e propaganda.
(EF69LP01) Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, posicionando se contrariamente
a esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidades de denúncia quando for o caso.
(EF69LP02) Analisar e comparar peças publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor, anúncios e
propagandas em diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a articulação entre
elas em campanhas, as especificidades das várias semioses e mídias, a adequação dessas peças ao
público alvo, aos objetivos do anunciante e/ou da campanha e à construção composicional e estilo
dos gêneros em questão, como forma de ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção)
de textos pertencentes a esses gêneros.
(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais
decorrências; em reportagens e fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva
de abordagem, em entrevistas os principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou
teses defendidas em relação a esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou
humor presente.
(EF69LP04) Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos
publicitários, relacionando as estratégias de persuasão e apelo ao consumo com os recursos
linguístico discursivos utilizados, como imagens, tempo verbal, jogos de palavras, figuras de
linguagem etc., com vistas a fomentar práticas de consumo conscientes.
(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos tirinhas, charges, memes, gifs etc. ,
o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens
ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação etc.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 6º AO 9º ANO (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO JORNALÍSTICO MIDIÁTICO
Produção de textos

Relação do texto com o contexto de produção e
experimentação de papéis sociais

Textualização

Revisão/edição de texto informativo e opinativo

Planejamento de textos de peças publicitárias de
campanhas sociais

Oralidade
*Considerar todas as habilidades dos eixos
leitura e produção que se referem a textos
ou produções orais, em áudio ou vídeo
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HABILIDADES

(EF69LP06) Produzir e publicar notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens,
reportagens multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor,
comentários, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de apresentação e apreciação
de produção cultural resenhas e outros próprios das formas de expressão das culturas juvenis,
tais como vlogs e podcasts culturais, gameplay, detonado etc. e cartazes, anúncios, propagandas,
spots, jingles de campanhas sociais, dentre outros em várias mídias, vivenciando de forma
significativa o papel de repórter, de comentador, de analista, de crítico, de editor ou articulista, de
booktuber, de vlogger (vlogueiro) etc., como forma de compreender as condições de produção
que envolvem a circulação desses textos e poder participar e vislumbrar possibilidades de
participação nas práticas de linguagem do campo jornalístico e do campo midiático de forma ética
e responsável, levando se em consideração o contexto da Web 2.0, que amplia a possibilidade de
circulação desses textos e “funde” os papéis de leitor e autor, de consumidor e produtor.
(EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto
produção e circulação os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a
circulação , ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), à variedade
linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade relacionada
às propriedades textuais e do gênero), utilizando estratégias de planejamento, elaboração,
revisão, edição, reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do professor e
a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes,
acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e
editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/
alterando efeitos, ordenamentos etc.
(EF69LP08) Revisar/editar o texto produzido notícia, reportagem, resenha, artigo de opinião,
dentre outros , tendo em vista sua adequação ao contexto de produção, a mídia em questão,
características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a relação entre as diferentes
semioses, a formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de texto, foto, áudio e vídeo,
dependendo do caso) e adequação à norma culta.
(EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária sobre questões/problemas, temas, causas
significativas para a escola e/ou comunidade, a partir de um levantamento de material sobre o
tema ou evento, da definição do público alvo, do texto ou peça a ser produzido cartaz, banner,
folheto, panfleto, anúncio impresso e para internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. , da
ferramenta de edição de texto, áudio ou vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a ser
dado, das estratégias de persuasão que serão utilizadas etc.
(EF69LP10) Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião,
entrevistas, comentários, vlogs, jornais radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis,
relativos a fato e temas de interesse pessoal, local ou global e textos orais de apreciação e
opinião podcasts e vlogs noticiosos, culturais e de opinião, orientando se por roteiro ou texto,
considerando o contexto de produção e demonstrando domínio dos gêneros.
(EF69LP11) Identificar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de
interações polêmicas em entrevistas, discussões e debates (televisivo, em sala de aula, em
redes sociais etc.), entre outros, e se posicionar frente a eles.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 6º AO 9º ANO (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO JORNALÍSTICO MIDIÁTICO
Oralidade
*Considerar todas as habilidades dos eixos
leitura e produção que se referem a textos
ou produções orais, em áudio ou vídeo

Planejamento e produção de textos jornalísticos
orais

Oralidade

Participação em discussões orais de temas
controversos de interesse da turma e/ou de
relevância social

Análise linguística/semiótica

Construção composicional

Estilo

Efeito de sentido

144

LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES

(EF69LP12) Desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/
redesign (esses três últimos quando não for situação ao vivo) e avaliação de textos orais,
áudio e/ou vídeo, considerando sua adequação aos contextos em que foram produzidos, à
forma composicional e estilo de gêneros, a clareza, progressão temática e variedade linguística
empregada, os elementos relacionados à fala, tais como modulação de voz, entonação, ritmo,
altura e intensidade, respiração etc., os elementos cinésicos, tais como postura corporal,
movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia etc.
(EF69LP13) Engajar se e contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a problemas,
temas ou questões polêmicas de interesse da turma e/ou de relevância social.
(EF69LP14) Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e dos professores,
tema/questão polêmica, explicações e ou argumentos relativos ao objeto de discussão para
análise mais minuciosa e buscar em fontes diversas informações ou dados que permitam
analisar partes da questão e compartilhá los com a turma.
(EF69LP15) Apresentar argumentos e contra argumentos coerentes, respeitando os turnos de
fala, na participação em discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos.
(EF69LP16) Analisar e utilizar as formas de composição dos gêneros jornalísticos da ordem do
relatar, tais como notícias (pirâmide invertida no impresso X blocos noticiosos hipertextuais
e hipermidiáticos no digital, que também pode contar com imagens de vários tipos, vídeos,
gravações de áudio etc.), da ordem do argumentar, tais como artigos de opinião e editorial
(contextualização, defesa de tese/opinião e uso de argumentos) e das entrevistas:
apresentação e contextualização do entrevistado e do tema, estrutura pergunta e resposta etc.
(EF69LP17) Perceber e analisar os recursos estilísticos e semióticos dos gêneros jornalísticos e
publicitários, os aspectos relativos ao tratamento da informação em notícias, como a ordenação
dos eventos, as escolhas lexicais, o efeito de imparcialidade do relato, a morfologia do verbo,
em textos noticiosos e argumentativos, reconhecendo marcas de pessoa, número, tempo,
modo, a distribuição dos verbos nos gêneros textuais (por exemplo, as formas de pretérito em
relatos; as formas de presente e futuro em gêneros argumentativos; as formas de imperativo em
gêneros publicitários), o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como
a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação
de fontes de informação) e as estratégias de persuasão e apelo ao consumo com os recursos
linguístico discursivos utilizados (tempo verbal, jogos de palavras, metáforas, imagens).
(EF69LP18) Utilizar, na escrita/reescrita de textos argumentativos, recursos linguísticos que
marquem as relações de sentido entre parágrafos e enunciados do texto e operadores de conexão
adequados aos tipos de argumento e à forma de composição de textos argumentativos, de
maneira a garantir a coesão, a coerência e a progressão temática nesses textos (“primeiramente,
mas, no entanto, em primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, em conclusão” etc.).
(EF69LP19) Analisar, em gêneros orais que envolvam argumentação, os efeitos de sentido de
elementos típicos da modalidade falada, como a pausa, a entonação, o ritmo, a gestualidade e
expressão facial, as hesitações etc.
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CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA Trata se, neste Campo, de ampliar e qualificar a
participação dos jovens nas práticas relativas ao debate de ideias e à atuação política e social, por
meio do(a):
compreensão dos interesses que movem a esfera política em seus diferentes níveis e instâncias,
das formas e canais de participação institucionalizados, incluindo os digitais, e das formas de
participação não institucionalizadas, incluindo aqui manifestações artísticas e intervenções
urbanas;
reconhecimento da importância de se envolver com questões de interesse público e coletivo
e compreensão do contexto de promulgação dos direitos humanos, das políticas afirmativas,
e das leis de uma forma geral em um estado democrático, como forma de propiciar a vivência
democrática em várias instâncias e uma atuação pautada pela ética da responsabilidade (o outro
tem direito a uma vida digna tanto quanto eu tenho);
desenvolvimento de habilidades e aprendizagem de procedimentos envolvidos na leitura/escuta
e produção de textos pertencentes a gêneros relacionados à discussão e implementação de
propostas, à defesa de direitos e a projetos culturais e de interesse público de diferentes naturezas.
Envolvem o domínio de gêneros legais e o conhecimento dos canais competentes para
questionamentos, reclamação de direitos e denúncias de desrespeitos a legislações e
regulamentações e a direitos; de discussão de propostas e programas de interesse público no
contexto de agremiações, coletivos, movimentos e outras instâncias e fóruns de discussão da
escola, da comunidade e da cidade.
Leitura

Reconstrução das condições de produção e
circulação e adequação do texto à construção
composicional e ao estilo de gênero
(Lei, código, estatuto, código, regimento etc.)

Apreciação e réplica

Produção de textos
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Trata se também de possibilitar vivências significativas, na articulação com todas as áreas do
currículo e com os interesses e escolhas pessoais dos adolescentes e jovens, que envolvam a
proposição, desenvolvimento e avaliação de ações e projetos culturais, de forma a fomentar o
protagonismo juvenil de forma contextualizada.
Essas habilidades mais gerais envolvem o domínio contextualizado de gêneros já considerados
em outras esferas como discussão oral, debate, palestra, apresentação oral, notícia, reportagem,
artigo de opinião, cartaz, spot, propaganda (de campanhas variadas, nesse campo inclusive de
campanhas políticas) e de outros, como estatuto, regimento, projeto cultural, carta aberta, carta
de solicitação, carta de reclamação, abaixo assinado, petição on line, requerimento, turno de fala
em assembleia, tomada de turno em reuniões, edital, proposta, ata, parecer, enquete, relatório etc.,
os quais supõem o reconhecimento de sua função social, a análise da forma como se organizam
e dos recursos e elementos linguísticos e das demais semioses envolvidos na tessitura de textos
pertencentes a esses gêneros.
Em especial, vale destacar que o trabalho com discussão oral, debate, propaganda, campanha
e apresentação oral podem/devem se relacionar também com questões, temáticas e práticas
próprias do campo de atuação na vida pública. Assim, as mesmas habilidades relativas a esses
gêneros e práticas propostas para o Campo jornalístico midiático e para o Campo das práticas
de ensino e pesquisa devem ser aqui consideradas: discussão, debate e apresentação oral de
propostas políticas ou de solução para problemas que envolvem a escola ou a comunidade e
propaganda política. Da mesma forma, as habilidades relacionadas à argumentação e à distinção
entre fato e opinião também devem ser consideradas nesse campo.
(EF69LP20) Identificar, tendo em vista o contexto de produção, a forma de organização dos textos
normativos e legais, a lógica de hierarquização de seus itens e subitens e suas partes: parte inicial
(título nome e data e ementa), blocos de artigos (parte, livro, capítulo, seção, subseção), artigos
(caput e parágrafos e incisos) e parte final (disposições pertinentes à sua implementação) e analisar
efeitos de sentido causados pelo uso de vocabulário técnico, pelo uso do imperativo, de palavras
e expressões que indicam circunstâncias, como advérbios e locuções adverbiais, de palavras
que indicam generalidade, como alguns pronomes indefinidos, de forma a poder compreender o
caráter imperativo, coercitivo e generalista das leis e de outras formas de regulamentação.
(EF69LP21) Posicionar se em relação a conteúdos veiculados em práticas não institucionalizadas
de participação social, sobretudo àquelas vinculadas a manifestações artísticas, produções
culturais, intervenções urbanas e práticas próprias das culturas juvenis que pretendam denunciar,
expor uma problemática ou “convocar” para uma reflexão/ação, relacionando esse texto/produção
com seu contexto de produção e relacionando as partes e semioses presentes para a construção
de sentidos.
(EF69LP22) Produzir, revisar e editar textos reivindicatórios ou propositivos sobre problemas
que afetam a vida escolar ou da comunidade, justiﬁcando pontos de vista, reivindicações e
detalhando propostas (justificativa, objetivos, ações previstas etc.), levando em conta seu
contexto de produção e as características dos gêneros em questão.
(EF69LP23) Contribuir com a escrita de textos normativos, quando houver esse tipo de demanda
na escola regimentos e estatutos de organizações da sociedade civil do âmbito da atuação
das crianças e jovens (grêmio livre, clubes de leitura, associações culturais etc.) e de regras e
regulamentos nos vários âmbitos da escola campeonatos, festivais, regras de convivência etc.,
levando em conta o contexto de produção e as características dos gêneros em questão.
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CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA
Oralidade

Discussão oral

Registro

Análise linguística/semiótica

Análise de textos legais/normativos, propositivos
e reivindicatórios

Modalização
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(EF69LP24) Discutir casos, reais ou simulações, submetidos a juízo, que envolvam (supostos)
desrespeitos a artigos, do ECA, do Código de Defesa do Consumidor, do Código Nacional de
Trânsito, de regulamentações do mercado publicitário etc., como forma de criar familiaridade
com textos legais seu vocabulário, formas de organização, marcas de estilo etc. , de
maneira a facilitar a compreensão de leis, fortalecer a defesa de direitos, fomentar a escrita de
textos normativos (se e quando isso for necessário) e possibilitar a compreensão do caráter
interpretativo das leis e as várias perspectivas que podem estar em jogo.
(EF69LP25) Posicionar se de forma consistente e sustentada em uma discussão, assembleia,
reuniões de colegiados da escola, de agremiações e outras situações de apresentação de
propostas e defesas de opiniões, respeitando as opiniões contrárias e propostas alternativas
e fundamentando seus posicionamentos, no tempo de fala previsto, valendo se de sínteses e
propostas claras e justificadas.
(EF69LP26) Tomar nota em discussões, debates, palestras, apresentação de propostas, reuniões,
como forma de documentar o evento e apoiar a própria fala (que pode se dar no momento
do evento ou posteriormente, quando, por exemplo, for necessária a retomada dos assuntos
tratados em outros contextos públicos, como diante dos representados).
(EF69LP27) Analisar a forma composicional de textos pertencentes a gêneros normativos/
jurídicos e a gêneros da esfera política, tais como propostas, programas políticos (posicionamento
quanto a diferentes ações a serem propostas, objetivos, ações previstas etc.), propaganda
política (propostas e sua sustentação, posicionamento quanto a temas em discussão) e
textos reivindicatórios: cartas de reclamação, petição (proposta, suas justificativas e ações a
serem adotadas) e suas marcas linguísticas, de forma a incrementar a compreensão de textos
pertencentes a esses gêneros e a possibilitar a produção de textos mais adequados e/ou
fundamentados quando isso for requerido.
(EF69LP28) Observar os mecanismos de modalização adequados aos textos jurídicos, as
modalidades deônticas, que se referem ao eixo da conduta (obrigatoriedade/permissibilidade)
como, por exemplo: Proibição: “Não se deve fumar em recintos fechados.”; Obrigatoriedade: “A
vida tem que valer a pena.”; Possibilidade: “É permitido a entrada de menores acompanhados
de adultos responsáveis”, e os mecanismos de modalização adequados aos textos políticos e
propositivos, as modalidades apreciativas, em que o locutor exprime um juízo de valor (positivo
ou negativo) acerca do que enuncia. Por exemplo: “Que belo discurso!”, “Discordo das escolhas
de Antônio.” “Felizmente, o buraco ainda não causou acidentes mais graves.”
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CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA Trata se de ampliar e qualificar a participação
dos jovens nas práticas relativas ao estudo e à pesquisa, por meio de:
compreensão dos interesses, atividades e procedimentos que movem as esferas científica, de
divulgação científica e escolar;
reconhecimento da importância do domínio dessas práticas para a compreensão do mundo físico e
da realidade social, para o prosseguimento dos estudos e para formação para o trabalho; e
desenvolvimento de habilidades e aprendizagens de procedimentos envolvidos na leitura/escuta
e produção de textos pertencentes a gêneros relacionados ao estudo, à pesquisa e à divulgação
científica.

Leitura

Reconstrução das condições de produção e
recepção dos textos e adequação do texto à
construção composicional e ao estilo de gênero

Relação entre textos

Apreciação e réplica

Estratégias e procedimentos de leitura
Relação do verbal com outras semioses
Procedimentos e gêneros de apoio à
compreensão
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Essas habilidades mais gerais envolvem o domínio contextualizado de gêneros como apresentação
oral, palestra, mesa redonda, debate, artigo de divulgação científica, artigo científico, artigo
de opinião, ensaio, reportagem de divulgação científica, texto didático, infográfico, esquemas,
relatório, relato (multimidiático) de campo, documentário, cartografia animada, podcasts e vídeos
diversos de divulgação científica, que supõem o reconhecimento de sua função social, a análise
da forma como se organizam e dos recursos e elementos linguísticos das demais semioses (ou
recursos e elementos multimodais) envolvidos na tessitura de textos pertencentes a esses gêneros.
Trata se também de aprender, de forma significativa, na articulação com outras áreas e com os
projetos e escolhas pessoais dos jovens, procedimentos de investigação e pesquisa. Para além da
leitura/escuta de textos/produções pertencentes aos gêneros já mencionados, cabe diversificar,
em cada ano e ao longo dos anos, os gêneros/produções escolhidos para apresentar e socializar
resultados de pesquisa, de forma a contemplar a apresentação oral, gêneros mais típicos dos
letramentos da letra e do impresso, gêneros multissemióticos, textos hipermidiáticos, que suponham
colaboração, próprios da cultura digital e das culturas juvenis.
(EF69LP29) Refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de divulgação
científica texto didático, artigo de divulgação científica, reportagem de divulgação científica,
verbete de enciclopédia (impressa e digital), esquema, infográfico (estático e animado), relatório,
relato multimidiático de campo, podcasts e vídeos variados de divulgação científica etc. e os
aspectos relativos à construção composicional e às marcas linguística características desses
gêneros, de forma a ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de textos
pertencentes a esses gêneros.
(EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações de diferentes
fontes, levando em conta seus contextos de produção e referências, identificando coincidências,
complementaridades e contradições, de forma a poder identificar erros/imprecisões conceituais,
compreender e posicionar se criticamente sobre os conteúdos e informações em questão.
(EF69LP31) Utilizar pistas linguísticas tais como “em primeiro/segundo/terceiro lugar”, “por
outro lado”, “dito de outro modo”, isto é”, “por exemplo” para compreender a hierarquização
das proposições, sintetizando o conteúdo dos textos.
(EF69LP32) Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas (impressas, digitais,
orais etc.), avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, e organizar, esquematicamente,
com ajuda do professor, as informações necessárias (sem excedê las) com ou sem apoio de
ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráﬁcos.
(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. na
(re)construção dos sentidos dos textos de divulgação científica e retextualizar do discursivo
para o esquemático infográfico, esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. e, ao contrário,
transformar o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto
discursivo, como forma de ampliar as possibilidades de compreensão desses textos e analisar as
características das multissemioses e dos gêneros em questão.
(EF69LP34) Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de leitura,
produzir marginálias (ou tomar notas em outro suporte), sínteses organizadas em itens, quadro
sinóptico, quadro comparativo, esquema, resumo ou resenha do texto lido (com ou sem
comentário/análise), mapa conceitual, dependendo do que for mais adequado, como forma de
possibilitar uma maior compreensão do texto, a sistematização de conteúdos e informações e
um posicionamento frente aos textos, se esse for o caso.
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CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Produção de textos

Consideração das condições de produção de
textos de divulgação científica
Estratégias de escrita

Estratégias de escrita: textualização, revisão e
edição

Estratégias de produção

Oralidade

Estratégias de produção: planejamento e
produção de apresentações orais

Estratégias de produção
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(EF69LP35) Planejar textos de divulgação científica, a partir da elaboração de esquema que
considere as pesquisas feitas anteriormente, de notas e sínteses de leituras ou de registros
de experimentos ou de estudo de campo, produzir, revisar e editar textos voltados para a
divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigo de
divulgação científica, artigo de opinião, reportagem científica, verbete de enciclopédia, verbete
de enciclopédia digital colaborativa , infográfico, relatório, relato de experimento científico,
relato (multimidiático) de campo, tendo em vista seus contextos de produção, que podem
envolver a disponibilização de informações e conhecimentos em circulação em um formato mais
acessível para um público específico ou a divulgação de conhecimentos advindos de pesquisas
bibliográficas, experimentos científicos e estudos de campo realizados.
(EF69LP36) Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e
de dados e resultados de pesquisas, tais como artigos de divulgação científica, verbete de
enciclopédia, infográfico, infográfico animado, podcast ou vlog científico, relato de experimento,
relatório, relatório multimidiático de campo, dentre outros, considerando o contexto de produção
e as regularidades dos gêneros em termos de suas construções composicionais e estilos.
(EF69LP37) Produzir roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos (vlog científico,
vídeo minuto, programa de rádio, podcasts) para divulgação de conhecimentos científicos e
resultados de pesquisa, tendo em vista seu contexto de produção, os elementos e a construção
composicional dos roteiros.
(EF69LP38) Organizar os dados e informações pesquisados em painéis ou slides de
apresentação, levando em conta o contexto de produção, o tempo disponível, as características
do gênero apresentação oral, a multissemiose, as mídias e tecnologias que serão utilizadas,
ensaiar a apresentação, considerando também elementos paralinguísticos e cinésicos e proceder
à exposição oral de resultados de estudos e pesquisas, no tempo determinado, a partir do
planejamento e da definição de diferentes formas de uso da fala memorizada, com apoio da
leitura ou fala espontânea.
(EF69LP39) Definir o recorte temático da entrevista e o entrevistado, levantar informações sobre
o entrevistado e sobre o tema da entrevista, elaborar roteiro de perguntas, realizar entrevista, a
partir do roteiro, abrindo possibilidades para fazer perguntas a partir da resposta, se o contexto
permitir, tomar nota, gravar ou salvar a entrevista e usar adequadamente as informações obtidas,
de acordo com os objetivos estabelecidos.
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Análise linguística/semiótica

Construção composicional
Elementos paralinguísticos e cinésicos
Apresentações orais

Usar adequadamente ferramentas de apoio a
apresentações orais

Construção composicional e estilo
Gêneros de divulgação científica

Marcas linguísticas
Intertextualidade
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(EF69LP40) Analisar, em gravações de seminários, conferências rápidas, trechos de palestras,
dentre outros, a construção composicional dos gêneros de apresentação abertura/saudação,
introdução ao tema, apresentação do plano de exposição, desenvolvimento dos conteúdos,
por meio do encadeamento de temas e subtemas (coesão temática), síntese final e/ou
conclusão, encerramento , os elementos paralinguísticos (tais como: tom e volume da voz,
pausas e hesitações que, em geral, devem ser minimizadas , modulação de voz e entonação,
ritmo, respiração etc.) e cinésicos (tais como: postura corporal, movimentos e gestualidade
significativa, expressão facial, contato de olho com plateia, modulação de voz e entonação,
sincronia da fala com ferramenta de apoio etc.), para melhor performar apresentações orais no
campo da divulgação do conhecimento.
(EF69LP41) Usar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo
e usando tipos e tamanhos de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e/ou
organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos, tabelas,
formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto (e imagem) por slide, usando
progressivamente e de forma harmônica recursos mais sofisticados como efeitos de transição,
slides mestres, layouts personalizados etc.
(EF69LP42) Analisar a construção composicional dos textos pertencentes a gêneros
relacionados à divulgação de conhecimentos: título, (olho), introdução, divisão do texto
em subtítulos, imagens ilustrativas de conceitos, relações, ou resultados complexos (fotos,
ilustrações, esquemas, gráficos, infográficos, diagramas, figuras, tabelas, mapas) etc., exposição,
contendo definições, descrições, comparações, enumerações, exemplificações e remissões a
conceitos e relações por meio de notas de rodapé, boxes ou links; ou título, contextualização do
campo, ordenação temporal ou temática por tema ou subtema, intercalação de trechos verbais
com fotos, ilustrações, áudios, vídeos etc. e reconhecer traços da linguagem dos textos de
divulgação científica, fazendo uso consciente das estratégias de impessoalização da linguagem
(ou de pessoalização, se o tipo de publicação e objetivos assim o demandarem, como em alguns
podcasts e vídeos de divulgação científica), 3ª pessoa, presente atemporal, recurso à citação,
uso de vocabulário técnico/especializado etc., como forma de ampliar suas capacidades de
compreensão e produção de textos nesses gêneros.
(EF69LP43) Identificar e utilizar os modos de introdução de outras vozes no texto citação
literal e sua formatação e paráfrase , as pistas linguísticas responsáveis por introduzir no texto a
posição do autor e dos outros autores citados (“Segundo X; De acordo com Y; De minha/nossa
parte, penso/amos que”...) e os elementos de normatização (tais como as regras de inclusão e
formatação de citações e paráfrases, de organização de referências bibliográficas) em textos
científicos, desenvolvendo reflexão sobre o modo como a intertextualidade e a retextualização
ocorrem nesses textos.
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CAMPO ARTÍSTICO LITERÁRIO O que está em jogo neste campo é possibilitar às crianças,
adolescentes e jovens dos Anos Finais do Ensino Fundamental o contato com as manifestações
artísticas e produções culturais em geral, e com a arte literária em especial, e oferecer as condições
para que eles possam compreendê las e frui las de maneira significativa e, gradativamente, crítica.
Trata se, assim, de ampliar e diversificar as práticas relativas à leitura, à compreensão, à fruição e
ao compartilhamento das manifestações artístico literárias, representativas da diversidade cultural,
linguística e semiótica, por meio:
da compreensão das finalidades, das práticas e dos interesses que movem a esfera artística
e a esfera literária, bem como das linguagens e mídias que dão forma e sustentação às suas
manifestações;
da experimentação da arte e da literatura como expedientes que permitem (re)conhecer
diferentes maneiras de ser, pensar, (re)agir, sentir e, pelo confronto com o que é diverso,
desenvolver uma atitude de valorização e de respeito pela diversidade;
do desenvolvimento de habilidades que garantam a compreensão, a apreciação, a produção e o
compartilhamento de textos dos diversos gêneros, em diferentes mídias, que circulam nas esferas
literária e artística.
Para que a experiência da literatura e da arte em geral possa alcançar seu potencial
transformador e humanizador, é preciso promover a formação de um leitor que não apenas
compreenda os sentidos dos textos, mas também que seja capaz de frui los. Um sujeito que
desenvolve critérios de escolha e preferências (por autores, estilos, gêneros) e que compartilha
impressões e críticas com outros leitores fruidores.
Leitura

Reconstrução das condições de produção,
circulação e recepção
Apreciação e réplica
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HABILIDADES
A formação desse leitor fruidor exige o desenvolvimento de habilidades, a vivência de
experiências significativas e aprendizagens que, por um lado, permitam a compreensão dos
modos de produção, circulação e recepção das obras e produções culturais e o desvelamento dos
interesses e dos conflitos que permeiam suas condições de produção e, por outro lado, garantam
a análise dos recursos linguísticos e semióticos necessária à elaboração da experiência estética
pretendida.
Aqui também a diversidade deve orientar a organização/progressão curricular: diferentes gêneros,
estilos, autores e autoras contemporâneos, de outras épocas, regionais, nacionais, portugueses,
africanos e de outros países devem ser contemplados; o cânone, a literatura universal, a literatura
juvenil, a tradição oral, o multissemiótico, a cultura digital e as culturas juvenis, dentre outras
diversidades, devem ser consideradas, ainda que deva haver um privilégio do letramento da letra.
Compete ainda a este campo o desenvolvimento das práticas orais, tanto aquelas relacionadas
à produção de textos em gêneros literários e artísticos diversos quanto as que se prestam à
apreciação e ao compartilhamento e envolvam a seleção do que ler/ouvir/assistir e o exercício da
indicação, da crítica, da recriação e do diálogo, por meio de diferentes práticas e gêneros, que
devem ser explorados ao longo dos anos.

(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões
de mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos
olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social
e histórico de sua produção.
(EF69LP45) Posicionar se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros como
quarta capa, programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, resenha crítica, comentário
em blog/vlog cultural etc., para selecionar obras literárias e outras manifestações artísticas
(cinema, teatro, exposições, espetáculos, CD´s, DVD´s etc.), diferenciando as sequências
descritivas e avaliativas e reconhecendo os como gêneros que apoiam a escolha do livro ou
produção cultural e consultando os no momento de fazer escolhas, quando for o caso.
(EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de obras literárias/
manifestações artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos de contação de histórias,
de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, festivais de
vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de
música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva
e justificando suas apreciações, escrevendo comentários e resenhas para jornais, blogs e redes
sociais e utilizando formas de expressão das culturas juvenis, tais como, vlogs e podcasts culturais
(literatura, cinema, teatro, música), playlists comentadas, fanfics, fanzines, e zines, fanvídeos,
fanclipes, posts em fanpages, trailer honesto, vídeo minuto, dentre outras possibilidades de
práticas de apreciação e de manifestação da cultura de fãs.
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CAMPO ARTÍSTICO LITERÁRIO
Leitura

Reconstrução da textualidade e compreensão
dos efeitos de sentidos provocados pelos usos
de recursos linguísticos e multissemióticos

Adesão às práticas de leitura

Produção de textos

Relação entre textos

Consideração das condições de produção
Estratégias de produção: planejamento,
textualização e revisão/edição

Oralidade
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HABILIDADES

(EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de composição
próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam
suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos
personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos
verbos de enunciação e das variedades linguísticas (no discurso direto, se houver) empregados,
identificando o enredo e o foco narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa nos
diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero,
da caracterização dos espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, das
diferentes vozes no texto (do narrador, de personagens em discurso direto e indireto), do uso
de pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos e do uso de
recursos linguístico gramaticais próprios a cada gênero narrativo.
(EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros
(estrofação, rimas, aliterações etc), semânticos (figuras de linguagem, por exemplo), gráfico
espacial (distribuição da mancha gráfica no papel), imagens e sua relação com o texto verbal.
(EF69LP49) Mostrar se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por
outras produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com seu universo de
expectativas, que representem um desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas
experiências anteriores de leitura, apoiando se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento
sobre os gêneros e a temática e nas orientações dadas pelo professor.
(EF69LP50) Elaborar texto teatral, a partir da adaptação de romances, contos, mitos, narrativas
de enigma e de aventura, novelas, biografias romanceadas, crônicas, dentre outros, indicando
as rubricas para caracterização do cenário, do espaço, do tempo; explicitando a caracterização
física e psicológica dos personagens e dos seus modos de ação; reconfigurando a inserção do
discurso direto e dos tipos de narrador; explicitando as marcas de variação linguística (dialetos,
registros e jargões) e retextualizando o tratamento da temática.
(EF69LP51) Engajar se ativamente nos processos de planejamento, textualização, revisão/
edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas dos textos
pretendidos e as configurações da situação de produção o leitor pretendido, o suporte, o
contexto de circulação do texto, as finalidades etc. e considerando a imaginação, a estesia e a
verossimilhança próprias ao texto literário.
(EF69LP52) Representar cenas ou textos dramáticos, considerando, na caracterização dos
personagens, os aspectos linguísticos e paralinguísticos das falas (timbre e tom de voz, pausas
e hesitações, entonação e expressividade, variedades e registros linguísticos), os gestos e os
deslocamentos no espaço cênico, o figurino e a maquiagem e elaborando as rubricas indicadas
pelo autor por meio do cenário, da trilha sonora e da exploração dos modos de interpretação.
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CAMPO JORNALÍSTICO MIDIÁTICO
Leitura

Reconstrução do contexto de produção,
circulação e recepção de textos

Caracterização do campo jornalístico e relação
entre os gêneros em circulação, mídias e práticas
da cultura digital

Apreciação e réplica

Relação entre textos

Estratégia de leitura
Distinção de fato e opinião
Estratégia de leitura: identificação de teses e
argumentos
Apreciação e réplica
Efeitos de sentido
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6º ANO

7º ANO

(EF06LP01) Reconhecer a impossibilidade de
uma neutralidade absoluta no relato de fatos
e identificar diferentes graus de parcialidade/
imparcialidade dados pelo recorte feito
e pelos efeitos de sentido advindos de
escolhas feitas pelo autor, de forma a poder
desenvolver uma atitude crítica frente aos
textos jornalísticos e tornar se consciente das
escolhas feitas enquanto produtor de textos.

(EF07LP01) Distinguir diferentes propostas
editoriais sensacionalismo, jornalismo
investigativo etc. , de forma a identificar os
recursos utilizados para impactar/chocar o
leitor que podem comprometer uma análise
crítica da notícia e do fato noticiado.

(EF06LP02) Estabelecer relação entre
os diferentes gêneros jornalísticos,
compreendendo a centralidade da notícia.

(EF07LP02) Comparar notícias e reportagens
sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes
mídias, analisando as especificidades das
mídias, os processos de (re)elaboração dos
textos e a convergência das mídias em notícias
ou reportagens multissemióticas.

(EF67LP01) Analisar a estrutura e funcionamento dos hiperlinks em textos noticiosos publicados
na Web e vislumbrar possibilidades de uma escrita hipertextual.
(EF67LP02) Explorar o espaço reservado ao leitor nos jornais, revistas, impressos e on line, sites
noticiosos etc., destacando notícias, fotorreportagens, entrevistas, charges, assuntos, temas,
debates em foco, posicionando se de maneira ética e respeitosa frente a esses textos e opiniões
a eles relacionadas, e publicar notícias, notas jornalísticas, fotorreportagem de interesse geral
nesses espaços do leitor.
(EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e
mídias, analisando e avaliando a confiabilidade.
(EF67LP04) Distinguir, em segmentos descontínuos de textos, fato da opinião enunciada em
relação a esse mesmo fato.
(EF67LP05) Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e argumentos em
textos argumentativos (carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.),
manifestando concordância ou discordância.
(EF67LP06) Identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de
elementos e seleção e hierarquização de informações, uso de 3ª pessoa etc.
(EF67LP07) Identificar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como
a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação
de fontes de informação) e perceber seus efeitos de sentido.
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Leitura

Efeitos de sentido
Exploração da multissemiose

Produção de textos

Estratégias de produção: planejamento de textos
informativos

Textualização, tendo em vista suas condições
de produção, as características do gênero
em questão, o estabelecimento de coesão,
adequação à norma padrão e o uso adequado de
ferramentas de edição
Estratégias de produção: planejamento de textos
argumentativos e apreciativos

Textualização de textos argumentativos e
apreciativos

Produção e edição de textos publicitários
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6º ANO
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(EF67LP08) Identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de imagens estáticas,
sequenciação ou sobreposição de imagens, definição de figura/fundo, ângulo, profundidade
e foco, cores/tonalidades, relação com o escrito (relações de reiteração, complementação ou
oposição) etc. em notícias, reportagens, fotorreportagens, foto denúncias, memes, gifs, anúncios
publicitários e propagandas publicados em jornais, revistas, sites na internet etc.
(EF67LP09) Planejar notícia impressa e para circulação em outras mídias (rádio ou TV/vídeo),
tendo em vista as condições de produção, do texto objetivo, leitores/espectadores, veículos
e mídia de circulação etc. , a partir da escolha do fato a ser noticiado (de relevância para a
turma, escola ou comunidade), do levantamento de dados e informações sobre o fato que
pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes, análise de
documentos, cobertura de eventos etc. , do registro dessas informações e dados, da escolha de
fotos ou imagens a produzir ou a utilizar etc. e a previsão de uma estrutura hipertextual (no caso
de publicação em sites ou blogs noticiosos).
(EF67LP10) Produzir notícia impressa tendo em vista características do gênero título ou
manchete com verbo no tempo presente, linha fina (opcional), lide, progressão dada pela ordem
decrescente de importância dos fatos, uso de 3ª pessoa, de palavras que indicam precisão , e o
estabelecimento adequado de coesão e produzir notícia para TV, rádio e internet, tendo em vista,
além das características do gênero, os recursos de mídias disponíveis e o manejo de recursos de
captação e edição de áudio e imagem.
(EF67LP11) Planejar resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados, e textos e vídeos de apresentação
e apreciação próprios das culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e zines,
gameplay, detonado etc.), dentre outros, tendo em vista as condições de produção do texto
objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. , a partir da escolha de uma
produção ou evento cultural para analisar livro, filme, série, game, canção, videoclipe, fanclipe,
show, saraus, slams etc. da busca de informação sobre a produção ou evento escolhido, da
síntese de informações sobre a obra/evento e do elenco/seleção de aspectos, elementos ou
recursos que possam ser destacados positiva ou negativamente ou da roteirização do passo a
passo do game para posterior gravação dos vídeos.
(EF67LP12) Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts variados e produções e gêneros
próprios das culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e zines, gameplay,
detonado etc.), que apresentem/descrevam e/ou avaliem produções culturais (livro, filme,
série, game, canção, disco, videoclipe etc.) ou evento (show, sarau, slam etc.), tendo em vista o
contexto de produção dado, as características do gênero, os recursos das mídias envolvidas e a
textualização adequada dos textos e/ou produções.
(EF67LP13) Produzir, revisar e editar textos publicitários, levando em conta o contexto de
produção dado, explorando recursos multissemióticos, relacionando elementos verbais e visuais,
utilizando adequadamente estratégias discursivas de persuasão e/ou convencimento e criando
título ou slogan que façam o leitor motivar se a interagir com o texto produzido e se sinta
atraído pelo serviço, ideia ou produto em questão.
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TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Análise linguística/semiótica

Morfossintaxe

Sintaxe

Elementos notacionais da escrita/morfossintaxe

Semântica
Coesão
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6º ANO

7º ANO

(EF07LP08) Identificar, em textos lidos
ou de produção própria, adjetivos que
ampliam o sentido do substantivo sujeito ou
complemento verbal.
(EF07LP09) Identificar, em textos lidos ou
de produção própria, advérbios e locuções
adverbiais que ampliam o sentido do verbo
núcleo da oração.
(EF06LP07) Identificar, em textos, períodos
compostos por orações separadas por vírgula
sem a utilização de conectivos, nomeando os
como períodos compostos por coordenação.
(EF06LP08) Identificar, em texto ou sequência
textual, orações como unidades constituídas
em torno de um núcleo verbal e períodos
como conjunto de orações conectadas.

(EF07LP10) Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos linguísticos e gramaticais:
modos e tempos verbais, concordância
nominal e verbal, pontuação etc.

(EF06LP09) Classificar, em texto ou sequência
textual, os períodos simples compostos.

(EF07LP11) Identificar, em textos lidos ou
de produção própria, períodos compostos
nos quais duas orações são conectadas por
vírgula, ou por conjunções que expressem
soma de sentido (conjunção “e”) ou oposição
de sentidos (conjunções “mas”, “porém”).

(EF06LP10) Identificar sintagmas nominais
e verbais como constituintes imediatos da
oração.
(EF06LP11) Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos linguísticos e gramaticais:
tempos verbais, concordância nominal e
verbal, regras ortográficas, pontuação etc.
(EF06LP12) Utilizar, ao produzir texto,
recursos de coesão referencial (nome e
pronomes), recursos semânticos de sinonímia,
antonímia e homonímia e mecanismos de
representação de diferentes vozes (discurso
direto e indireto).

(EF07LP12) Reconhecer recursos de
coesão referencial: substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais
(uso de pronomes anafóricos pessoais,
possessivos, demonstrativos).
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Análise linguística/semiótica

Coesão

Sequências textuais

Modalização

Figuras de linguagem
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6º ANO

7º ANO

(EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (léxica e pronominal) e
sequencial e outros recursos expressivos adequados ao gênero textual.
(EF07LP13) Estabelecer relações entre
partes do texto, identificando substituições
lexicais (de substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes anafóricos
pessoais, possessivos, demonstrativos), que
contribuem para a continuidade do texto.
(EF67LP37) Analisar, em diferentes textos, os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos
linguístico discursivos de prescrição, causalidade, sequências descritivas e expositivas e
ordenação de eventos.
(EF07LP14) Identificar, em textos, os
efeitos de sentido do uso de estratégias de
modalização e argumentatividade.
(EF67LP38) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como comparação,
metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, dentre outras.
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CAMPO JORNALÍSTICO MIDIÁTICO
Leitura

Reconstrução do contexto de produção,
circulação e recepção de textos
Caracterização do campo jornalístico e relação
entre os gêneros em circulação, mídias e práticas
da cultura digital

Estratégia de leitura: apreender os sentidos
globais do texto
Apreciação e réplica
Relação entre textos

Estratégia de leitura: apreender os sentidos
globais do texto
Apreciação e réplica
Efeitos de sentido

Efeitos de sentido
Exploração da multissemiose
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9º ANO

(EF89LP01) Analisar os interesses que movem o campo jornalístico, os efeitos das novas
tecnologias no campo e as condições que fazem da informação uma mercadoria, de forma a
poder desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos.
(EF08LP01) Identificar e comparar as várias
editorias de jornais impressos e digitais
e de sites noticiosos, de forma a refletir
sobre os tipos de fato que são noticiados e
comentados, as escolhas sobre o que noticiar
e o que não noticiar e o destaque/enfoque
dado e a fidedignidade da informação.

(EF09LP01) Analisar o fenômeno da
disseminação de notícias falsas nas redes
sociais e desenvolver estratégias para
reconhecê las, a partir da verificação/avaliação
do veículo, fonte, data e local da publicação,
autoria, URL, da análise da formatação, da
comparação de diferentes fontes, da consulta a
sites de curadoria que atestam a fidedignidade
do relato dos fatos e denunciam boatos etc.

(EF89LP02) Analisar diferentes práticas (curtir, compartilhar, comentar, curar etc.) e textos
pertencentes a diferentes gêneros da cultura digital (meme, gif, comentário, charge digital etc.)
envolvidos no trato com a informação e opinião, de forma a possibilitar uma presença mais
crítica e ética nas redes.
(EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores,
comentários, posts de blog e de redes sociais, charges, memes, gifs etc.) e posicionar se de forma
crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos.
(EF08LP02) Justificar diferenças ou
semelhanças no tratamento dado a uma
mesma informação veiculada em textos
diferentes, consultando sites e serviços de
checadores de fatos.

(EF09LP02) Analisar e comentar a cobertura
da imprensa sobre fatos de relevância social,
comparando diferentes enfoques por meio do
uso de ferramentas de curadoria.

(EF89LP04) Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e implícitos,
argumentos e contra argumentos em textos argumentativos do campo (carta de leitor,
comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.), posicionando se frente à questão controversa
de forma sustentada.
(EF89LP05) Analisar o efeito de sentido produzido pelo uso, em textos, de recurso a formas de
apropriação textual (paráfrases, citações, discurso direto, indireto ou indireto livre).
(EF89LP06) Analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a
elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de
fontes de informação) e seus efeitos de sentido.
(EF89LP07) Analisar, em notícias, reportagens e peças publicitárias em várias mídias, os efeitos
de sentido devidos ao tratamento e à composição dos elementos nas imagens em movimento,
à performance, à montagem feita (ritmo, duração e sincronização entre as linguagens
complementaridades, interferências etc.) e ao ritmo, melodia, instrumentos e sampleamentos das
músicas e efeitos sonoros.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 8º E 9º ANOS (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO JORNALÍSTICO MIDIÁTICO
Produção de textos

Estratégia de produção: planejamento de textos
informativos

Estratégia de produção: textualização de textos
informativos

Estratégia de produção: planejamento de textos
argumentativos e apreciativos

Textualização de textos argumentativos e
apreciativos

Estratégias de produção: planejamento,
textualização, revisão e edição de textos
publicitários
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HABILIDADES
8º ANO

9º ANO

(EF89LP08) Planejar reportagem impressa e em outras mídias (rádio ou TV/vídeo, sites), tendo
em vista as condições de produção do texto objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia
de circulação etc. a partir da escolha do fato a ser aprofundado ou do tema a ser focado (de
relevância para a turma, escola ou comunidade), do levantamento de dados e informações sobre
o fato ou tema que pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas
a fontes diversas, análise de documentos, cobertura de eventos etc. , do registro dessas
informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar etc., da produção
de infográficos, quando for o caso, e da organização hipertextual (no caso a publicação em sites
ou blogs noticiosos ou mesmo de jornais impressos, por meio de boxes variados).
(EF89LP09) Produzir reportagem impressa, com título, linha fina (optativa), organização
composicional (expositiva, interpretativa e/ou opinativa), progressão temática e uso de recursos
linguísticos compatíveis com as escolhas feitas e reportagens multimidiáticas, tendo em vista
as condições de produção, as características do gênero, os recursos e mídias disponíveis, sua
organização hipertextual e o manejo adequado de recursos de captação e edição de áudio e
imagem e adequação à norma padrão.
(EF89LP10) Planejar artigos de opinião, tendo em vista as condições de produção do texto
objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. , a partir da escolha do tema ou
questão a ser discutido(a), da relevância para a turma, escola ou comunidade, do levantamento de
dados e informações sobre a questão, de argumentos relacionados a diferentes posicionamentos em
jogo, da definição o que pode envolver consultas a fontes diversas, entrevistas com especialistas,
análise de textos, organização esquemática das informações e argumentos dos (tipos de)
argumentos e estratégias que pretende utilizar para convencer os leitores.
(EF08LP03) Produzir artigos de opinião,
tendo em vista o contexto de produção
dado, a defesa de um ponto de vista,
utilizando argumentos e contra argumentos e
articuladores de coesão que marquem relações
de oposição, contraste, exempliﬁcação, ênfase.

(EF09LP03) Produzir artigos de opinião,
tendo em vista o contexto de produção
dado, assumindo posição diante de tema
polêmico, argumentando de acordo com
a estrutura própria desse tipo de texto e
utilizando diferentes tipos de argumentos
de autoridade, comprovação, exempliﬁcação
princípio etc.

(EF89LP11) Produzir, revisar e editar peças e campanhas publicitárias, envolvendo o uso
articulado e complementar de diferentes peças publicitárias: cartaz, banner, indoor, folheto,
panfleto, anúncio de jornal/revista, para internet, spot, propaganda de rádio, TV, a partir da
escolha da questão/problema/causa significativa para a escola e/ou a comunidade escolar,
da definição do público alvo, das peças que serão produzidas, das estratégias de persuasão e
convencimento que serão utilizadas.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO JORNALÍSTICO MIDIÁTICO
Oralidade

Estratégias de produção: planejamento e
participação em debates regrados

Estratégias de produção: planejamento,
realização e edição de entrevistas orais

Análise linguística/semiótica

Argumentação: movimentos argumentativos,
tipos de argumento e força argumentativa
Estilo

Modalização
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HABILIDADES
8º ANO

9º ANO

(EF89LP12) Planejar coletivamente a realização de um debate sobre tema previamente
definido, de interesse coletivo, com regras acordadas e planejar, em grupo, participação
em debate a partir do levantamento de informações e argumentos que possam sustentar
o posicionamento a ser defendido (o que pode envolver entrevistas com especialistas,
consultas a fontes diversas, o registro das informações e dados obtidos etc.), tendo em vista
as condições de produção do debate perfil dos ouvintes e demais participantes, objetivos
do debate, motivações para sua realização, argumentos e estratégias de convencimento mais
eficazes etc. e participar de debates regrados, na condição de membro de uma equipe de
debatedor, apresentador/mediador, espectador (com ou sem direito a perguntas), e/ou de
juiz/avaliador, como forma de compreender o funcionamento do debate, e poder participar de
forma convincente, ética, respeitosa e crítica e desenvolver uma atitude de respeito e diálogo
para com as ideias divergentes.
(EF89LP13) Planejar entrevistas orais com pessoas ligadas ao fato noticiado, especialistas etc.,
como forma de obter dados e informações sobre os fatos cobertos sobre o tema ou questão
discutida ou temáticas em estudo, levando em conta o gênero e seu contexto de produção,
partindo do levantamento de informações sobre o entrevistado e sobre a temática e da
elaboração de um roteiro de perguntas, garantindo a relevância das informações mantidas e
a continuidade temática, realizar entrevista e fazer edição em áudio ou vídeo, incluindo uma
contextualização inicial e uma fala de encerramento para publicação da entrevista isoladamente
ou como parte integrante de reportagem multimidiática, adequando a a seu contexto de
publicação e garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade temática.
(EF89LP14) Analisar, em textos argumentativos e propositivos, os movimentos argumentativos
de sustentação, refutação e negociação e os tipos de argumentos, avaliando a força/tipo dos
argumentos utilizados.
(EF89LP15) Utilizar, nos debates, operadores argumentativos que marcam a defesa de ideia e de
diálogo com a tese do outro: concordo, discordo, concordo parcialmente, do meu ponto de vista,
na perspectiva aqui assumida etc.
(EF89LP16) Analisar a modalização realizada em textos noticiosos e argumentativos, por meio
das modalidades apreciativas, viabilizadas por classes e estruturas gramaticais como adjetivos,
locuções adjetivas, advérbios, locuções adverbiais, orações adjetivas e adverbiais, orações
relativas restritivas e explicativas etc., de maneira a perceber a apreciação ideológica sobre os
fatos noticiados ou as posições implícitas ou assumidas.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA
Leitura

Reconstrução do contexto de produção,
circulação e recepção de textos legais e
normativos

Contexto de produção, circulação e recepção de
textos e práticas relacionadas à defesa de direitos
e à participação social

Relação entre contexto de produção e
características composicionais e estilísticas dos
gêneros
Apreciação e réplica

Estratégias e procedimentos de leitura em textos
reivindicatórios ou propositivos

Produção de textos

182

Estratégia de produção: planejamento de textos
reivindicatórios ou propositivos

LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
8º ANO

9º ANO

(EF89LP17) Relacionar textos e documentos legais e normativos de importância universal,
nacional ou local que envolvam direitos, em especial, de crianças, adolescentes e jovens tais
como a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira, o ECA , e a regulamentação
da organização escolar por exemplo, regimento escolar , a seus contextos de produção,
reconhecendo e analisando possíveis motivações, finalidades e sua vinculação com experiências
humanas e fatos históricos e sociais, como forma de ampliar a compreensão dos direitos
e deveres, de fomentar os princípios democráticos e uma atuação pautada pela ética da
responsabilidade (o outro tem direito a uma vida digna tanto quanto eu tenho).
(EF89LP18) Explorar e analisar instâncias e canais de participação disponíveis na escola
(conselho de escola, outros colegiados, grêmio livre), na comunidade (associações, coletivos,
movimentos, etc.), no munícipio ou no país, incluindo formas de participação digital, como
canais e plataformas de participação (como portal e cidadania), serviços, portais e ferramentas
de acompanhamentos do trabalho de políticos e de tramitação de leis, canais de educação
política, bem como de propostas e proposições que circulam nesses canais, de forma a participar
do debate de ideias e propostas na esfera social e a engajar se com a busca de soluções para
problemas ou questões que envolvam a vida da escola e da comunidade.
(EF89LP19) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas
abertas, abaixo assinados e petições on line (identificação dos signatários, explicitação da
reivindicação feita, acompanhada ou não de uma breve apresentação da problemática e/ou
de justificativas que visam sustentar a reivindicação) e a proposição, discussão e aprovação
de propostas políticas ou de soluções para problemas de interesse público, apresentadas ou
lidas nos canais digitais de participação, identificando suas marcas linguísticas, como forma de
possibilitar a escrita ou subscrição consciente de abaixo assinados e textos dessa natureza e
poder se posicionar de forma crítica e fundamentada frente às propostas.
(EF89LP20) Comparar propostas políticas e de solução de problemas, identificando o que se
pretende fazer/implementar, por que (motivações, justificativas), para que (objetivos, benefícios
e consequências esperados), como (ações e passos), quando etc. e a forma de avaliar a eficácia
da proposta/solução, contrastando dados e informações de diferentes fontes, identificando
coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder compreender e
posicionar se criticamente sobre os dados e informações usados em fundamentação de
propostas e analisar a coerência entre os elementos, de forma a tomar decisões fundamentadas.
(EF89LP21) Realizar enquetes e pesquisas de opinião, de forma a levantar prioridades,
problemas a resolver ou propostas que possam contribuir para melhoria da escola ou da
comunidade, caracterizar demanda/necessidade, documentando a de diferentes maneiras
por meio de diferentes procedimentos, gêneros e mídias e, quando for o caso, selecionar
informações e dados relevantes de fontes pertinentes diversas (sites, impressos, vídeos etc.),
avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, que possam servir de contextualização e
fundamentação de propostas, de forma a justificar a proposição de propostas, projetos culturais
e ações de intervenção.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Análise linguística/ semiótica
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HABILIDADES
8º ANO

9º ANO

(EF08LP06) Identificar, em textos lidos ou de
produção própria, os termos constitutivos da
oração (sujeito e seus modificadores, verbo e
seus complementos e modificadores).

(EF09LP05) Identificar, em textos lidos e em
produções próprias, orações com a estrutura
sujeito verbo de ligação predicativo.

(EF08LP07) Diferenciar, em textos lidos ou
de produção própria, complementos diretos e
indiretos de verbos transitivos, apropriando se
da regência de verbos de uso frequente.

(EF09LP06) Diferenciar, em textos lidos e em
produções próprias, o efeito de sentido do uso
dos verbos de ligação “ser”, “estar”, “ficar”,
“parecer” e “permanecer”.

(EF08LP08) Identificar, em textos lidos ou de
produção própria, verbos na voz ativa e na voz
passiva, interpretando os efeitos de sentido de
sujeito ativo e passivo (agente da passiva).

(EF09LP07) Comparar o uso de regência
verbal e regência nominal na norma padrão
com seu uso no português brasileiro coloquial
oral.

(EF08LP09) Interpretar efeitos de sentido de
modificadores (adjuntos adnominais artigos
definido ou indefinido, adjetivos, expressões
adjetivas) em substantivos com função de
sujeito ou de complemento verbal, usando os
para enriquecer seus próprios textos.
(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou
de produção própria, efeitos de sentido de
modificadores do verbo (adjuntos adverbiais
advérbios e expressões adverbiais), usando os
para enriquecer seus próprios textos.
(EF08LP11) Identificar, em textos lidos ou de
produção própria, agrupamento de orações
em períodos, diferenciando coordenação de
subordinação.
(EF08LP12) Identificar, em textos lidos,
orações subordinadas com conjunções de uso
frequente, incorporando as às suas próprias
produções.

(EF09LP08) Identificar, em textos lidos e em
produções próprias, a relação que conjunções
(e locuções conjuntivas) coordenativas e
subordinativas estabelecem entre as orações
que conectam.

(EF08LP13) Inferir efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos de coesão
sequencial: conjunções e articuladores
textuais.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Análise linguística/semiótica

Elementos notacionais da escrita/morfossintaxe

Semântica

Coesão

Modalização

Figuras de linguagem
Variação linguística
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HABILIDADES
8º ANO

9º ANO

(EF09LP09) Identificar efeitos de sentido
do uso de orações adjetivas restritivas e
explicativas em um período composto.
(EF08LP14) Utilizar, ao produzir texto,
recursos de coesão sequencial (articuladores)
e referencial (léxica e pronominal),
construções passivas e impessoais, discurso
direto e indireto e outros recursos expressivos
adequados ao gênero textual.
(EF08LP15) Estabelecer relações entre partes
do texto, identificando o antecedente de um
pronome relativo ou o referente comum de
uma cadeia de substituições lexicais.

(EF09LP10) Comparar as regras de colocação
pronominal na norma padrão com o seu uso
no português brasileiro coloquial.
(EF09LP11) Inferir efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos de coesão
sequencial (conjunções e articuladores
textuais).

(EF08LP16) Explicar os efeitos de sentido do
uso, em textos, de estratégias de modalização
e argumentatividade (sinais de pontuação,
adjetivos, substantivos, expressões de grau,
verbos e perífrases verbais, advérbios etc.).
(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia,
eufemismo, antítese, aliteração, assonância, dentre outras.
(EF09LP12) Identificar estrangeirismos,
caracterizando os segundo a conservação, ou
não, de sua forma gráfica de origem, avaliando
a pertinência, ou não, de seu uso.

191

LINGUAGENS ARTE
ENSINO FUNDAMENTAL

4.1.2.

ARTE

No Ensino Fundamental, o componente curricular Arte está centrado nas seguintes linguagens: as Artes visuais, a Dança, a Música
e o Teatro. Essas linguagens articulam saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as práticas de criar, ler,
produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. A
sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e as subjetividades se manifestam como formas de expressão no processo de
aprendizagem em Arte.
O componente curricular contribui, ainda, para a interação crítica dos
alunos com a complexidade do mundo, além de favorecer o respeito
às diferenças e o diálogo intercultural, pluriétnico e plurilíngue, importantes para o exercício da cidadania. A Arte propicia a troca entre
culturas e favorece o reconhecimento de semelhanças e diferenças
entre elas.
Nesse sentido, as manifestações artísticas não podem ser reduzidas
às produções legitimadas pelas instituições culturais e veiculadas pela
mídia, tampouco a prática artística pode ser vista como mera aquisição de códigos e técnicas. A aprendizagem de Arte precisa alcançar
a experiência e a vivência artísticas como prática social, permitindo
que os alunos sejam protagonistas e criadores.
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
eventos específicos, mas ao longo do ano, sendo parte de um trabalho em processo.
A prática investigativa constitui o modo de produção e organização dos conhecimentos em Arte. É no percurso do fazer artístico
que os alunos criam, experimentam, desenvolvem e percebem uma
poética pessoal. Os conhecimentos, processos e técnicas produzidos e acumulados ao longo do tempo em Artes visuais, Dança,
Música e Teatro contribuem para a contextualização dos saberes e
das práticas artísticas. Eles possibilitam compreender as relações
entre tempos e contextos sociais dos sujeitos na sua interação com
a arte e a cultura.
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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. Tais
dimensões perpassam os conhecimentos das Artes visuais, da
Dança, da Música e do Teatro e as aprendizagens dos alunos em
cada contexto social e cultural. Não se trata de eixos temáticos ou
categorias, mas de linhas maleáveis que se interpenetram, constituindo a especificidade da construção do conhecimento em Arte
na escola. Não há nenhuma hierarquia entre essas dimensões,
tampouco uma ordem para se trabalhar com cada uma no campo
pedagógico.
As dimensões são:
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•

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. Essa dimensão
trata do apreender o que está em jogo durante o fazer artístico,
processo permeado por tomadas de decisão, entraves, desafios, conflitos, negociações e inquietações.

•

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. Essa dimensão articula ação e
pensamento propositivos, envolvendo aspectos estéticos, políticos, históricos, filosóficos, sociais, econômicos e culturais.

•

 stesia: refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao
E
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. Nela, o corpo em sua totalidade (emoção, percepção,
intuição, sensibilidade e intelecto) é o protagonista da experiência.

•

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.
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•

 ruição: refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à
F
abertura para se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. Essa dimensão implica disponibilidade
dos sujeitos para a relação continuada com produções artísticas e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares e
grupos sociais.

•

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.

A referência a essas dimensões busca facilitar o processo de ensino
e aprendizagem em Arte, integrando os conhecimentos do componente curricular. Uma vez que os conhecimentos e as experiências
artísticas são constituídos por materialidades verbais e não verbais,
sensíveis, corporais, visuais, plásticas e sonoras, é importante levar
em conta sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva.
As Artes visuais são os processos e produtos artísticos e culturais, nos diversos tempos históricos e contextos sociais, que têm a
expressão visual como elemento de comunicação. Essas manifestações resultam de explorações plurais e transformações de materiais,
de recursos tecnológicos e de apropriações da cultura cotidiana.
As Artes visuais possibilitam aos alunos explorar múltiplas culturas visuais, dialogar com as diferenças e conhecer outros espaços e
possibilidades inventivas e expressivas, de modo a ampliar os limites
escolares e criar novas formas de interação artística e de produção
cultural, sejam elas concretas, sejam elas simbólicas.
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. Os
processos de investigação e produção artística da dança centram-se naquilo que ocorre no e pelo corpo, discutindo e significando
relações entre corporeidade e produção estética.
Ao articular os aspectos sensíveis, epistemológicos e formais do
movimento dançado ao seu próprio contexto, os alunos problematizam e transformam percepções acerca do corpo e da dança,
por meio de arranjos que permitem novas visões de si e do mundo.
Eles têm, assim, a oportunidade de repensar dualidades e binômios
(corpo versus mente, popular versus erudito, teoria versus prática),
em favor de um conjunto híbrido e dinâmico de práticas.
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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.
A ampliação e a produção dos conhecimentos musicais passam pela
percepção, experimentação, reprodução, manipulação e criação de
materiais sonoros diversos, dos mais próximos aos mais distantes
da cultura musical dos alunos. Esse processo lhes possibilita vivenciar a música inter-relacionada à diversidade e desenvolver saberes
musicais fundamentais para sua inserção e participação crítica e
ativa na sociedade.
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. Os processos de
criação teatral passam por situações de criação coletiva e colaborativa, por intermédio de jogos, improvisações, atuações e encenações,
caracterizados pela interação entre atuantes e espectadores.
O fazer teatral possibilita a intensa troca de experiências entre os
alunos e aprimora a percepção estética, a imaginação, a consciência
corporal, a intuição, a memória, a reflexão e a emoção.
Ainda que, na BNCC, as linguagens artísticas das Artes visuais, da
Dança, da Música e do Teatro sejam consideradas em suas especificidades, as experiências e vivências dos sujeitos em sua relação
com a Arte não acontecem de forma compartimentada ou estanque.
Assim, é importante que o componente curricular Arte leve em conta
o diálogo entre essas linguagens, o diálogo com a literatura, além de
possibilitar o contato e a reflexão acerca das formas estéticas híbridas, tais como as artes circenses, o cinema e a performance.
Atividades que facilitem um trânsito criativo, fluido e desfragmentado entre as linguagens artísticas podem construir uma rede de
interlocução, inclusive, com a literatura e com outros componentes
curriculares. Temas, assuntos ou habilidades afins de diferentes componentes podem compor projetos nos quais saberes se integrem,
gerando experiências de aprendizagem amplas e complexas.
Em síntese, o componente Arte no Ensino Fundamental articula manifestações culturais de tempos e espaços diversos, incluindo o entorno
artístico dos alunos e as produções artísticas e culturais que lhes são
contemporâneas. Do ponto de vista histórico, social e político, propicia a eles o entendimento dos costumes e dos valores constituintes
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das culturas, manifestados em seus processos e produtos artísticos,
o que contribui para sua formação integral.
Ao longo do Ensino Fundamental, os alunos devem expandir seu
repertório e ampliar sua autonomia nas práticas artísticas, por meio
da reflexão sensível, imaginativa e crítica sobre os conteúdos artísticos e seus elementos constitutivos e também sobre as experiências
de pesquisa, invenção e criação.
Para tanto, é preciso reconhecer a diversidade de saberes, experiências e práticas artísticas como modos legítimos de pensar, de
experienciar e de fruir a Arte, o que coloca em evidência o caráter
social e político dessas práticas.
Na BNCC de Arte, cada uma das quatro linguagens do componente
curricular – Artes visuais, Dança, Música e Teatro – constitui uma
unidade temática que reúne objetos de conhecimento e habilidades
articulados às seis dimensões apresentadas anteriormente. Além
dessas, uma última unidade temática, Artes integradas, explora as
relações e articulações entre as diferentes linguagens e suas práticas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias
de informação e comunicação.
Nessas unidades, as habilidades são organizadas em dois blocos
(1º ao 5º ano e 6º ao 9º ano), com o intuito de permitir que os sistemas e as redes de ensino, as escolas e os professores organizem
seus currículos e suas propostas pedagógicas com a devida adequação aos seus contextos. A progressão das aprendizagens não
está proposta de forma linear, rígida ou cumulativa com relação a
cada linguagem ou objeto de conhecimento, mas propõe um movimento no qual cada nova experiência se relaciona com as anteriores
e as posteriores na aprendizagem de Arte.
Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na
BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais
se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os
agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo
obrigatório para o desenho dos currículos.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da Educação Básica e as competências específicas
da área de Linguagens, o componente curricular de Arte deve
garantir aos alunos o desenvolvimento de algumas competências
específicas.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ARTE PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL
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.
6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreen
dendo, 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.
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4.1.2.1. 

ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
Ao ingressar no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os alunos vivenciam a transição de uma orientação curricular estruturada por campos
de experiências da Educação Infantil, em que as interações, os jogos
e as brincadeiras norteiam o processo de aprendizagem e desenvolvimento, para uma organização curricular estruturada por áreas de
conhecimento e componentes curriculares.
Nessa nova etapa da Educação Básica, o ensino de Arte deve assegurar aos alunos a possibilidade de se expressar criativamente
em seu fazer investigativo, por meio da ludicidade, propiciando
uma experiência de continuidade em relação à Educação Infantil.
Dessa maneira, é importante que, nas quatro linguagens da Arte
– integradas pelas seis dimensões do conhecimento artístico –, as
experiências e vivências artísticas estejam centradas nos interesses
das crianças e nas culturas infantis.
Tendo em vista o compromisso de assegurar aos alunos o desenvolvimento das competências relacionadas à alfabetização e ao
letramento, o componente Arte, ao possibilitar o acesso à leitura,
à criação e à produção nas diversas linguagens artísticas, contribui
para o desenvolvimento de habilidades relacionadas tanto à linguagem verbal quanto às linguagens não verbais.
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ARTE – 1º AO 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Artes visuais

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Matrizes estéticas e culturais

Materialidades

Processos de criação

Sistemas da linguagem

Dança

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação
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HABILIDADES
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha,
forma, cor, espaço, movimento etc.).
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das
artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.
(EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.
(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos, curadores etc.).
(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes
em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o
repertório corporal.
(EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na
construção do movimento dançado.
(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos,
direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do
movimento dançado.
(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e
colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos
constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança.
(EF15AR12) Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas
em dança vivenciadas na escola, como fonte para a construção de vocabulários e repertórios
próprios.
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ARTE – 1º AO 5º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Música

Contexto e práticas

Elementos da linguagem

Materialidades

Notação e registro musical

Processos de criação

Teatro

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação

Artes integradas

Processos de criação

Matrizes estéticas culturais

Patrimônio cultural

Arte e tecnologia
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HABILIDADES
(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão
musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos
de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana.
(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade,
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de
composição/criação, execução e apreciação musical.
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas,
voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos
constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados.
(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não convencional (representação
gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em
áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical convencional.
(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre
outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não
convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo.
(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes
em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional.
(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas
entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas etc.).
(EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais
e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos e das
ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais.
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e
experimentando se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio
de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva.
(EF15AR22) Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um
personagem teatral, discutindo estereótipos.
(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre
diversas linguagens artísticas.
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e
histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais.
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas
diversas, em especial a brasileira, incluindo se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de
diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes
linguagens artísticas.
(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação artística.
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4.1.2.2. 

ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
No Ensino Fundamental – Anos Finais, é preciso assegurar aos alunos
a ampliação de suas interações com manifestações artísticas e culturais nacionais e internacionais, de diferentes épocas e contextos.
Essas práticas podem ocupar os mais diversos espaços da escola,
espraiando-se para o seu entorno e favorecendo as relações com a
comunidade.
Além disso, o diferencial dessa fase está na maior sistematização dos
conhecimentos e na proposição de experiências mais diversificadas
em relação a cada linguagem, considerando as culturas juvenis.
Desse modo, espera-se que o componente Arte contribua com o
aprofundamento das aprendizagens nas diferentes linguagens – e no
diálogo entre elas e com as outras áreas do conhecimento –, com
vistas a possibilitar aos estudantes maior autonomia nas experiências
e vivências artísticas.

205

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

ARTE – 6º AO 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Artes visuais

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Materialidades

Processos de criação

Sistemas da linguagem
Dança

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação
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HABILIDADES
(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em
diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes
contextos e práticas artístico visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório imagético.
(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando os no tempo e no
espaço.
(EF69AR03) Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às
linguagens audiovisuais (cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações
de textos diversos etc.), cenográficas, coreográficas, musicais etc.
(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção,
cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções
artísticas.
(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho,
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia,
performance etc.).
(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou
interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais,
instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais.
(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios
imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais.
(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, designer,
entre outras, estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das artes visuais.
(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação
da dança, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e grupos brasileiros e
estrangeiros de diferentes épocas.
(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento
dançado, abordando, criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em sua história
tradicional e contemporânea.
(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, fluência e espaço)
como elementos que, combinados, geram as ações corporais e o movimento dançado.
(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do
movimento como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.
(EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de
diferentes matrizes estéticas e culturais como referência para a criação e a composição de
danças autorais, individualmente e em grupo.
(EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário,
trilha sonora etc.) e espaços (convencionais e não convencionais) para composição cênica e
apresentação coreográfica.
(EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola e em
outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos.
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ARTE – 6º AO 9º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Música

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Materialidades

Notação e registro musical

Processos de criação

Teatro

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação
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HABILIDADES
(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música
em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes
dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.
(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais de
circulação da música e do conhecimento musical.
(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e
estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais.
(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando os no tempo e
no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical.
(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre,
melodia, ritmo etc.), por meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos,
canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musicais.
(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de composição/criação,
execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e características de instrumentos
musicais diversos.
(EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação musical
tradicional, partituras criativas e procedimentos da música contemporânea), bem como
procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual.
(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras,
entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos,
convencionais ou não convencionais, expressando ideias musicais de maneira individual,
coletiva e colaborativa.
(EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de
diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e
organização da atuação profissional em teatro.
(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando os no tempo e no
espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral.
(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos
cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários.
(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o acontecimento
teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo.
(EF69AR28) Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e
desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo.
(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira
imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico.
(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos dramáticos
ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), caracterizando personagens (com figurinos e
adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e considerando a relação com o espectador.
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ARTE – 6º AO 9º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Artes integradas

Contextos e práticas

Processos de criação

Matrizes estéticas e culturais

Patrimônio cultural

Arte e tecnologia
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HABILIDADES
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural,
política, histórica, econômica, estética e ética.
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas.
(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística,
problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte (arte,
artesanato, folclore, design etc.).
(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas
diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias,
de diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às
diferentes linguagens artísticas.
(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar,
apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo,
ético e responsável.

211

LINGUAGENS EDUCAÇÃO FÍSICA
ENSINO FUNDAMENTAL

4.1.3.

EDUCAÇÃO FÍSICA

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.
Nas aulas, as práticas corporais devem ser abordadas como fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular
e contraditório. Desse modo, é possível assegurar aos alunos a
(re)construção de um conjunto de conhecimentos que permitam
ampliar sua consciência a respeito de seus movimentos e dos recursos para o cuidado de si e dos outros e desenvolver autonomia
para apropriação e utilização da cultura corporal de movimento
em diversas finalidades humanas, favorecendo sua participação de
forma confiante e autoral na sociedade.
É fundamental frisar que a Educação Física oferece uma série de
possibilidades para enriquecer a experiência das crianças, jovens e
adultos na Educação Básica, permitindo o acesso a um vasto universo
cultural. Esse universo compreende saberes corporais, experiências
estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas, que se inscrevem, mas não
se restringem, à racionalidade típica dos saberes científicos que,
comumente, orienta as práticas pedagógicas na escola. Experimentar e analisar as diferentes formas de expressão que não se alicerçam
apenas nessa racionalidade é uma das potencialidades desse componente na Educação Básica. Para além da vivência, a experiência
efetiva das práticas corporais oportuniza aos alunos participar, de
forma autônoma, em contextos de lazer e saúde.
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.
Portanto, entende-se que essas práticas corporais são aquelas
realizadas fora das obrigações laborais, domésticas, higiênicas e
religiosas, nas quais os sujeitos se envolvem em função de propósitos específicos, sem caráter instrumental.
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Cada prática corporal propicia ao sujeito o acesso a uma dimensão de conhecimentos e de experiências aos quais ele não teria de
outro modo. A vivência da prática é uma forma de gerar um tipo de
conhecimento muito particular e insubstituível e, para que ela seja
significativa, é preciso problematizar, desnaturalizar e evidenciar
a multiplicidade de sentidos e significados que os grupos sociais
conferem às diferentes manifestações da cultura corporal de movimento. Logo, as práticas corporais são textos culturais passíveis de
leitura e produção.
Esse modo de entender a Educação Física permite articulá-la à área
de Linguagens, resguardadas as singularidades de cada um dos
seus componentes, conforme reafirmado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos (Resolução
CNE/CEB nº 7/2010)37.
Na BNCC, cada uma das práticas corporais tematizadas compõe uma
das seis unidades temáticas abordadas ao longo do Ensino Fundamental. Cabe destacar que a categorização apresentada não tem
pretensões de universalidade, pois se trata de um entendimento possível, entre outros, sobre as denominações das (e as fronteiras entre
as) manifestações culturais tematizadas na Educação Física escolar.
A unidade temática Brincadeiras e jogos explora aquelas atividades
voluntárias exercidas dentro de determinados limites de tempo e
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. Essas práticas não
possuem um conjunto estável de regras e, portanto, ainda que possam
ser reconhecidos jogos similares em diferentes épocas e partes do
mundo, esses são recriados, constantemente, pelos diversos grupos
culturais. Mesmo assim, é possível reconhecer que um conjunto grande
dessas brincadeiras e jogos é difundido por meio de redes de sociabilidade informais, o que permite denominá-los populares.
É importante fazer uma distinção entre jogo como conteúdo específico e jogo como ferramenta auxiliar de ensino. Não é raro que,
no campo educacional, jogos e brincadeiras sejam inventados com
o objetivo de provocar interações sociais específicas entre seus
participantes ou para fixar determinados conhecimentos. O jogo,
nesse sentido, é entendido como meio para se aprender outra coisa,
como no jogo dos “10 passes” quando usado para ensinar retenção
37 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Resolução nº 7, de
14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9
(nove) anos. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de dezembro de 2010, Seção 1, p. 34. Disponível
em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007 10.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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coletiva da posse de bola, concepção não adotada na organização
dos conhecimentos de Educação Física na BNCC. Neste documento,
as brincadeiras e os jogos têm valor em si e precisam ser organizados para ser estudados. São igualmente relevantes os jogos e
as brincadeiras presentes na memória dos povos indígenas e das
comunidades tradicionais, que trazem consigo formas de conviver,
oportunizando o reconhecimento de seus valores e formas de viver
em diferentes contextos ambientais e socioculturais brasileiros.
Por sua vez, 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, caracteriza-se
por ser orientado pela comparação de um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos (adversários), regido por um
conjunto de regras formais, institucionalizadas por organizações
(associações, federações e confederações esportivas), as quais
definem as normas de disputa e promovem o desenvolvimento das
modalidades em todos os níveis de competição. No entanto, essas
características não possuem um único sentido ou somente um significado entre aqueles que o praticam, especialmente quando o
esporte é realizado no contexto do lazer, da educação e da saúde.
Como toda prática social, o esporte é passível de recriação por
quem se envolve com ele.
As práticas derivadas dos esportes mantêm, essencialmente, suas
características formais de regulação das ações, mas adaptam as
demais normas institucionais aos interesses dos participantes, às
características do espaço, ao número de jogadores, ao material disponível etc. Isso permite afirmar, por exemplo, que, em um jogo de
dois contra dois em uma cesta de basquetebol, os participantes
estão jogando basquetebol, mesmo não sendo obedecidos os 50
artigos que integram o regulamento oficial da modalidade.
Para a estruturação dessa unidade temática, é utilizado um modelo
de classificação baseado na lógica interna, tendo como referência os
critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho
motor e objetivos táticos da ação. Esse modelo possibilita a distribuição das modalidades esportivas em categorias, privilegiando
as ações motoras intrínsecas, reunindo esportes que apresentam
exigências motrizes semelhantes no desenvolvimento de suas práticas. Assim, são apresentadas sete categorias de esportes (note-se
que as modalidades citadas na descrição das categorias servem
apenas para facilitar a compreensão do que caracteriza cada uma
das categorias. Portanto, não são prescrições das modalidades a
ser obrigatoriamente tematizadas na escola):
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•

Marca: conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos
(patinação de velocidade, todas as provas do atletismo, remo,
ciclismo, levantamento de peso etc.).

•

Precisão: conjunto de modalidades que se caracterizam por
arremessar/lançar um objeto, procurando acertar um alvo
específico, estático ou em movimento, comparando-se o
número de tentativas empreendidas, a pontuação estabelecida
em cada tentativa (maior ou menor do que a do adversário) ou
a proximidade do objeto arremessado ao alvo (mais perto ou mais
longe do que o adversário conseguiu deixar), como nos seguintes
casos: bocha, curling, golfe, tiro com arco, tiro esportivo etc.

•

Técnico-combinatório: reúne modalidades nas quais o resultado da ação motora comparado é a qualidade do movimento
segundo padrões técnico-combinatórios (ginástica artística,
ginástica rítmica, nado sincronizado, patinação artística, saltos
ornamentais etc.).

•

Rede/quadra dividida ou parede de rebote: reúne modalidades
que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola
em direção a setores da quadra adversária nos quais o rival seja
incapaz de devolvê-la da mesma forma ou que leve o adversário
a cometer um erro dentro do período de tempo em que o objeto
do jogo está em movimento. Alguns exemplos de esportes de
rede são voleibol, vôlei de praia, tênis de campo, tênis de mesa,
badminton e peteca. Já os esportes de parede incluem pelota
basca, raquetebol, squash etc.

•

Campo e taco: categoria que reúne as modalidades que se
caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais
longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes
as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto
os defensores não recuperam o controle da bola, e, assim, somar
pontos (beisebol, críquete, softbol etc.).

•

Invasão ou territorial: conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou
levar uma bola (ou outro objeto) a uma meta ou setor da quadra/
campo defendida pelos adversários (gol, cesta, touchdown etc.),
protegendo, simultaneamente, o próprio alvo, meta ou setor do
campo (basquetebol, frisbee, futebol, futsal, futebol americano,
handebol, hóquei sobre grama, polo aquático, rúgbi etc.).
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•

Combate: reúne modalidades caracterizadas como disputas nas
quais o oponente deve ser subjugado, com técnicas, táticas e
estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão
de um determinado espaço, por meio de combinações de ações
de ataque e defesa (judô, boxe, esgrima, tae kwon do etc.).

Na unidade temática Ginásticas, são propostas práticas com formas
de organização e significados muito diferentes, o que leva à necessidade de explicitar a classificação adotada38: (a) ginástica geral;
(b) ginásticas de condicionamento físico; e (c) ginásticas de conscientização corporal.
A ginástica geral39, também conhecida como ginástica para todos,
reúne as práticas corporais que têm como elemento organizador a
exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a
interação social, o compartilhamento do aprendizado e a não competitividade. Podem ser constituídas de exercícios no solo, no ar
(saltos), em aparelhos (trapézio, corda, fita elástica), de maneira individual ou coletiva, e combinam um conjunto bem variado de piruetas,
rolamentos, paradas de mão, pontes, pirâmides humanas etc. Integram também essa prática os denominados jogos de malabar ou
malabarismo40.
As ginásticas de condicionamento físico se caracterizam pela exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento, à aquisição e à
manutenção da condição física individual ou à modificação da composição corporal. Geralmente, são organizadas em sessões planejadas
de movimentos repetidos, com frequência e intensidade definidas.
Podem ser orientadas de acordo com uma população específica,
como a ginástica para gestantes, ou atreladas a situações ambientais
determinadas, como a ginástica laboral.

38 As denominadas ginásticas competitivas foram consideradas como práticas esportivas
e, por tal motivo, foram alocadas na unidade temática Esportes com outras modalidades
técnico-combinatórias. Essas modalidades fazem parte de um conjunto de esportes que se
caracterizam pela comparação de desempenho centrada na dimensão estética e acrobática
do movimento, dentro de determinados padrões ou critérios técnicos. Portanto, contempla as
modalidades de ginástica acrobática, aeróbica esportiva, artística, rítmica e de trampolim.
39 Essa manifestação da ginástica pode receber outras tantas denominações, como ginástica
básica, de demonstração, acrobacias, entre outras.
40 Prática corporal milenar que consiste em manipular um ou mais objetos arremessando-os
ao ar de forma alternada, em um movimento contínuo, sem perder o controle ou mantendo-os
em equilíbrio. Os jogos de malabar caracterizam-se por sua dificuldade e beleza, desafiando
o jogador (malabarista) a aprender técnicas específicas, utilizando diversas partes do corpo,
principalmente as mãos.
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As ginásticas de conscientização corporal41 reúnem práticas que
empregam movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência a
posturas ou à conscientização de exercícios respiratórios, voltados
para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo.
Algumas dessas práticas que constituem esse grupo têm origem em
práticas corporais milenares da cultura oriental.
Por sua vez, 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 coreografias. As danças podem ser realizadas de forma
individual, em duplas ou em grupos, sendo essas duas últimas as
formas mais comuns. Diferentes de outras práticas corporais rítmico-expressivas, elas se desenvolvem em codificações particulares,
historicamente constituídas, que permitem identificar movimentos
e ritmos musicais peculiares associados a cada uma delas.
A unidade temática Lutas42 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. Dessa forma, além das
lutas presentes no contexto comunitário e regional, podem ser tratadas lutas brasileiras (capoeira, huka-huka, luta marajoara etc.),
bem como lutas de diversos países do mundo (judô, aikido, jiu-jítsu,
muay thai, boxe, chinese boxing, esgrima, kendo etc.).
Por fim, na unidade temática Práticas corporais de aventura, exploram-se expressões e formas de experimentação corporal centradas
nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um
ambiente desafiador. Algumas dessas práticas costumam receber
outras denominações, como esportes de risco, esportes alternativos e esportes extremos. Assim como as demais práticas, elas
são objeto também de diferentes classificações, conforme o critério que se utilize. Neste documento, optou-se por diferenciá-las
com base no ambiente de que necessitam para ser realizadas: na
natureza e urbanas. As práticas de aventura na natureza se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente físico cria para o

41 Essas práticas podem ser denominadas de diferentes formas, como: alternativas,
introjetivas, introspectivas, suaves. Alguns exemplos são a biodança, a bioenergética, a eutonia,
a antiginástica, o Método Feldenkrais, a ioga, o tai chi chuan, a ginástica chinesa, entre outros.
42 As lutas esportivas também são tratadas na unidade temática Esporte, especificamente no
objeto de conhecimento denominado como categoria de esportes de combate.
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praticante na geração da vertigem e do risco controlado, como em
corrida orientada, corrida de aventura, corridas de mountain bike,
rapel, tirolesa, arborismo etc. Já as práticas de aventura urbanas
exploram a “paisagem de cimento” para produzir essas condições
(vertigem e risco controlado) durante a prática de parkour, skate,
patins, bike etc.
Em princípio, todas as práticas corporais podem ser objeto do
trabalho pedagógico em qualquer etapa e modalidade de ensino.
Ainda assim, alguns critérios de progressão do conhecimento
devem ser atendidos, tais como os elementos específicos das
diferentes práticas corporais, as características dos sujeitos e os
contextos de atuação, sinalizando tendências de organização dos
conhecimentos. Na BNCC, as unidades temáticas de Brincadeiras
e jogos, Danças e Lutas estão organizadas em objetos de conhecimento conforme a ocorrência social dessas práticas corporais,
das esferas sociais mais familiares (localidade e região) às menos
familiares (esferas nacional e mundial). Em Ginásticas, a organização dos objetos de conhecimento se dá com base na diversidade
dessas práticas e nas suas características. Em Esportes, a abordagem recai sobre a sua tipologia (modelo de classificação), enquanto
Práticas corporais de aventura se estrutura nas vertentes urbana
e na natureza.
Ainda que não tenham sido apresentadas como uma das práticas
corporais organizadoras da Educação Física na BNCC, é importante sublinhar a necessidade e a pertinência dos estudantes do
País terem a oportunidade de experimentar práticas corporais no
meio líquido, dado seu inegável valor para a segurança pessoal e
seu potencial de fruição durante o lazer. Essa afirmação não se
vincula apenas à ideia de vivenciar e/ou aprender, por exemplo, os
esportes aquáticos (em especial, a natação em seus quatro estilos
competitivos), mas também à proposta de experimentar “atividades aquáticas”. São, portanto, práticas centradas na ambientação
dos estudantes ao meio líquido que permitem aprender, entre
outros movimentos básicos, o controle da respiração, a flutuação
em equilíbrio, a imersão e os deslocamentos na água.
Ressalta-se que as práticas corporais na escola devem ser reconstruídas com base em sua função social e suas possibilidades
materiais. Isso significa dizer que as mesmas podem ser transformadas no interior da escola. Por exemplo, as práticas corporais de
aventura devem ser adaptadas às condições da escola, ocorrendo
de maneira simulada, tomando-se como referência o cenário de
cada contexto escolar.
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É importante salientar que a organização das unidades temáticas
se baseia na compreensão de que o caráter lúdico está presente
em todas as práticas corporais, ainda que essa não seja a finalidade da Educação Física na escola. Ao brincar, dançar, jogar,
praticar esportes, ginásticas ou atividades de aventura, para além
da ludicidade, os estudantes se apropriam das lógicas intrínsecas
(regras, códigos, rituais, sistemáticas de funcionamento, organização, táticas etc.) a essas manifestações, assim como trocam entre
si e com a sociedade as representações e os significados que lhes
são atribuídos. Por essa razão, a delimitação das habilidades privilegia oito dimensões de conhecimento:

•

Experimentação: refere-se à dimensão do conhecimento que se
origina pela vivência das práticas corporais, pelo envolvimento
corporal na realização das mesmas. São conhecimentos que não
podem ser acessados sem passar pela vivência corporal, sem que
sejam efetivamente experimentados. Trata-se de uma possibilidade única de apreender as manifestações culturais tematizadas
pela Educação Física e do estudante se perceber como sujeito “de
carne e osso”. Faz parte dessa dimensão, além do imprescindível
acesso à experiência, cuidar para que as sensações geradas no
momento da realização de uma determinada vivência sejam positivas ou, pelo menos, não sejam desagradáveis a ponto de gerar
rejeição à prática em si.

•

Uso e apropriação: refere-se ao conhecimento que possibilita
ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma
determinada prática corporal. Trata-se do mesmo tipo de conhecimento gerado pela experimentação (saber fazer), mas dele se
diferencia por possibilitar ao estudante a competência43 necessária para potencializar o seu envolvimento com práticas corporais
no lazer ou para a saúde. Diz respeito àquele rol de conhecimentos que viabilizam a prática efetiva das manifestações da cultura
corporal de movimento não só durante as aulas, como também
para além delas.

•

Fruição: implica a apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais, bem como das diferentes
práticas corporais oriundas das mais diversas épocas, lugares e
grupos. Essa dimensão está vinculada com a apropriação de um
conjunto de conhecimentos que permita ao estudante desfrutar

43 Ser competente em uma prática corporal é apresentado no texto no sentido de poder dar
conta das exigências colocadas no momento de sua realização no contexto do lazer. Trata-se de
um grau de domínio da prática que permite ao sujeito uma atuação que lhe produz satisfação.
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da realização de uma determinada prática corporal e/ou apreciar
essa e outras tantas quando realizadas por outros.

•

Reflexão sobre a ação: refere-se aos conhecimentos originados
na observação e na análise das próprias vivências corporais e
daquelas realizadas por outros. Vai além da reflexão espontânea,
gerada em toda experiência corporal. Trata-se de um ato intencional, orientado a formular e empregar estratégias de observação
e análise para: (a) resolver desafios peculiares à prática realizada;
(b) apreender novas modalidades; e (c) adequar as práticas aos
interesses e às possibilidades próprios e aos das pessoas com
quem compartilha a sua realização.

•

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. A produção e partilha de atitudes, normas e valores (positivos e negativos) são inerentes a
qualquer processo de socialização. No entanto, essa dimensão
está diretamente associada ao ato intencional de ensino e de
aprendizagem e, portanto, demanda intervenção pedagógica
orientada para tal fim. Por esse motivo, a BNCC se concentra
mais especificamente na construção de valores relativos ao respeito às diferenças e no combate aos preconceitos de qualquer
natureza. Ainda assim, não se pretende propor o tratamento
apenas desses valores, ou fazê-lo só em determinadas etapas
do componente, mas assegurar a superação de estereótipos e
preconceitos expressos nas práticas corporais.

•

Análise: está associada aos conceitos necessários para entender as características e o funcionamento das práticas corporais
(saber sobre). Essa dimensão reúne conhecimentos como a classificação dos esportes, os sistemas táticos de uma modalidade,
o efeito de determinado exercício físico no desenvolvimento de
uma capacidade física, entre outros.

•

Compreensão: está também associada ao conhecimento conceitual, mas, diferentemente da dimensão anterior, refere-se ao
esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais
no contexto sociocultural, reunindo saberes que possibilitam
compreender o lugar das práticas corporais no mundo. Em linhas
gerais, essa dimensão está relacionada a temas que permitem
aos estudantes interpretar as manifestações da cultura corporal
de movimento em relação às dimensões éticas e estéticas, à
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época e à sociedade que as gerou e as modificou, às razões da
sua produção e transformação e à vinculação local, nacional e
global. Por exemplo, pelo estudo das condições que permitem o
surgimento de uma determinada prática corporal em uma dada
região e época ou os motivos pelos quais os esportes praticados por homens têm uma visibilidade e um tratamento midiático
diferente dos esportes praticados por mulheres.

•

Protagonismo comunitário: refere-se às atitudes/ações e conhecimentos necessários para os estudantes participarem de forma
confiante e autoral em decisões e ações orientadas a democratizar o acesso das pessoas às práticas corporais, tomando como
referência valores favoráveis à convivência social. Contempla a
reflexão sobre as possibilidades que eles e a comunidade têm
(ou não) de acessar uma determinada prática no lugar em que
moram, os recursos disponíveis (públicos e privados) para tal, os
agentes envolvidos nessa configuração, entre outros, bem como
as iniciativas que se dirigem para ambientes além da sala de aula,
orientadas a interferir no contexto em busca da materialização
dos direitos sociais vinculados a esse universo.

Vale ressaltar que não há nenhuma hierarquia entre essas dimensões, tampouco uma ordem necessária para o desenvolvimento
do trabalho no âmbito didático. Cada uma delas exige diferentes
abordagens e graus de complexidade para que se tornem relevantes e significativas.
Considerando as características dos conhecimentos e das experiências próprias da Educação Física, é importante que cada dimensão
seja sempre abordada de modo integrado com as outras, levando-se em conta sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva.
Assim, não é possível operar como se as dimensões pudessem ser
tratadas de forma isolada ou sobreposta.
Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades
na BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos
quais se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros).
Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser tomados
como modelo obrigatório para o desenho dos currículos.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da Educação Básica e as competências específicas
da área de Linguagens, o componente curricular de Educação
Física deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências
específicas.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
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, criticamente, os modelos disseminados na
mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas.
5. Identificar 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.
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4.1.3.1.

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS INICIAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
Os alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais possuem modos
próprios de vida e múltiplas experiências pessoais e sociais, o que
torna necessário reconhecer a existência de infâncias no plural e, consequentemente, a singularidade de qualquer processo escolar e sua
interdependência com as características da comunidade local. É
importante reconhecer, também, a necessária continuidade às experiências em torno do brincar, desenvolvidas na Educação Infantil. As
crianças possuem conhecimentos que precisam ser, por um lado,
reconhecidos e problematizados nas vivências escolares com vistas
a proporcionar a compreensão do mundo e, por outro, ampliados de
maneira a potencializar a inserção e o trânsito dessas crianças nas
várias esferas da vida social.
Diante do compromisso com a formação estética, sensível e ética, a
Educação Física, aliada aos demais componentes curriculares, assume
compromisso claro com a qualificação para a leitura, a produção e a
vivência das práticas corporais. Ao mesmo tempo, pode colaborar
com os processos de letramento e alfabetização dos alunos, ao criar
oportunidades e contextos para ler e produzir textos que focalizem
as distintas experiências e vivências nas práticas corporais tematizadas. Para tanto, os professores devem buscar formas de trabalho
pedagógico pautadas no diálogo, considerando a impossibilidade de
ações uniformes.
Além disso, para aumentar a flexibilidade na delimitação dos currículos e propostas curriculares, tendo em vista a adequação às realidades
locais, as habilidades de Educação Física para o Ensino Fundamental
– Anos Iniciais estão sendo propostas na BNCC organizadas em dois
blocos (1º e 2º anos; 3º ao 5º ano) e se referem aos seguintes objetos
de conhecimento em cada unidade temática:
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OBJETOS DE CONHECIMENTO
UNIDADES
TEMÁTICAS
1º E 2º ANOS
Brincadeiras
e jogos

Esportes

3º AO 5º ANO

Brincadeiras e jogos
da cultura popular
presentes no contexto
comunitário
e regional

Brincadeiras e jogos populares do
Brasil e do mundo

Esportes de marca

Esportes de campo e taco

Esportes de precisão

Esportes de rede/parede

Brincadeiras e jogos de matriz
indígena e africana

Esportes de invasão
Ginásticas

Ginástica geral

Ginástica geral

Danças

Danças do contexto
comunitário e regional

Danças do Brasil e do mundo

Lutas

Danças de matriz indígena e africana
Lutas do contexto comunitário e
regional
Lutas de matriz indígena e africana

Práticas corporais
de aventura

225

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

EDUCAÇÃO FÍSICA – 1º E 2º ANOS
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Brincadeiras e jogos

Brincadeiras e jogos da cultura popular
presentes no contexto comunitário e regional

Esportes

Esportes de marca
Esportes de precisão
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Ginásticas

Ginástica geral

Danças

Danças do contexto comunitário e regional
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HABILIDADES
(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular
presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças
individuais de desempenho dos colegas.
(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita),
as brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e
valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem.
(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características
dessas práticas.
(EF12EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros
momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas
na escola, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá las na escola e na
comunidade.
(EF12EF05) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, a
prática de esportes de marca e de precisão, identificando os elementos comuns a esses
esportes.
(EF12EF06) Discutir a importância da observação das normas e das regras dos esportes de
marca e de precisão para assegurar a integridade própria e as dos demais participantes.
(EF12EF07) Experimentar, fruir e identificar diferentes elementos básicos da ginástica
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) e da ginástica geral, de
forma individual e em pequenos grupos, adotando procedimentos de segurança.
(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos básicos da
ginástica e da ginástica geral.
(EF12EF09) Participar da ginástica geral, identificando as potencialidades e os limites do
corpo, e respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal.
(EF12EF10) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual),
as características dos elementos básicos da ginástica e da ginástica geral, identificando a
presença desses elementos em distintas práticas corporais.
(EF12EF11) Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e regional (rodas
cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá las, respeitando as diferenças individuais
e de desempenho corporal.
(EF12EF12) Identificar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças do
contexto comunitário e regional, valorizando e respeitando as manifestações de diferentes
culturas.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 3º AO 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Brincadeiras e jogos

Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do
mundo
Brincadeiras e jogos de matriz indígena e
africana

Esportes

Esportes de campo e taco
Esportes de rede/parede
Esportes de invasão

Ginásticas

Ginástica geral

Danças

Danças do Brasil e do mundo
Danças de matriz indígena e africana

Lutas

Lutas do contexto comunitário e regional
Lutas de matriz indígena e africana
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HABILIDADES
(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo,
incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá los, valorizando a importância desse
patrimônio histórico cultural.
(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de todos os
alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana.
(EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual),
as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana, explicando
suas características e a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação das
diferentes culturas.
(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela,
brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena
e africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando as aos espaços
públicos disponíveis.
(EF35EF05) Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, rede/parede
e invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas
básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo.
(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os
constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e comunitária/lazer).
(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da
ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), propondo
coreografias com diferentes temas do cotidiano.
(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos
básicos de apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os
limites do corpo e adotando procedimentos de segurança.
(EF35EF09) Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças
de matriz indígena e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados
dessas danças em suas culturas de origem.
(EF35EF10) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço,
gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena e africana.
(EF35EF11) Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos constitutivos das
danças populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz indígena e africana.
(EF35EF12) Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no contexto
das danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá las.
(EF35EF13) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário e
regional e lutas de matriz indígena e africana.
(EF35EF14) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do contexto comunitário e regional
e lutas de matriz indígena e africana experimentadas, respeitando o colega como oponente e
as normas de segurança.
(EF35EF15) Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional e lutas
de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as
demais práticas corporais.

229

LINGUAGENS EDUCAÇÃO FÍSICA
ENSINO FUNDAMENTAL

4.1.3.2.

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS FINAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
No Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes se deparam com
diversos docentes, o que torna mais complexas as interações e a sistemática de estudos. Ainda assim, os alunos nessa fase de escolarização
têm maior capacidade de abstração e de acessar diferentes fontes de
informação. Essas características permitem aos estudantes maior aprofundamento nos estudos das práticas corporais na escola.
Nesse contexto, e para aumentar a flexibilidade na delimitação dos
currículos e propostas curriculares, tendo em vista a adequação às
realidades locais, as habilidades de Educação Física para o Ensino
Fundamental – Anos Finais, assim como no Ensino Fundamental –
Anos Iniciais, estão sendo propostas na BNCC organizadas em dois
blocos (6º e 7º anos; 8º e 9º anos) e se referem aos seguintes objetos
de conhecimento, em cada unidade temática:

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO
6º E 7º ANOS

8º E 9º ANOS

Brincadeiras e
jogos

Jogos eletrônicos

Esportes

Esportes de marca

Esportes de rede/parede

Esportes de precisão

Esportes de campo e taco

Esportes de invasão

Esportes de invasão

Esportes técnico
combinatórios

Esportes de combate

Ginástica de
condicionamento físico

Ginástica de condicionamento físico

Danças

Danças urbanas

Danças de salão

Lutas

Lutas do Brasil

Lutas do mundo

Práticas corporais
de aventura

Práticas corporais de
aventura urbanas

Práticas corporais de aventura na
natureza

Ginásticas

Ginástica de conscientização corporal

Ressalte-se que, a partir do 6º ano, prevê-se que os estudantes
possam ter acesso a um conhecimento mais aprofundado de algumas
das práticas corporais, como também sua realização em contextos
de lazer e saúde, dentro e fora da escola.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º E 7º ANOS
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Brincadeiras e jogos

Jogos eletrônicos

Esportes

Esportes de marca
Esportes de precisão
Esportes de invasão
Esportes técnico combinatórios
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Ginásticas

Ginástica de condicionamento físico

Danças

Danças urbanas
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HABILIDADES
(EF67EF01) Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos, valorizando
e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e
etários.
(EF67EF02) Identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função
dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas por esses
diferentes tipos de jogos.
(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico combinatórios,
valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.
(EF67EF04) Praticar um ou mais esportes de marca, precisão, invasão e técnico combinatórios
oferecidos pela escola, usando habilidades técnico táticas básicas e respeitando regras.
(EF67EF05) Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto
nos esportes de marca, precisão, invasão e técnico combinatórios como nas modalidades
esportivas escolhidas para praticar de forma específica.
(EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas
diferentes manifestações (profissional e comunitário/lazer).
(EF67EF07) Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não disponíveis
e/ou acessíveis na comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na escola.
(EF67EF08) Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas,
identificando seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações corporais
provocadas pela sua prática.
(EF67EF09) Construir, coletivamente, procedimentos e normas de convívio que viabilizem a
participação de todos na prática de exercícios físicos, com o objetivo de promover a saúde.
(EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para a prática
de exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar.
(EF67EF11) Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus elementos
constitutivos (ritmo, espaço, gestos).
(EF67EF12) Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos constitutivos das danças
urbanas.
(EF67EF13) Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando e
respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º E 7º ANOS (Continuação)
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UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Lutas

Lutas do Brasil

Práticas corporais de aventura

Práticas corporais de aventura urbanas
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HABILIDADES
(EF67EF14) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas do Brasil, valorizando a própria
segurança e integridade física, bem como as dos demais.
(EF67EF15) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do Brasil, respeitando o colega
como oponente.
(EF67EF16) Identificar as características (códigos, rituais, elementos técnico táticos,
indumentária, materiais, instalações, instituições) das lutas do Brasil.
(EF67EF17) Problematizar preconceitos e estereótipos relacionados ao universo das lutas e
demais práticas corporais, propondo alternativas para superá los, com base na solidariedade,
na justiça, na equidade e no respeito.
(EF67EF18) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura urbanas, valorizando
a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais.
(EF67EF19) Identificar os riscos durante a realização de práticas corporais de aventura urbanas
e planejar estratégias para sua superação.
(EF67EF20) Executar práticas corporais de aventura urbanas, respeitando o patrimônio
público e utilizando alternativas para a prática segura em diversos espaços.
(EF67EF21) Identificar a origem das práticas corporais de aventura e as possibilidades de
recriá las, reconhecendo as características (instrumentos, equipamentos de segurança,
indumentária, organização) e seus tipos de práticas.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 8º E 9º ANOS
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Esportes

Esportes de rede/parede
Esportes de campo e taco
Esportes de invasão
Esportes de combate

Ginásticas

Ginástica de condicionamento físico
Ginástica de conscientização corporal

Danças
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HABILIDADES
(EF89EF01) Experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro e técnico) e fruir os esportes
de rede/parede, campo e taco, invasão e combate, valorizando o trabalho coletivo e o
protagonismo.
(EF89EF02) Praticar um ou mais esportes de rede/parede, campo e taco, invasão e combate
oferecidos pela escola, usando habilidades técnico táticas básicas.
(EF89EF03) Formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos,
tanto nos esportes de campo e taco, rede/parede, invasão e combate como nas modalidades
esportivas escolhidas para praticar de forma específica.
(EF89EF04) Identificar os elementos técnicos ou técnico táticos individuais, combinações
táticas, sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, bem como
diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias
de esporte: rede/parede, campo e taco, invasão e combate.
(EF89EF05) Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns
de seus problemas (doping, corrupção, violência etc.) e a forma como as mídias os apresentam.
(EF89EF06) Verificar locais disponíveis na comunidade para a prática de esportes e das
demais práticas corporais tematizadas na escola, propondo e produzindo alternativas para
utilizá los no tempo livre.
(EF89EF07) Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, identificando
as exigências corporais desses diferentes programas e reconhecendo a importância de uma
prática individualizada, adequada às características e necessidades de cada sujeito.
(EF89EF08) Discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde
e beleza, considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios (científico,
midiático etc.).
(EF89EF09) Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos
para a ampliação do rendimento ou potencialização das transformações corporais.
(EF89EF10) Experimentar e fruir um ou mais tipos de ginástica de conscientização corporal,
identificando as exigências corporais dos mesmos.
(EF89EF11) Identificar as diferenças e semelhanças entre a ginástica de conscientização
corporal e as de condicionamento físico e discutir como a prática de cada uma dessas
manifestações pode contribuir para a melhoria das condições de vida, saúde, bem estar e
cuidado consigo mesmo.
(EF89EF12) Experimentar, fruir e recriar danças de salão, valorizando a diversidade cultural e
respeitando a tradição dessas culturas.
(EF89EF13) Planejar e utilizar estratégias para se apropriar dos elementos constitutivos (ritmo,
espaço, gestos) das danças de salão.
(EF89EF14) Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão e demais práticas
corporais e propor alternativas para sua superação.
(EF89EF15) Analisar as características (ritmos, gestos, coreografias e músicas) das danças de
salão, bem como suas transformações históricas e os grupos de origem.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 8º E 9º ANOS (Continuação)
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UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Lutas

Lutas do mundo

Práticas corporais de aventura

Práticas corporais de aventura na natureza

LINGUAGENS EDUCAÇÃO FÍSICA
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HABILIDADES
(EF89EF16) Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo,
adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente.
(EF89EF17) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as
suas características técnico táticas.
(EF89EF18) Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a
midiatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem.
(EF89EF19) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na natureza,
valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais, respeitando o
patrimônio natural e minimizando os impactos de degradação ambiental.
(EF89EF20) Identificar riscos, formular estratégias e observar normas de segurança para
superar os desafios na realização de práticas corporais de aventura na natureza.
(EF89EF21) Identificar as características (equipamentos de segurança, instrumentos,
indumentária, organização) das práticas corporais de aventura na natureza, bem como suas
transformações históricas.
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4.1.4.

LÍNGUA INGLESA

Aprender a língua inglesa propicia a criação de novas formas de
engajamento e participação dos alunos em um mundo social
cada vez mais globalizado e plural, em que as fronteiras entre países
e interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais
estão cada vez mais difusas e contraditórias. Assim, o estudo da
língua inglesa pode possibilitar a todos o acesso aos saberes linguísticos necessários para engajamento e participação, contribuindo
para o agenciamento crítico dos estudantes e para o exercício da
cidadania ativa, além de ampliar as possibilidades de interação e
mobilidade, abrindo novos percursos de construção de conhecimentos e de continuidade nos estudos. É esse caráter formativo
que inscreve a aprendizagem de inglês em uma perspectiva de
educação linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões
pedagógicas e políticas estão intrinsecamente ligadas.
Ensinar inglês com essa finalidade tem, para o currículo, três implicações importantes. A primeira é que esse caráter formativo obriga
a rever as relações entre língua, território e cultura, na medida em
que os falantes de inglês já não se encontram apenas nos países
em que essa é a língua oficial. Esse fato provoca uma série de indagações, dentre elas, “Que inglês é esse que ensinamos na escola?”.
Alguns conceitos parecem já não atender as perspectivas de compreensão de uma língua que “viralizou” e se tornou “miscigenada”,
como é o caso do conceito de língua estrangeira, fortemente criticado
por seu viés eurocêntrico. Outras terminologias, mais recentemente
propostas, também provocam um intenso debate no campo, tais
como inglês como língua internacional, como língua global, como
língua adicional, como língua franca, dentre outras. Em que pese as
diferenças entre uma terminologia e outra, suas ênfases, pontos de
contato e eventuais sobreposições, o tratamento dado ao componente na BNCC prioriza o foco da função social e política do inglês
e, nesse sentido, passa a tratá-la em seu status de língua franca. O
conceito não é novo e tem sido recontextualizado por teóricos do
campo em estudos recentes que analisam os usos da língua inglesa
no mundo contemporâneo. Nessa proposta, a língua inglesa não é
mais aquela do “estrangeiro”, oriundo de países hegemônicos, cujos
falantes servem de modelo a ser seguido, nem tampouco trata-se de
uma variante da língua inglesa. Nessa perspectiva, são acolhidos e
legitimados os usos que dela fazem falantes espalhados no mundo
inteiro, com diferentes repertórios linguísticos e culturais, o que possibilita, por exemplo, questionar a visão de que o único inglês “correto”
– e a ser ensinado – é aquele falado por estadunidenses ou britânicos.
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Mais ainda, o tratamento do inglês como língua franca o desvincula da
noção de pertencimento a um determinado território e, consequentemente, a culturas típicas de comunidades específicas, legitimando os
usos da língua inglesa em seus contextos locais. Esse entendimento
favorece uma educação linguística voltada para a interculturalidade,
isto é, para o reconhecimento das (e o respeito às) diferenças, e para
a compreensão de como elas são produzidas nas diversas práticas
sociais de linguagem, o que favorece a reflexão crítica sobre diferentes modos de ver e de analisar o mundo, o(s) outro(s) e a si mesmo.
A segunda implicação diz respeito à ampliação da visão de letramento,
ou melhor, dos multiletramentos, concebida também nas práticas
sociais do mundo digital – no qual saber a língua inglesa potencializa as possibilidades de participação e circulação – que aproximam e
entrelaçam diferentes semioses e linguagens (verbal, visual, corporal,
audiovisual), em um contínuo processo de significação contextualizado, dialógico e ideológico. Concebendo a língua como construção
social, o sujeito “interpreta”, “reinventa” os sentidos de modo situado,
criando novas formas de identificar e expressar ideias, sentimentos e
valores. Nesse sentido, ao assumir seu status de língua franca – uma
língua que se materializa em usos híbridos, marcada pela fluidez e
que se abre para a invenção de novas formas de dizer, impulsionada
por falantes pluri/multilíngues e suas características multiculturais –, a
língua inglesa torna-se um bem simbólico para falantes do mundo todo.
Por fim, a terceira implicação diz respeito a abordagens de ensino. Situar
a língua inglesa em seu status de língua franca implica compreender
que determinadas crenças – como a de que há um “inglês melhor” para
se ensinar, ou um “nível de proficiência” específico a ser alcançado pelo
aluno – precisam ser relativizadas. Isso exige do professor uma atitude
de acolhimento e legitimação de diferentes formas de expressão na
língua, como o uso de ain’t para fazer a negação, e não apenas formas
“padrão” como isn’t ou aren’t. Em outras palavras, não queremos tratar
esses usos como uma exceção, uma curiosidade local da língua, que
foge ao “padrão” a ser seguido. Muito pelo contrário – é tratar usos
locais do inglês e recursos linguísticos a eles relacionados na perspectiva de construção de um repertório linguístico, que deve ser analisado
e disponibilizado ao aluno para dele fazer uso observando sempre a
condição de inteligibilidade na interação linguística. Ou seja, o status
de inglês como língua franca implica deslocá-la de um modelo ideal de
falante, considerando a importância da cultura no ensino-aprendizagem da língua e buscando romper com aspectos relativos à “correção”,
“precisão” e “proficiência” linguística.
Essas três implicações orientam os eixos organizadores propostos
para o componente Língua Inglesa, apresentados a seguir.
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O eixo Oralidade envolve as práticas de linguagem em situações de
uso oral da língua inglesa, com foco na compreensão (ou escuta) e na
produção oral (ou fala), articuladas pela negociação na construção de
significados partilhados pelos interlocutores e/ou participantes envolvidos, com ou sem contato face a face. Assim, as práticas de linguagem
oral presenciais, com contato face a face – tais como debates, entrevistas,
conversas/diálogos, entre outras –, constituem gêneros orais nas quais
as características dos textos, dos falantes envolvidos e seus “modos particulares de falar a língua”, que, por vezes, marcam suas identidades,
devem ser considerados. Itens lexicais e estruturas linguísticas utilizados,
pronúncia, entonação e ritmo empregados, por exemplo, acrescidos
de estratégias de compreensão (compreensão global, específica e
detalhada), de acomodação (resolução de conflitos) e de negociação
(solicitação de esclarecimentos e confirmações, uso de paráfrases e
exemplificação) constituem aspectos relevantes na configuração e na
exploração dessas práticas. Em outros contextos, nos quais as práticas
de uso oral acontecem sem o contato face a face – como assistir a filmes
e programações via web ou TV ou ouvir músicas e mensagens publicitárias, entre outras –, a compreensão envolve escuta e observação atentas
de outros elementos, relacionados principalmente ao contexto e aos
usos da linguagem, às temáticas e a suas estruturas.
Além disso, a oralidade também proporciona o desenvolvimento de
uma série de comportamentos e atitudes – como arriscar-se e se fazer
compreender, dar voz e vez ao outro, entender e acolher a perspectiva do outro, superar mal-entendidos e lidar com a insegurança, por
exemplo. Para o trabalho pedagógico, cabe ressaltar que diferentes
recursos midiáticos verbo-visuais (cinema, internet, televisão, entre
outros) constituem insumos autênticos e significativos, imprescindíveis
para a instauração de práticas de uso/interação oral em sala de aula e
de exploração de campos em que tais práticas possam ser trabalhadas.
Nessas práticas, que articulam aspectos diversos das linguagens para
além do verbal (tais como o visual, o sonoro, o gestual e o tátil), os estudantes terão oportunidades de vivência e reflexão sobre os usos orais/
oralizados da língua inglesa.
O eixo Leitura aborda práticas de linguagem decorrentes da interação
do leitor com o texto escrito, especialmente sob o foco da construção de significados, com base na compreensão e interpretação dos
gêneros escritos em língua inglesa, que circulam nos diversos campos
e esferas da sociedade.
As práticas de leitura em inglês promovem, por exemplo, o desenvolvimento de estratégias de reconhecimento textual (o uso de pistas
verbais e não verbais para formulação de hipóteses e inferências) e de
investigação sobre as formas pelas quais os contextos de produção
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favorecem processos de significação e reflexão crítica/problematização dos temas tratados.
O trabalho com gêneros verbais e híbridos, potencializados principalmente pelos meios digitais, possibilita vivenciar, de maneira significativa
e situada, diferentes modos de leitura (ler para ter uma ideia geral do
texto, buscar informações específicas, compreender detalhes etc.), bem
como diferentes objetivos de leitura (ler para pesquisar, para revisar a
própria escrita, em voz alta para expor ideias e argumentos, para agir no
mundo, posicionando-se de forma crítica, entre outras). Além disso, as
práticas leitoras em língua inglesa compreendem possibilidades variadas de contextos de uso das linguagens para pesquisa e ampliação de
conhecimentos de temáticas significativas para os estudantes, com trabalhos de natureza interdisciplinar ou fruição estética de gêneros como
poemas, peças de teatro etc.
A vivência em leitura a partir de práticas situadas, envolvendo o contato
com gêneros escritos e multimodais variados, de importância para a
vida escolar, social e cultural dos estudantes, bem como as perspectivas de análise e problematização a partir dessas leituras, corroboram
para o desenvolvimento da leitura crítica e para a construção de um
percurso criativo e autônomo de aprendizagem da língua.
Do ponto de vista metodológico, a apresentação de situações de
leitura organizadas em pré-leitura, leitura e pós-leitura deve ser vista
como potencializadora dessas aprendizagens de modo contextualizado e significativo para os estudantes, na perspectiva de um (re)
dimensionamento das práticas e competências leitoras já existentes,
especialmente em língua materna.
As práticas de produção de textos propostas no eixo Escrita consideram dois aspectos do ato de escrever. Por um lado, enfatizam sua natureza processual e colaborativa. Esse processo envolve movimentos ora
coletivos, ora individuais, de planejamento-produção-revisão, nos quais
são tomadas e avaliadas as decisões sobre as maneiras de comunicar
o que se deseja, tendo em mente aspectos como o objetivo do texto, o
suporte que lhe permitirá circulação social e seus possíveis leitores. Por
outro lado, o ato de escrever é também concebido como prática social
e reitera a finalidade da escrita condizente com essa prática, oportunizando aos alunos agir com protagonismo.
Trata-se, portanto, de uma escrita autoral, que se inicia com textos que
utilizam poucos recursos verbais (mensagens, tirinhas, fotolegendas,
adivinhas, entre outros) e se desenvolve para textos mais elaborados
(autobiografias, esquetes, notícias, relatos de opinião, chat, fôlder,
entre outros), nos quais recursos linguístico-discursivos variados
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podem ser trabalhados. Essas vivências contribuem para o desenvolvimento de uma escrita autêntica, criativa e autônoma.
O eixo Conhecimentos linguísticos consolida-se pelas práticas de uso,
análise e reflexão sobre a língua, sempre de modo contextualizado, articulado e a serviço das práticas de oralidade, leitura e escrita. O estudo
do léxico e da gramática, envolvendo formas e tempos verbais, estruturas frasais e conectores discursivos, entre outros, tem como foco levar
os alunos, de modo indutivo, a descobrir o funcionamento sistêmico do
inglês. Para além da definição do que é certo e do que é errado, essas
descobertas devem propiciar reflexões sobre noções como “adequação”,
“padrão”, “variação linguística” e “inteligibilidade”, levando o estudante
a pensar sobre os usos da língua inglesa, questionando, por exemplo:
“Essa forma de usar o inglês estaria ‘adequada’ na perspectiva de quem?
Quem define o que é o ‘correto’ na língua? Quem estaria incluído nesses
usos da linguagem? Quem estaria silenciado?” De modo contrastivo,
devem também explorar relações de semelhança e diferença entre a
língua inglesa, a língua portuguesa e outras línguas que porventura os
alunos também conheçam. Para além de uma comparação trivial, com
vistas à mera curiosidade, o transitar por diferentes línguas pode se
constituir um exercício metalinguístico frutífero, ao mesmo tempo em
que dá visibilidade a outras línguas, que não apenas o inglês.
A proposição do eixo Dimensão intercultural nasce da compreensão de
que as culturas, especialmente na sociedade contemporânea, estão em
contínuo processo de interação e (re)construção. Desse modo, diferentes grupos de pessoas, com interesses, agendas e repertórios linguísticos
e culturais diversos, vivenciam, em seus contatos e fluxos interacionais,
processos de constituição de identidades abertas e plurais. Este é o
cenário do inglês como língua franca, e, nele, aprender inglês implica
problematizar os diferentes papéis da própria língua inglesa no mundo,
seus valores, seu alcance e seus efeitos nas relações entre diferentes
pessoas e povos, tanto na sociedade contemporânea quanto em uma
perspectiva histórica. Nesse sentido, o tratamento do inglês como língua
franca impõe desafios e novas prioridades para o ensino, entre os quais
o adensamento das reflexões sobre as relações entre língua, identidade
e cultura, e o desenvolvimento da competência intercultural.
É imprescindível dizer que esses eixos, embora tratados de forma
separada na explicitação da BNCC, estão intrinsecamente ligados nas
práticas sociais de usos da língua inglesa e devem ser assim trabalhados nas situações de aprendizagem propostas no contexto escolar.
Em outras palavras, é a língua em uso, sempre híbrida, polifônica e
multimodal que leva ao estudo de suas características específicas,
não devendo ser nenhum dos eixos, sobretudo o de Conhecimentos
linguísticos, tratado como pré-requisito para esse uso.
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Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na
BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais
se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os
agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo
obrigatório para o desenho dos currículos.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da Educação Básica e as competências específicas da
área de Linguagens, o componente curricular de Língua Inglesa deve
garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas44.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA INGLESA PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
1. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural,
refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa
contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no
que concerne ao mundo do trabalho.
2. Comunicar se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em
mídias impressas ou digitais, reconhecendo a como ferramenta de acesso
ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a
compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício
do protagonismo social.
3. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua
materna/outras línguas, articulando as a aspectos sociais, culturais e
identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade.
4. Elaborar repertórios linguístico discursivos da língua inglesa, usados em
diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país,
de modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar
os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades
contemporâneas.
5. Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para
pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar se e produzir sentidos em
práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável.
6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos
na língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de
perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico culturais.

44 Essas competências podem ser referência para a elaboração de currículos de outras
línguas, caso seja opção dos sistemas e redes ofertá-las.
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4.1.4.1.

LÍNGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS FINAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
A BNCC de Língua Inglesa para o Ensino Fundamental – Anos Finais
está organizada por eixos, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. As unidades temáticas, em sua grande
maioria, repetem-se e são ampliadas as habilidades a elas correspondentes. Para cada unidade temática, foram selecionados objetos
de conhecimento e habilidades a ser enfatizados em cada ano de
escolaridade (6º, 7º, 8º e 9º anos), servindo de referência para a
construção dos currículos e planejamentos de ensino, que devem
ser complementados e/ou redimensionados conforme as especificidades dos contextos locais.
Tal opção de apresentação da BNCC permite, por exemplo, que
determinadas habilidades possam ser trabalhadas em outros anos,
se assim for conveniente e significativo para os estudantes, o que
também atende a uma perspectiva de currículo espiralado.
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4.2.

 ÁREA DE
A
MATEMÁTICA

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.
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.
Apesar de a Matemática ser, por excelência, uma ciência hipotético-dedutiva, porque suas demonstrações se apoiam sobre um sistema
de axiomas e postulados, é de fundamental importância também
considerar o papel heurístico das experimentações na aprendizagem
da Matemática.
No Ensino Fundamental, essa área, por meio da articulação de seus
diversos campos – Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e
Probabilidade –, precisa garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo real a representações (tabelas, figuras e
esquemas) e associem essas representações a uma atividade matemática (conceitos e propriedades), fazendo induções e conjecturas.
Assim, espera-se que eles desenvolvam a capacidade de identificar
oportunidades de utilização da matemática para resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos e resultados para obter
soluções e interpretá-las segundo os contextos das situações. A
dedução de algumas propriedades e a verificação de conjecturas,
a partir de outras, podem ser estimuladas, sobretudo ao final do
Ensino Fundamental.
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O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático45, definido como 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. É também o letramento matemático que assegura
aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são
fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que
favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a
investigação e pode ser prazeroso (fruição).
O desenvolvimento dessas habilidades está intrinsecamente relacionado a algumas formas de organização da aprendizagem matemática,
com base na análise de situações da vida cotidiana, de outras áreas do
conhecimento e da própria Matemática. Os processos matemáticos
de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimento
de projetos e da modelagem podem ser citados como formas
privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao
mesmo tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo
de todo o Ensino Fundamental. Esses processos de aprendizagem
são potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências
fundamentais para o letramento matemático (raciocínio, representação, comunicação e argumentação) e para o desenvolvimento do
pensamento computacional.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da Educação Básica, a área de Matemática e, por
consequência, o componente curricular de Matemática devem
garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.

45 Segundo a Matriz do Pisa 2012, o “letramento matemático é a capacidade individual
de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Isso
inclui raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas
matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a
reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo e para que cidadãos construtivos,
engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões
necessárias.”. Disponível em: <http://download.inep.gov.br/acoes internacionais/pisa/
marcos referenciais/2013/matriz avaliacao matematica.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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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.
4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos
presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar,
representar 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 prá
tico 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 ques
tionamentos 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.

267

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

4.2.1.

MATEMÁTICA

Com base nos recentes documentos curriculares brasileiros, a BNCC
leva em conta que os diferentes campos que compõem a Matemática reúnem um conjunto de ideias fundamentais que produzem
articulações entre eles: equivalência, ordem, proporcionalidade,
interdependência, representação, variação e aproximação. Essas
ideias fundamentais são importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos e devem se converter, na escola, em
objetos de conhecimento. A proporcionalidade, por exemplo, deve estar
presente no estudo de: operações com os números naturais; representação fracionária dos números racionais; áreas; funções; probabilidade
etc. Além disso, essa noção também se evidencia em muitas ações
cotidianas e de outras áreas do conhecimento, como vendas e trocas
mercantis, balanços químicos, representações gráficas etc.
Nessa direção, a BNCC propõe cinco unidades temáticas, correlacionadas, que orientam a formulação de habilidades a ser desenvolvidas
ao longo do Ensino Fundamental. Cada uma delas pode receber
ênfase diferente, a depender do ano de escolarização.
A unidade temática 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. No processo da construção da noção
de número, os alunos precisam desenvolver, entre outras, as ideias
de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, noções
fundamentais da Matemática. Para essa construção, é importante
propor, por meio de situações significativas, sucessivas ampliações
dos campos numéricos. No estudo desses campos numéricos, devem
ser enfatizados registros, usos, significados e operações.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa em relação a
essa temática é que os alunos resolvam problemas com números
naturais e números racionais cuja representação decimal é finita,
envolvendo diferentes significados das operações, argumentem e
justifiquem os procedimentos utilizados para a resolução e avaliem a
plausibilidade dos resultados encontrados. No tocante aos cálculos,
espera-se que os alunos desenvolvam diferentes estratégias para a
obtenção dos resultados, sobretudo por estimativa e cálculo mental,
além de algoritmos e uso de calculadoras.
Nessa fase espera-se também o desenvolvimento de habilidades
no que se refere à leitura, escrita e ordenação de números naturais e números racionais por meio da identificação e compreensão
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de características do sistema de numeração decimal, sobretudo o
valor posicional dos algarismos. Na perspectiva de que os alunos
aprofundem a noção de número, é importante colocá-los diante de
tarefas, como as que envolvem medições, nas quais os números
naturais não são suficientes para resolvê-las, indicando a necessidade dos números racionais tanto na representação decimal quanto
na fracionária.
Com referência ao Ensino Fundamental – Anos Finais, a expectativa
é a de que os alunos resolvam problemas com números naturais,
inteiros e racionais, envolvendo as operações fundamentais, com
seus diferentes significados, e utilizando estratégias diversas, com
compreensão dos processos neles envolvidos. Para que aprofundem
a noção de número, é importante colocá-los diante de problemas,
sobretudo os geométricos, nos quais os números racionais não são
suficientes para resolvê-los, de modo que eles reconheçam a necessidade de outros números: os irracionais. Os alunos devem dominar
também o cálculo de porcentagem, porcentagem de porcentagem,
juros, descontos e acréscimos, incluindo o uso de tecnologias digitais. No tocante a esse tema, espera-se que saibam reconhecer,
comparar e ordenar números reais, com apoio da relação desses
números com pontos na reta numérica. Cabe ainda destacar que o
desenvolvimento do pensamento numérico não se completa, evidentemente, apenas com objetos de estudos descritos na unidade
Números. Esse pensamento é ampliado e aprofundado quando se
discutem situações que envolvem conteúdos das demais unidades
temáticas: Álgebra, Geometria, Grandezas e medidas e Probabilidade e estatística.
Outro aspecto a ser considerado nessa unidade temática é o estudo
de conceitos básicos de economia e finanças, visando à educação financeira dos alunos. Assim, podem ser discutidos assuntos
como taxas de juros, inflação, aplicações financeiras (rentabilidade
e liquidez de um investimento) e impostos. Essa unidade temática
favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre
as questões do consumo, trabalho e dinheiro. É possível, por
exemplo, desenvolver um projeto com a História, visando ao estudo
do dinheiro e sua função na sociedade, da relação entre dinheiro
e tempo, dos impostos em sociedades diversas, do consumo em
diferentes momentos históricos, incluindo estratégias atuais de
marketing. Essas questões, além de promover o desenvolvimento
de competências pessoais e sociais dos alunos, podem se constituir
em excelentes contextos para as aplicações dos conceitos da Matemática Financeira e também proporcionar contextos para ampliar e
aprofundar esses conceitos.
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A unidade temática Álgebra, por sua vez, tem como finalidade o
desenvolvimento de um tipo especial de pensamento – pensamento
algébrico – que é essencial para utilizar modelos matemáticos na
compreensão, representação e análise de relações quantitativas
de grandezas e, também, de situações e estruturas matemáticas,
fazendo uso de letras e outros símbolos. Para esse desenvolvimento, é necessário que os alunos identifiquem regularidades e
padrões de sequências numéricas e não numéricas, estabeleçam
leis matemáticas que expressem a relação de interdependência entre grandezas em diferentes contextos, bem como criar,
interpretar e transitar entre as diversas representações gráficas
e simbólicas, para resolver problemas por meio de equações e
inequações, com compreensão dos procedimentos utilizados. As
ideias matemáticas fundamentais vinculadas a essa unidade são:
equivalência, variação, interdependência e proporcionalidade. Em
síntese, essa unidade temática deve enfatizar o desenvolvimento
de uma linguagem, o estabelecimento de generalizações, a análise
da interdependência de grandezas e a resolução de problemas
por meio de equações ou inequações.
Nessa perspectiva, é imprescindível que algumas dimensões do
trabalho com a álgebra estejam presentes nos processos de ensino
e aprendizagem desde o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, como
as ideias de regularidade, generalização de padrões e propriedades
da igualdade. No entanto, nessa fase, não se propõe o uso de letras
para expressar regularidades, por mais simples que sejam. A relação
dessa unidade temática com a de Números é bastante evidente no
trabalho com sequências (recursivas e repetitivas), seja na ação de
completar uma sequência com elementos ausentes, seja na construção de sequências segundo uma determinada regra de formação.
A relação de equivalência pode ter seu início com atividades
simples, envolvendo a igualdade, como reconhecer que se 2 + 3 =
5 e 5 = 4 + 1, então 2 + 3 = 4 + 1. Atividades como essa contribuem
para a compreensão de que o sinal de igualdade não é apenas a
indicação de uma operação a ser feita. A noção intuitiva de função
pode ser explorada por meio da resolução de problemas envolvendo a variação proporcional direta entre duas grandezas (sem
utilizar a regra de três), como: “Se com duas medidas de suco concentrado eu obtenho três litros de refresco, quantas medidas desse
suco concentrado eu preciso para ter doze litros de refresco?”
No Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudos de Álgebra
retomam, aprofundam e ampliam o que foi trabalhado no Ensino
Fundamental – Anos Iniciais. Nessa fase, os alunos devem compreender os diferentes significados das variáveis numéricas em
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uma expressão, estabelecer uma generalização de uma propriedade, investigar a regularidade de uma sequência numérica,
indicar um valor desconhecido em uma sentença algébrica e estabelecer a variação entre duas grandezas. É necessário, portanto,
que os alunos estabeleçam conexões entre variável e função e
entre incógnita e equação. As técnicas de resolução de equações
e inequações, inclusive no plano cartesiano, devem ser desenvolvidas como uma maneira de representar e resolver determinados
tipos de problema, e não como objetos de estudo em si mesmos.
Outro aspecto a ser considerado é que a aprendizagem de Álgebra,
como também aquelas relacionadas a Números, Geometria e Probabilidade e estatística, podem contribuir para o desenvolvimento
do pensamento computacional dos alunos, tendo em vista que eles
precisam ser capazes de traduzir uma situação dada em outras
linguagens, como transformar situações-problema, apresentadas
em língua materna, em fórmulas, tabelas e gráficos e vice-versa.
Associado ao pensamento computacional, cumpre salientar a
importância dos algoritmos e de seus fluxogramas, que podem
ser objetos de estudo nas aulas de Matemática. Um algoritmo é
uma sequência finita de procedimentos que permite resolver um
determinado problema. Assim, o algoritmo é a decomposição de
um procedimento complexo em suas partes mais simples, relacionando-as e ordenando-as, e pode ser representado graficamente
por um fluxograma. A linguagem algorítmica tem pontos em
comum com a linguagem algébrica, sobretudo em relação ao conceito de variável. Outra habilidade relativa à álgebra que mantém
estreita relação com o pensamento computacional é a identificação de padrões para se estabelecer generalizações, propriedades
e algoritmos.
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.
Esse pensamento é necessário para investigar propriedades,
fazer conjecturas e produzir argumentos geométricos convincentes. É importante, também, considerar o aspecto funcional
que deve estar presente no estudo da Geometria: as transformações geométricas, sobretudo as simetrias. As ideias matemáticas
fundamentais associadas a essa temática são, principalmente,
construção, representação e interdependência.
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No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, espera-se que os alunos
identifiquem e estabeleçam pontos de referência para a localização e o deslocamento de objetos, construam representações de
espaços conhecidos e estimem distâncias, usando, como suporte,
mapas (em papel, tablets ou smartphones), croquis e outras
representações. Em relação às formas, espera-se que os alunos
indiquem características das formas geométricas tridimensionais
e bidimensionais, associem figuras espaciais a suas planificações
e vice-versa. Espera-se, também, que nomeiem e comparem polígonos, por meio de propriedades relativas aos lados, vértices e
ângulos. O estudo das simetrias deve ser iniciado por meio da
manipulação de representações de figuras geométricas planas em
quadriculados ou no plano cartesiano, e com recurso de softwares
de geometria dinâmica.
No Ensino Fundamental – Anos Finais, o ensino de Geometria
precisa ser visto como consolidação e ampliação das aprendizagens realizadas. Nessa etapa, devem ser enfatizadas também as
tarefas que analisam e produzem transformações e ampliações/
reduções de figuras geométricas planas, identificando seus elementos variantes e invariantes, de modo a desenvolver os conceitos
de congruência e semelhança. Esses conceitos devem ter destaque nessa fase do Ensino Fundamental, de modo que os alunos
sejam capazes de reconhecer as condições necessárias e suficientes para obter triângulos congruentes ou semelhantes e que
saibam aplicar esse conhecimento para realizar demonstrações
simples, contribuindo para a formação de um tipo de raciocínio
importante para a Matemática, o raciocínio hipotético-dedutivo.
Outro ponto a ser destacado é a aproximação da Álgebra com
a Geometria, desde o início do estudo do plano cartesiano, por
meio da geometria analítica. As atividades envolvendo a ideia de
coordenadas, já iniciadas no Ensino Fundamental – Anos Iniciais,
podem ser ampliadas para o contexto das representações no
plano cartesiano, como a representação de sistemas de equações
do 1º grau, articulando, para isso, conhecimentos decorrentes da
ampliação dos conjuntos numéricos e de suas representações na
reta numérica.
Assim, a Geometria não pode ficar reduzida a mera aplicação de
fórmulas de cálculo de área e de volume nem a aplicações numéricas imediatas de teoremas sobre relações de proporcionalidade
em situações relativas a feixes de retas paralelas cortadas por retas
secantes ou do teorema de Pitágoras. A equivalência de áreas, por
exemplo, já praticada há milhares de anos pelos mesopotâmios e
gregos antigos sem utilizar fórmulas, permite transformar qualquer região poligonal plana em um quadrado com mesma área (é o
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que os gregos chamavam “fazer a quadratura de uma figura”). Isso
permite, inclusive, resolver geometricamente problemas que podem
ser traduzidos por uma equação do 2º grau.
As medidas quantificam grandezas do mundo físico e são fundamentais para a compreensão da realidade. Assim, a unidade
temática 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.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa é que os
alunos reconheçam que medir é comparar uma grandeza com uma
unidade e expressar o resultado da comparação por meio de um
número. Além disso, devem resolver problemas oriundos de situações cotidianas que envolvem grandezas como comprimento, massa,
tempo, temperatura, área (de triângulos e retângulos) e capacidade
e volume (de sólidos formados por blocos retangulares), sem uso
de fórmulas, recorrendo, quando necessário, a transformações entre
unidades de medida padronizadas mais usuais. Espera-se, também,
que resolvam problemas sobre situações de compra e venda e
desenvolvam, por exemplo, atitudes éticas e responsáveis em
relação ao consumo. Sugere-se que esse processo seja iniciado utilizando, preferencialmente, unidades não convencionais para fazer
as comparações e medições, o que dá sentido à ação de medir, evitando a ênfase em procedimentos de transformação de unidades
convencionais. No entanto, é preciso considerar o contexto em que
a escola se encontra: em escolas de regiões agrícolas, por exemplo,
as medidas agrárias podem merecer maior atenção em sala de aula.
No Ensino Fundamental – Anos Finais, a expectativa é a de que os
alunos reconheçam comprimento, área, volume e abertura de ângulo
como grandezas associadas a figuras geométricas e que consigam
resolver problemas envolvendo essas grandezas com o uso de unidades de medida padronizadas mais usuais. Além disso, espera-se
que estabeleçam e utilizem relações entre essas grandezas e entre
elas e grandezas não geométricas, para estudar grandezas derivadas como densidade, velocidade, energia, potência, entre outras.
Nessa fase da escolaridade, os alunos devem determinar expressões de cálculo de áreas de quadriláteros, triângulos e círculos, e as
de volumes de prismas e de cilindros. Outro ponto a ser destacado
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refere-se à introdução de medidas de capacidade de armazenamento
de computadores como grandeza associada a demandas da sociedade moderna. Nesse caso, é importante destacar o fato de que os
prefixos utilizados para byte (quilo, mega, giga) não estão associados
ao sistema de numeração decimal, de base 10, pois um quilobyte, por
exemplo, corresponde a 1024 bytes, e não a 1000 bytes.
A incerteza e o tratamento de dados são estudados na unidade
temática Probabilidade e estatística. Ela propõe a abordagem de
conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações-problema da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia. Assim,
todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar,
organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade
de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e
tomar as decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, explicar e
predizer fenômenos.
Merece destaque o uso de tecnologias – como calculadoras, para
avaliar e comparar resultados, e planilhas eletrônicas, que ajudam
na construção de gráficos e nos cálculos das medidas de tendência
central. A consulta a páginas de institutos de pesquisa – como a do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – pode oferecer
contextos potencialmente ricos não apenas para aprender conceitos e procedimentos estatísticos, mas também para utilizá-los com o
intuito de compreender a realidade.
No que concerne ao estudo de noções de probabilidade, a finalidade,
no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, é promover a compreensão
de que nem todos os fenômenos são determinísticos. Para isso, o
início da proposta de trabalho com probabilidade está centrado no
desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de modo que os alunos
compreendam que há eventos certos, eventos impossíveis e eventos
prováveis. É muito comum que pessoas julguem impossíveis eventos
que nunca viram acontecer. Nessa fase, é importante que os alunos
verbalizem, em eventos que envolvem o acaso, os resultados que
poderiam ter acontecido em oposição ao que realmente aconteceu,
iniciando a construção do espaço amostral. No Ensino Fundamental –
Anos Finais, o estudo deve ser ampliado e aprofundado, por meio de
atividades nas quais os alunos façam experimentos aleatórios e simulações para confrontar os resultados obtidos com a probabilidade
teórica – probabilidade frequentista. A progressão dos conhecimentos se faz pelo aprimoramento da capacidade de enumeração dos
elementos do espaço amostral, que está associada, também, aos problemas de contagem.
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Com relação à estatística, os primeiros passos envolvem o trabalho
com a coleta e a organização de dados de uma pesquisa de interesse dos alunos. O planejamento de como fazer a pesquisa ajuda a
compreender o papel da estatística no cotidiano dos alunos. Assim, a
leitura, a interpretação e a construção de tabelas e gráficos têm papel
fundamental, bem como a forma de produção de texto escrito para
a comunicação de dados, pois é preciso compreender que o texto
deve sintetizar ou justificar as conclusões. No Ensino Fundamental –
Anos Finais, a expectativa é que os alunos saibam planejar e construir
relatórios de pesquisas estatísticas descritivas, incluindo medidas de
tendência central e construção de tabelas e diversos tipos de gráfico.
Esse planejamento inclui a definição de questões relevantes e da
população a ser pesquisada, a decisão sobre a necessidade ou não
de usar amostra e, quando for o caso, a seleção de seus elementos
por meio de uma adequada técnica de amostragem.
Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na
BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais
se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os
agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo
obrigatório para o desenho dos currículos. Essa divisão em unidades
temáticas serve tão somente para facilitar a compreensão dos conjuntos de habilidades e de como eles se inter-relacionam. Na elaboração
dos currículos e das propostas pedagógicas, devem ser enfatizadas
as articulações das habilidades com as de outras áreas do conhecimento, entre as unidades temáticas e no interior de cada uma delas.
Na definição das habilidades, a progressão ano a ano se baseia na
compreensão e utilização de novas ferramentas e também na complexidade das situações-problema propostas, cuja resolução exige a
execução de mais etapas ou noções de unidades temáticas distintas. Os problemas de contagem, por exemplo, devem, inicialmente,
estar restritos àqueles cujas soluções podem ser obtidas pela descrição de todos os casos possíveis, mediante a utilização de esquemas
ou diagramas, e, posteriormente, àqueles cuja resolução depende
da aplicação dos princípios multiplicativo e aditivo e do princípio da
casa dos pombos. Outro exemplo é o da resolução de problemas
envolvendo as operações fundamentais, utilizando ou não a linguagem algébrica.
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4.2.1.1.

MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, deve-se retomar as vivências
cotidianas das crianças com números, formas e espaço, e também as
experiências desenvolvidas na Educação Infantil, para iniciar uma sistematização dessas noções. Nessa fase, as habilidades matemáticas
que os alunos devem desenvolver não podem ficar restritas à aprendizagem dos algoritmos das chamadas “quatro operações”, apesar
de sua importância. No que diz respeito ao cálculo, é necessário
acrescentar, à realização dos algoritmos das operações, a habilidade
de efetuar cálculos mentalmente, fazer estimativas, usar calculadora
e, ainda, para decidir quando é apropriado usar um ou outro procedimento de cálculo.
Portanto, a BNCC orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem
em Matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão,
ou seja, à apreensão de significados dos objetos matemáticos, sem
deixar de lado suas aplicações. Os significados desses objetos resultam das conexões que os alunos estabelecem entre eles e os demais
componentes, entre eles e seu cotidiano e entre os diferentes temas
matemáticos. Desse modo, recursos didáticos como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, livros, vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas
e softwares de geometria dinâmica têm um papel essencial para a
compreensão e utilização das noções matemáticas. Entretanto, esses
materiais precisam estar integrados a situações que levem à reflexão
e à sistematização, para que se inicie um processo de formalização.
Em todas as unidades temáticas, a delimitação dos objetos de conhecimento e das habilidades considera que as noções matemáticas são
retomadas, ampliadas e aprofundadas ano a ano. No entanto, é fundamental considerar que a leitura dessas habilidades não seja feita
de maneira fragmentada. A compreensão do papel que determinada
habilidade representa no conjunto das aprendizagens demanda a
compreensão de como ela se conecta com habilidades dos anos anteriores, o que leva à identificação das aprendizagens já consolidadas,
e em que medida o trabalho para o desenvolvimento da habilidade
em questão serve de base para as aprendizagens posteriores. Nesse
sentido, é fundamental considerar, por exemplo, que a contagem até
100, proposta no 1º ano, não deve ser interpretada como restrição a
ampliações possíveis em cada escola e em cada turma. Afinal, não
se pode frear a curiosidade e o entusiasmo pela aprendizagem, tão
comum nessa etapa da escolaridade, e muito menos os conhecimentos prévios dos alunos.

276

MATEMÁTICA
ENSINO FUNDAMENTAL

Na Matemática escolar, o processo de aprender uma noção em um
contexto, abstrair e depois aplicá-la em outro contexto envolve capacidades essenciais, como formular, empregar, interpretar e avaliar
– criar, enfim –, e não somente a resolução de enunciados típicos
que são, muitas vezes, meros exercícios e apenas simulam alguma
aprendizagem. Assim, algumas das habilidades formuladas começam
por: “resolver e elaborar problemas envolvendo...”. Nessa enunciação
está implícito que se pretende não apenas a resolução do problema,
mas também que os alunos reflitam e questionem o que ocorreria se
algum dado do problema fosse alterado ou se alguma condição fosse
acrescida ou retirada. Nessa perspectiva, pretende-se que os alunos
também formulem problemas em outros contextos.

277

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

MATEMÁTICA – 1º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Contagem de rotina
Contagem ascendente e descendente
Reconhecimento de números no contexto diário:
indicação de quantidades, indicação de ordem
ou indicação de código para a organização de
informações
Quantificação de elementos de uma coleção:
estimativas, contagem um a um, pareamento ou
outros agrupamentos e comparação

Leitura, escrita e comparação de números
naturais (até 100)
Reta numérica

Construção de fatos básicos da adição

Composição e decomposição de números
naturais

Problemas envolvendo diferentes significados
da adição e da subtração (juntar, acrescentar,
separar, retirar)
Álgebra

Padrões figurais e numéricos: investigação de
regularidades ou padrões em sequências
Sequências recursivas: observação de regras
usadas utilizadas em seriações numéricas (mais
1, mais 2, menos 1, menos 2, por exemplo)

Geometria

Localização de objetos e de pessoas no espaço,
utilizando diversos pontos de referência e
vocabulário apropriado

Figuras geométricas espaciais: reconhecimento e
relações com objetos familiares do mundo físico
Figuras geométricas planas: reconhecimento
do formato das faces de figuras geométricas
espaciais
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HABILIDADES
(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em
diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam
contagem nem ordem, mas sim código de identificação.

(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o
pareamento e outros agrupamentos.
(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em torno de 20
elementos), por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para indicar “tem
mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”.
(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar
o resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos,
brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros.
(EF01MA05) Comparar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e
sem suporte da reta numérica.
(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e utilizá los em procedimentos de cálculo para
resolver problemas.
(EF01MA07) Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições,
com o suporte de material manipulável, contribuindo para a compreensão de características do
sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo.
(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de
até dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte
de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.
(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio
de atributos, tais como cor, forma e medida.
(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou regularidade),
os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras.

(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua
própria posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás.
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado
ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à
posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar se o referencial.
(EF01MA13) Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos
retangulares) a objetos familiares do mundo físico.
(EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo)
em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos
geométricos.
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MATEMÁTICA – 1º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Grandezas e medidas

Medidas de comprimento, massa e capacidade:
comparações e unidades de medida não
convencionais
Medidas de tempo: unidades de medida de
tempo, suas relações e o uso do calendário

Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de
cédulas e moedas
Probabilidade e estatística

Noção de acaso

Leitura de tabelas e de gráficos de colunas
simples
Coleta e organização de informações
Registros pessoais para comunicação de
informações coletadas
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HABILIDADES
(EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais
alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado,
mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano.
(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de acontecimentos relativos
a um dia, utilizando, quando possível, os horários dos eventos.
(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano,
utilizando calendário, quando necessário.
(EF01MA18) Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia
da semana de uma data, consultando calendários.
(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário
brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante.
(EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como “acontecerá com certeza”,
“talvez aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do cotidiano.
(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse e
universo de até 30 elementos, e organizar dados por meio de representações pessoais.
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MATEMÁTICA – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Leitura, escrita, comparação e ordenação de
números de até três ordens pela compreensão
de características do sistema de numeração
decimal (valor posicional e papel do zero)

Composição e decomposição de números
naturais (até 1000)
Construção de fatos fundamentais da adição e
da subtração
Problemas envolvendo diferentes significados
da adição e da subtração (juntar, acrescentar,
separar, retirar)
Problemas envolvendo adição de parcelas iguais
(multiplicação)

Problemas envolvendo significados de dobro,
metade, triplo e terça parte
Álgebra

Construção de sequências repetitivas e de
sequências recursivas
Identificação de regularidade de sequências
e determinação de elementos ausentes na
sequência

Geometria

Localização e movimentação de pessoas e
objetos no espaço, segundo pontos de referência,
e indicação de mudanças de direção e sentido
Esboço de roteiros e de plantas simples

Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera):
reconhecimento e características
Figuras geométricas planas (círculo, quadrado,
retângulo e triângulo): reconhecimento e
características
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HABILIDADES
(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela
compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função
do zero).
(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de
objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000 unidades).
(EF02MA03) Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por
correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” ou
“tem a mesma quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos.
(EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de
material manipulável, por meio de diferentes adições.
(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá los no cálculo mental ou
escrito.
(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números
de até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando
estratégias pessoais.
(EF02MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de
adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou
não suporte de imagens e/ou material manipulável.
(EF02MA08) Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte,
com o suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais.
(EF02MA09) Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a
partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida.
(EF02MA10) Descrever um padrão (ou regularidade) de sequências repetitivas e de sequências
recursivas, por meio de palavras, símbolos ou desenhos.
(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências
recursivas de números naturais, objetos ou figuras.
(EF02MA12) Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os
deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de
referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido.
(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes familiares, assinalando
entradas, saídas e alguns pontos de referência.
(EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando as com objetos do mundo físico.

(EF02MA15) Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo
e triângulo), por meio de características comuns, em desenhos apresentados em diferentes
disposições ou em sólidos geométricos.
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MATEMÁTICA – 2º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Grandezas e medidas

Medida de comprimento: unidades não
padronizadas e padronizadas (metro, centímetro
e milímetro)
Medida de capacidade e de massa: unidades de
medida não convencionais e convencionais (litro,
mililitro, cm3, grama e quilograma)
Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do
calendário, leitura de horas em relógios digitais e
ordenação de datas

Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de
cédulas e moedas e equivalência de valores
Probabilidade e estatística

Análise da ideia de aleatório em situações do
cotidiano
Coleta, classificação e representação de dados
em tabelas simples e de dupla entrada e em
gráficos de colunas
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HABILIDADES
(EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo contorno)
e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro,
centímetro e milímetro) e instrumentos adequados.
(EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e
unidades de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama e quilograma).

(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana
e meses do ano, utilizando calendário, para planejamentos e organização de agenda.
(EF02MA19) Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e registrar
o horário do início e do fim do intervalo.
(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema
monetário brasileiro para resolver situações cotidianas.
(EF02MA21) Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como “pouco prováveis”,
“muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.
(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla
entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da
realidade próxima.
(EF02MA23) Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, escolhendo até três variáveis
categóricas de seu interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de
colunas simples.
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MATEMÁTICA – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Leitura, escrita, comparação e ordenação de
números naturais de quatro ordens
Composição e decomposição de números
naturais
Construção de fatos fundamentais da adição,
subtração e multiplicação
Reta numérica

Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com
números naturais: adição e subtração

Problemas envolvendo significados da adição e
da subtração: juntar, acrescentar, separar, retirar,
comparar e completar quantidades
Problemas envolvendo diferentes significados
da multiplicação e da divisão: adição de parcelas
iguais, configuração retangular, repartição em
partes iguais e medida

Significados de metade, terça parte, quarta
parte, quinta parte e décima parte
Álgebra

Identificação e descrição de regularidades em
sequências numéricas recursivas

Relação de igualdade

Geometria

Localização e movimentação: representação de
objetos e pontos de referência

Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera):
reconhecimento, análise de características e
planificações
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HABILIDADES
(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar,
estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna.
(EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a
composição e a decomposição de número natural de até quatro ordens.
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo
mental ou escrito.
(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para
utilizá la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da
subtração, relacionando os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda.
(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito, inclusive os
convencionais, para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com
números naturais.
(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de
juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes
estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental.
(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os
significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular,
utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros.
(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até
10), com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa
e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais.
(EF03MA09) Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2,
3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes.
(EF03MA10) Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais,
resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número,
descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes.
(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições
ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença.
(EF03MA12) Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis
e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de
direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência.
(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone,
cilindro e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras.
(EF03MA14) Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas
retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando as com suas planificações.
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MATEMÁTICA – 3º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

Figuras geométricas planas (triângulo,
quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo):
reconhecimento e análise de características
Congruência de figuras geométricas planas

Grandezas e medidas

Significado de medida e de unidade de medida

Medidas de comprimento (unidades não
convencionais e convencionais): registro,
instrumentos de medida, estimativas e
comparações
Medidas de capacidade e de massa (unidades
não convencionais e convencionais): registro,
estimativas e comparações
Comparação de áreas por superposição

Medidas de tempo: leitura de horas em relógios
digitais e analógicos, duração de eventos e
reconhecimento de relações entre unidades de
medida de tempo

Sistema monetário brasileiro: estabelecimento
de equivalências de um mesmo valor na
utilização de diferentes cédulas e moedas
Probabilidade e estatística

Análise da ideia de acaso em situações do
cotidiano: espaço amostral
Leitura, interpretação e representação de dados
em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras

Coleta, classificação e representação de dados
referentes a variáveis categóricas, por meio de
tabelas e gráficos
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HABILIDADES
(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio
e paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e
vértices.
(EF03MA16) Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas
quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais.
(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida
utilizada.
(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de
comprimento, tempo e capacidade.
(EF03MA19) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida
não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos
instrumentos de medida.

(EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não
padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama),
reconhecendo as em leitura de rótulos e embalagens, entre outros.
(EF03MA21) Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de faces de objetos, de figuras
planas ou de desenhos.
(EF03MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e
digital) para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e sua
duração.
(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação
entre hora e minutos e entre minuto e segundos.
(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de
valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca.

(EF03MA25) Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis,
estimando os que têm maiores ou menores chances de ocorrência.
(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla
entrada, gráficos de barras ou de colunas.
(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada,
gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando
termos como maior e menor frequência, apropriando se desse tipo de linguagem para
compreender aspectos da realidade sociocultural significativos.
(EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 50
elementos, organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla entrada
e representá los em gráficos de colunas simples, com e sem uso de tecnologias digitais.
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MATEMÁTICA – 4º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Sistema de numeração decimal: leitura, escrita,
comparação e ordenação de números naturais de
até cinco ordens
Composição e decomposição de um número
natural de até cinco ordens, por meio de adições e
multiplicações por potências de 10
Propriedades das operações para o
desenvolvimento de diferentes estratégias de
cálculo com números naturais

Problemas envolvendo diferentes significados
da multiplicação e da divisão: adição de parcelas
iguais, configuração retangular, proporcionalidade,
repartição equitativa e medida

Problemas de contagem

Números racionais: frações unitárias mais usuais (1/2,
1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100)
Números racionais: representação decimal para
escrever valores do sistema monetário brasileiro

Álgebra

Sequência numérica recursiva formada por múltiplos
de um número natural
Sequência numérica recursiva formada por números
que deixam o mesmo resto ao ser divididos por um
mesmo número natural diferente de zero
Relações entre adição e subtração e entre
multiplicação e divisão
Propriedades da igualdade
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HABILIDADES
(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar.

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito
por meio de adições e multiplicações por potências de dez, para compreender o sistema de
numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo.
(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração,
utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas
do resultado.
(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão,
para ampliar as estratégias de cálculo.
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo.
(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação
(adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos,
envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas simples
de contagem, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada
elemento de uma coleção com todos os elementos de outra, utilizando estratégias e formas de
registro pessoais.
(EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como
unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso.
(EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas
para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a
representação do sistema monetário brasileiro.
(EF04MA11) Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um
número natural.
(EF04MA12) Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos de números naturais para os
quais as divisões por um determinado número resultam em restos iguais, identificando regularidades.
(EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando necessário, as
relações inversas entre as operações de adição e de subtração e de multiplicação e de divisão, para
aplicá las na resolução de problemas.
(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, que a relação de igualdade existente
entre dois termos permanece quando se adiciona ou se subtrai um mesmo número a cada um desses
termos.
(EF04MA15) Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve as
operações fundamentais com números naturais.
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MATEMÁTICA – 4º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

Localização e movimentação: pontos de referência,
direção e sentido
Paralelismo e perpendicularismo
Figuras geométricas espaciais (prismas e pirâmides):
reconhecimento, representações, planificações e
características
Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras,
esquadros e softwares
Simetria de reflexão

Grandezas e medidas

Medidas de comprimento, massa e capacidade:
estimativas, utilização de instrumentos de medida e
de unidades de medida convencionais mais usuais
Áreas de figuras construídas em malhas
quadriculadas

Medidas de tempo: leitura de horas em relógios
digitais e analógicos, duração de eventos e relações
entre unidades de medida de tempo
Medidas de temperatura em grau Celsius:
construção de gráficos para indicar a variação da
temperatura (mínima e máxima) medida em um
dado dia ou em uma semana

Problemas utilizando o sistema monetário brasileiro

Probabilidade e estatística

Análise de chances de eventos aleatórios

Leitura, interpretação e representação de dados
em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas
simples e agrupadas, gráficos de barras e colunas e
gráficos pictóricos
Diferenciação entre variáveis categóricas e variáveis
numéricas
Coleta, classificação e representação de dados de
pesquisa realizada
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HABILIDADES
(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de
malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando
termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e
perpendiculares.
(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e comparar seus
atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais.

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de dobraduras,
esquadros ou softwares de geometria.
(EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas
planas e utilizá la na construção de figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas e de
softwares de geometria.
(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando
unidades de medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local.

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada,
pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras
com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área.
(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em
situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização
de uma tarefa e sua duração.
(EF04MA23) Reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius como unidade de medida
a ela associada e utilizá lo em comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil ou no
exterior ou, ainda, em discussões que envolvam problemas relacionados ao aquecimento global.
(EF04MA24) Registrar as temperaturas máxima e mínima diárias, em locais do seu cotidiano, e
elaborar gráficos de colunas com as variações diárias da temperatura, utilizando, inclusive, planilhas
eletrônicas.
(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas
de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e
responsável.
(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de
ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações.
(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de
colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir
texto com a síntese de sua análise.

(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados
coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e sem uso de
tecnologias digitais.
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MATEMÁTICA – 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Sistema de numeração decimal: leitura, escrita
e ordenação de números naturais (de até seis
ordens)
Números racionais expressos na forma decimal e
sua representação na reta numérica

Representação fracionária dos números
racionais: reconhecimento, significados, leitura e
representação na reta numérica
Comparação e ordenação de números racionais
na representação decimal e na fracionária
utilizando a noção de equivalência
Cálculo de porcentagens e representação
fracionária

Problemas: adição e subtração de números
naturais e números racionais cuja representação
decimal é finita
Problemas: multiplicação e divisão de números
racionais cuja representação decimal é finita por
números naturais

Problemas de contagem do tipo: “Se cada
objeto de uma coleção A for combinado com
todos os elementos de uma coleção B, quantos
agrupamentos desse tipo podem ser formados?”
Álgebra

Propriedades da igualdade e noção de
equivalência

Grandezas diretamente proporcionais
Problemas envolvendo a partição de um todo
em duas partes proporcionais
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HABILIDADES
(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com
compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.

(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão
das principais características do sistema de numeração decimal, utilizando, como recursos, a
composição e decomposição e a reta numérica.
(EF05MA03) Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade),
associando as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta
numérica como recurso.
(EF05MA04) Identificar frações equivalentes.
(EF05MA05) Comparar e ordenar números racionais positivos (representações fracionária e
decimal), relacionando os a pontos na reta numérica.
(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à
décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens,
utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação
financeira, entre outros.
(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e
com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e
com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor
natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa,
cálculo mental e algoritmos.
(EF05MA09) Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio
multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar
cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio de
diagramas de árvore ou por tabelas.
(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente
entre dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses
membros por um mesmo número, para construir a noção de equivalência.
(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma
igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido.
(EF05MA12) Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre
duas grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as
quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros.
(EF05MA13) Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes
desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes, de modo que uma seja o dobro
da outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o todo.
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MATEMÁTICA – 5º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

Plano cartesiano: coordenadas cartesianas (1º
quadrante) e representação de deslocamentos
no plano cartesiano

Figuras geométricas espaciais: reconhecimento,
representações, planificações e características
Figuras geométricas planas: características,
representações e ângulos
Ampliação e redução de figuras poligonais
em malhas quadriculadas: reconhecimento da
congruência dos ângulos e da proporcionalidade
dos lados correspondentes
Grandezas e medidas

Medidas de comprimento, área, massa, tempo,
temperatura e capacidade: utilização de
unidades convencionais e relações entre as
unidades de medida mais usuais
Áreas e perímetros de figuras poligonais:
algumas relações

Noção de volume

Probabilidade e estatística

Espaço amostral: análise de chances de eventos
aleatórios
Cálculo de probabilidade de eventos
equiprováveis
Leitura, coleta, classificação interpretação e
representação de dados em tabelas de dupla
entrada, gráfico de colunas agrupadas, gráficos
pictóricos e gráfico de linhas
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HABILIDADES
(EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos
no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de
desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas.
(EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no
plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de
direção e de sentido e giros.
(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e
cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos.
(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e
ângulos, e desenhá los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.
(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados
correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas
quadriculadas e usando tecnologias digitais.

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento,
área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades
mais usuais em contextos socioculturais.

(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem
ter áreas diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros
diferentes.
(EF05MA21) Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir
volumes por meio de empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, objetos concretos.
(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório,
estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não.
(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios,
quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer (equiprováveis).
(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas
ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e
trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões.
(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados
coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de
tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos
resultados.
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4.2.1.2.

MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
Para o desenvolvimento das habilidades previstas para o Ensino
Fundamental – Anos Finais, é imprescindível levar em conta as
experiências e os conhecimentos matemáticos já vivenciados pelos
alunos, criando situações nas quais possam fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da realidade,
estabelecendo inter-relações entre eles e desenvolvendo ideias
mais complexas. Essas situações precisam articular múltiplos
aspectos dos diferentes conteúdos, visando ao desenvolvimento
das ideias fundamentais da matemática, como equivalência, ordem,
proporcionalidade, variação e interdependência.
Da mesma forma que na fase anterior, a aprendizagem em Matemática no Ensino Fundamental – Anos Finais também está
intrinsecamente relacionada à apreensão de significados dos
objetos matemáticos. Esses significados resultam das conexões
que os alunos estabelecem entre os objetos e seu cotidiano, entre
eles e os diferentes temas matemáticos e, por fim, entre eles e
os demais componentes curriculares. Nessa fase, precisa ser
destacada a importância da comunicação em linguagem matemática com o uso da linguagem simbólica, da representação e da
argumentação.
Além dos diferentes recursos didáticos e materiais, como malhas
quadriculadas, ábacos, jogos, calculadoras, planilhas eletrônicas
e softwares de geometria dinâmica, é importante incluir a história da Matemática como recurso que pode despertar interesse
e representar um contexto significativo para aprender e ensinar
Matemática. Entretanto, esses recursos e materiais precisam estar
integrados a situações que propiciem a reflexão, contribuindo para
a sistematização e a formalização dos conceitos matemáticos.
A leitura dos objetos de conhecimento e das habilidades essenciais
de cada ano nas cinco unidades temáticas permite uma visão das
possíveis articulações entre as habilidades indicadas para as diferentes temáticas. Entretanto, recomenda-se que se faça também
uma leitura (vertical) de cada unidade temática, do 6º ao 9º ano,
com a finalidade de identificar como foi estabelecida a progressão das habilidades. Essa maneira é conveniente para comparar
as habilidades de um dado tema a ser efetivadas em um dado ano
escolar com as aprendizagens propostas em anos anteriores e
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também para reconhecer em que medida elas se articulam com as
indicadas para os anos posteriores, tendo em vista que as noções
matemáticas são retomadas ano a ano, com ampliação e aprofundamento crescentes.
Cumpre também considerar que, para a aprendizagem de certo conceito ou procedimento, é fundamental haver um contexto significativo
para os alunos, não necessariamente do cotidiano, mas também de
outras áreas do conhecimento e da própria história da Matemática.
No entanto, é necessário que eles desenvolvam a capacidade de abstrair o contexto, apreendendo relações e significados, para aplicá-los
em outros contextos. Para favorecer essa abstração, é importante que
os alunos reelaborem os problemas propostos após os terem resolvido. Por esse motivo, nas diversas habilidades relativas à resolução
de problemas, consta também a elaboração de problemas. Assim,
pretende-se que os alunos formulem novos problemas, baseando-se
na reflexão e no questionamento sobre o que ocorreria se alguma
condição fosse modificada ou se algum dado fosse acrescentado ou
retirado do problema proposto.
Além disso, nessa fase final do Ensino Fundamental, é importante
iniciar os alunos, gradativamente, na compreensão, análise e avaliação da argumentação matemática. Isso envolve a leitura de textos
matemáticos e o desenvolvimento do senso crítico em relação à
argumentação neles utilizada.
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MATEMÁTICA – 6º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Sistema de numeração decimal: características,
leitura, escrita e comparação de números
naturais e de números racionais representados
na forma decimal

Operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão e potenciação) com números naturais
Divisão euclidiana
Fluxograma para determinar a paridade de um
número natural
Múltiplos e divisores de um número natural
Números primos e compostos

Frações: significados (parte/todo, quociente),
equivalência, comparação, adição e subtração;
cálculo da fração de um número natural; adição
e subtração de frações

Operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão e potenciação) com números racionais

Aproximação de números para múltiplos de
potências de 10
Cálculo de porcentagens por meio de estratégias
diversas, sem fazer uso da “regra de três”
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HABILIDADES
(EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja
representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica.
(EF06MA02) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo
ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas
principais características (base, valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a composição
e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal.
(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos
ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão
dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora.
(EF06MA04) Construir algoritmo em linguagem natural e representá lo por fluxograma que
indique a resolução de um problema simples (por exemplo, se um número natural qualquer é
par).
(EF06MA05) Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre
números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por
meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000.
(EF06MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.
(EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de
inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.
(EF06MA08) Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas
fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma
representação para outra, e relacioná los a pontos na reta numérica.
(EF06MA09) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma
quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora.
(EF06MA10) Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números
racionais positivos na representação fracionária.
(EF06MA11) Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação
decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais e a potenciação, por meio de
estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de
respostas, com e sem uso de calculadora.
(EF06MA12) Fazer estimativas de quantidades e aproximar números para múltiplos da potência
de 10 mais próxima.
(EF06MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia
de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo
mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros.
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MATEMÁTICA – 6º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Álgebra

Propriedades da igualdade

Problemas que tratam da partição de um todo
em duas partes desiguais, envolvendo razões
entre as partes e entre uma das partes e o todo
Geometria

Plano cartesiano: associação dos vértices de um
polígono a pares ordenados
Prismas e pirâmides: planificações e relações
entre seus elementos (vértices, faces e arestas)

Polígonos: classificações quanto ao número de
vértices, às medidas de lados e ângulos e ao
paralelismo e perpendicularismo dos lados

Construção de figuras semelhantes: ampliação e
redução de figuras planas em malhas quadriculadas
Construção de retas paralelas e perpendiculares,
fazendo uso de réguas, esquadros e softwares

Grandezas e medidas

Problemas sobre medidas envolvendo grandezas
como comprimento, massa, tempo, temperatura,
área, capacidade e volume

Ângulos: noção, usos e medida

Plantas baixas e vistas aéreas
Perímetro de um quadrado como grandeza
proporcional à medida do lado
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HABILIDADES
(EF06MA14) Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar,
subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número e utilizar essa
noção para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas.
(EF06MA15) Resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em
duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre
as partes e entre uma das partes e o todo.
(EF06MA16) Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do 1º
quadrante, em situações como a localização dos vértices de um polígono.
(EF06MA17) Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas
de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e
desenvolver a percepção espacial.
(EF06MA18) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e
ângulos, e classificá los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano
como em faces de poliedros.
(EF06MA19) Identificar características dos triângulos e classificá los em relação às medidas dos
lados e dos ângulos.
(EF06MA20) Identificar características dos quadriláteros, classificá los em relação a lados e a
ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles.
(EF06MA21) Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução,
com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais.
(EF06MA22) Utilizar instrumentos, como réguas e esquadros, ou softwares para representações
de retas paralelas e perpendiculares e construção de quadriláteros, entre outros.
(EF06MA23) Construir algoritmo para resolver situações passo a passo (como na construção
de dobraduras ou na indicação de deslocamento de um objeto no plano segundo pontos de
referência e distâncias fornecidas etc.).
(EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa,
tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados
por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos
oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.
(EF06MA25) Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas.
(EF06MA26) Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos e
em situações reais, como ângulo de visão.
(EF06MA27) Determinar medidas da abertura de ângulos, por meio de transferidor e/ou
tecnologias digitais.
(EF06MA28) Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e vistas aéreas.
(EF06MA29) Analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um
quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, igualmente, as medidas de seus lados, para
compreender que o perímetro é proporcional à medida do lado, o que não ocorre com a área.
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MATEMÁTICA – 6º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Probabilidade e estatística

Cálculo de probabilidade como a razão entre
o número de resultados favoráveis e o total de
resultados possíveis em um espaço amostral
equiprovável
Cálculo de probabilidade por meio de muitas
repetições de um experimento (frequências de
ocorrências e probabilidade frequentista)
Leitura e interpretação de tabelas e gráficos
(de colunas ou barras simples ou múltiplas)
referentes a variáveis categóricas e variáveis
numéricas

Coleta de dados, organização e registro
Construção de diferentes tipos de gráficos para
representá los e interpretação das informações
Diferentes tipos de representação de
informações: gráficos e fluxogramas
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HABILIDADES
(EF06MA30) Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando a por número
racional (forma fracionária, decimal e percentual) e comparar esse número com a probabilidade
obtida por meio de experimentos sucessivos.

(EF06MA31) Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (título, eixos,
legendas, fontes e datas) em diferentes tipos de gráfico.
(EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos
ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela
mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de
sintetizar conclusões.
(EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos
alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das
informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto.
(EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as relações entre
os objetos representados (por exemplo, posição de cidades considerando as estradas que as
unem, hierarquia dos funcionários de uma empresa etc.).
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MATEMÁTICA – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Múltiplos e divisores de um número natural

Cálculo de porcentagens e de acréscimos e
decréscimos simples

Números inteiros: usos, história, ordenação,
associação com pontos da reta numérica e
operações

Fração e seus significados: como parte de
inteiros, resultado da divisão, razão e operador

Números racionais na representação fracionária
e na decimal: usos, ordenação e associação com
pontos da reta numérica e operações

Álgebra

Linguagem algébrica: variável e incógnita

Equivalência de expressões algébricas: identificação
da regularidade de uma sequência numérica
Problemas envolvendo grandezas diretamente
proporcionais e grandezas inversamente
proporcionais
Equações polinomiais do 1º grau
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HABILIDADES
(EF07MA01) Resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as noções de
divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por
meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos.
(EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam
com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e
calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros.
(EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o
histórico, associá los a pontos da reta numérica e utilizá los em situações que envolvam adição
e subtração.
(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros.
(EF07MA05) Resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos.
(EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma
estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos.
(EF07MA07) Representar por meio de um fluxograma os passos utilizados para resolver um
grupo de problemas.
(EF07MA08) Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado
da divisão, razão e operador.
(EF07MA09) Utilizar, na resolução de problemas, a associação entre razão e fração, como a
fração 2/3 para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para três partes da mesma
ou três partes de outra grandeza.
(EF07MA10) Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá los a
pontos da reta numérica.
(EF07MA11) Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação
entre elas e suas propriedades operatórias.
(EF07MA12) Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais.
(EF07MA13) Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar
relação entre duas grandezas, diferenciando a da ideia de incógnita.
(EF07MA14) Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo que o
conceito de recursão está presente não apenas na matemática, mas também nas artes e na
literatura.
(EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em
sequências numéricas.
(EF07MA16) Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade
de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes.
(EF07MA17) Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade
direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para
expressar a relação entre elas.
(EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações
polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade.
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MATEMÁTICA – 7º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

Transformações geométricas de polígonos no
plano cartesiano: multiplicação das coordenadas
por um número inteiro e obtenção de simétricos
em relação aos eixos e à origem
Simetrias de translação, rotação e reflexão

A circunferência como lugar geométrico

Relações entre os ângulos formados por retas
paralelas intersectadas por uma transversal
Triângulos: construção, condição de existência e
soma das medidas dos ângulos internos

Polígonos regulares: quadrado e triângulo
equilátero

Grandezas e medidas

Problemas envolvendo medições

Cálculo de volume de blocos retangulares, utilizando
unidades de medida convencionais mais usuais
Equivalência de área de figuras planas: cálculo
de áreas de figuras que podem ser decompostas
por outras, cujas áreas podem ser facilmente
determinadas como triângulos e quadriláteros
Medida do comprimento da circunferência
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MATEMÁTICA – 7º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Probabilidade e estatística

Experimentos aleatórios: espaço amostral
e estimativa de probabilidade por meio de
frequência de ocorrências
Estatística: média e amplitude de um conjunto de
dados

Pesquisa amostral e pesquisa censitária
Planejamento de pesquisa, coleta e organização
dos dados, construção de tabelas e gráficos e
interpretação das informações
Gráficos de setores: interpretação, pertinência e
construção para representar conjunto de dados
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HABILIDADES
(EF07MA34) Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem cálculo de
probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências.

(EF07MA35) Compreender, em contextos significativos, o significado de média estatística como
indicador da tendência de uma pesquisa, calcular seu valor e relacioná lo, intuitivamente, com a
amplitude do conjunto de dados.
(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade social, identificando a
necessidade de ser censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados para comunicá los por
meio de relatório escrito, tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas.

(EF07MA37) Interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores divulgados pela
mídia e compreender quando é possível ou conveniente sua utilização.
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MATEMÁTICA – 8º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Notação científica

Potenciação e radiciação

O princípio multiplicativo da contagem

Porcentagens

Dízimas periódicas: fração geratriz

Álgebra

Valor numérico de expressões algébricas

Associação de uma equação linear de 1º grau a
uma reta no plano cartesiano
Sistema de equações polinomiais de 1º grau:
resolução algébrica e representação no plano
cartesiano
Equação polinomial de 2º grau do tipo ax2 = b

Sequências recursivas e não recursivas

Variação de grandezas: diretamente
proporcionais, inversamente proporcionais ou
não proporcionais
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HABILIDADES
(EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento
na representação de números em notação científica.
(EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação,
para representar uma raiz como potência de expoente fracionário.
(EF08MA03) Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação
do princípio multiplicativo.
(EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o
uso de tecnologias digitais.
(EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz
para uma dízima periódica.
(EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de
expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.
(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano
cartesiano.
(EF08MA08) Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que
possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e
interpretá los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso.
(EF08MA09) Resolver e elaborar, com e sem uso de tecnologias, problemas que possam ser
representados por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax2 = b.
(EF08MA10) Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva
e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as
figuras seguintes.
(EF08MA11) Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um
algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes.
(EF08MA12) Identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente, inversamente
proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença
algébrica e representá la no plano cartesiano.
(EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou
inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas.
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MATEMÁTICA – 8º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

Congruência de triângulos e demonstrações de
propriedades de quadriláteros
Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°,
45° e 30° e polígonos regulares

Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos:
construção e problemas
Transformações geométricas: simetrias de
translação, reflexão e rotação

Grandezas e medidas

Área de figuras planas
Área do círculo e comprimento de sua
circunferência
Volume de bloco retangular
Medidas de capacidade

Probabilidade e estatística

Princípio multiplicativo da contagem
Soma das probabilidades de todos os elementos
de um espaço amostral
Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e
seus elementos constitutivos e adequação para
determinado conjunto de dados
Organização dos dados de uma variável
contínua em classes
Medidas de tendência central e de dispersão

Pesquisas censitária ou amostral
Planejamento e execução de pesquisa amostral
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HABILIDADES
(EF08MA14) Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da
congruência de triângulos.
(EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria
dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares.
(EF08MA16) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a
construção de um hexágono regular de qualquer área, a partir da medida do ângulo central e
da utilização de esquadros e compasso.
(EF08MA17) Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na
resolução de problemas.
(EF08MA18) Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações
geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de desenho ou de
softwares de geometria dinâmica.
(EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras
geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em
situações como determinar medida de terrenos.
(EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro
e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes.
(EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente
cujo formato é o de um bloco retangular.
(EF08MA22) Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral,
utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os
elementos do espaço amostral é igual a 1.
(EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto
de dados de uma pesquisa.

(EF08MA24) Classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes,
de modo que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões.
(EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística
(média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná los com a
dispersão de dados, indicada pela amplitude.
(EF08MA26) Selecionar razões, de diferentes naturezas (física, ética ou econômica), que
justificam a realização de pesquisas amostrais e não censitárias, e reconhecer que a seleção
da amostra pode ser feita de diferentes maneiras (amostra casual simples, sistemática e
estratificada).
(EF08MA27) Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem
adequada, e escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para representar os
conjuntos de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude
e as conclusões.

315

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

MATEMÁTICA – 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Necessidade dos números reais para medir
qualquer segmento de reta
Números irracionais: reconhecimento e
localização de alguns na reta numérica

Potências com expoentes negativos e
fracionários
Números reais: notação científica e problemas

Porcentagens: problemas que envolvem cálculo
de percentuais sucessivos

Álgebra

Funções: representações numérica, algébrica e
gráfica

Razão entre grandezas de espécies diferentes

Grandezas diretamente proporcionais e
grandezas inversamente proporcionais

Expressões algébricas: fatoração e produtos
notáveis
Resolução de equações polinomiais do 2º grau
por meio de fatorações
Geometria

Demonstrações de relações entre os ângulos
formados por retas paralelas intersectadas por
uma transversal
Relações entre arcos e ângulos na circunferência
de um círculo

Semelhança de triângulos
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HABILIDADES
(EF09MA01) Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem
segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional (como as medidas
de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado
como unidade).
(EF09MA02) Reconhecer um número irracional como um número real cuja representação
decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica.
(EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes
fracionários.
(EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação
científica, envolvendo diferentes operações.
(EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de
aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente
com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira.
(EF09MA06) Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas
variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para
analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis.
(EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies
diferentes, como velocidade e densidade demográfica.
(EF09MA08) Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade
direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes
proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.
(EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em
suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser
representados por equações polinomiais do 2º grau.

(EF09MA10) Demonstrar relações simples entre os ângulos formados por retas paralelas
cortadas por uma transversal.

(EF09MA11) Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações entre arcos,
ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo uso, inclusive, de softwares de
geometria dinâmica.
(EF09MA12) Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos
sejam semelhantes.

317

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

MATEMÁTICA – 9º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

Relações métricas no triângulo retângulo
Teorema de Pitágoras: verificações
experimentais e demonstração
Retas paralelas cortadas por transversais: teoremas
de proporcionalidade e verificações experimentais
Polígonos regulares

Distância entre pontos no plano cartesiano

Vistas ortogonais de figuras espaciais
Grandezas e medidas

Unidades de medida para medir distâncias muito
grandes e muito pequenas
Unidades de medida utilizadas na informática
Volume de prismas e cilindros

Probabilidade e estatística

Análise de probabilidade de eventos aleatórios:
eventos dependentes e independentes
Análise de gráficos divulgados pela mídia:
elementos que podem induzir a erros de leitura
ou de interpretação
Leitura, interpretação e representação de dados
de pesquisa expressos em tabelas de dupla
entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas,
gráficos de barras e de setores e gráficos
pictóricos
Planejamento e execução de pesquisa amostral e
apresentação de relatório
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HABILIDADES
(EF09MA13) Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de
Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos.
(EF09MA14) Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das
relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes.

(EF09MA15) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a
construção de um polígono regular cuja medida do lado é conhecida, utilizando régua e
compasso, como também softwares.
(EF09MA16) Determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos
quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e
utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras
planas construídas no plano.
(EF09MA17) Reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar esse conhecimento
para desenhar objetos em perspectiva.
(EF09MA18) Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes
ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou
de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros.
(EF09MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e
de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.
(EF09MA20) Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e dependentes
e calcular a probabilidade de sua ocorrência, nos dois casos.
(EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos divulgados pela mídia, os elementos que
podem induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas inapropriadas,
legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes (fontes e
datas), entre outros.
(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, setores, linhas), com
ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados,
destacando aspectos como as medidas de tendência central.

(EF09MA23) Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo tema da realidade social e
comunicar os resultados por meio de relatório contendo avaliação de medidas de tendência central
e da amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas eletrônicas.
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4.3.

 ÁREA DE
A
CIÊNCIAS DA NATUREZA

A sociedade contemporânea está fortemente organizada com base no
desenvolvimento científico e tecnológico. Da metalurgia, que produziu
ferramentas e armas, passando por máquinas e motores automatizados, até os atuais chips semicondutores, ciência e tecnologia vêm
se desenvolvendo de forma integrada com os modos de vida que as
diversas sociedades humanas organizaram ao longo da história.
No entanto, o mesmo desenvolvimento científico e tecnológico que
resulta em novos ou melhores produtos e serviços também pode
promover desequilíbrios na natureza e na sociedade.
Para debater e tomar posição sobre alimentos, medicamentos, combustíveis, transportes, comunicações, contracepção, saneamento e
manutenção da vida na Terra, entre muitos outros temas, são imprescindíveis tanto conhecimentos éticos, políticos e culturais quanto
científicos. Isso por si só já justifica, na educação formal, a presença da
área de Ciências da Natureza, e de seu compromisso com a formação
integral dos alunos.
Portanto, 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.
Em outras palavras, apreender ciência não é a finalidade última do
letramento, mas, sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação
no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania.
Nessa perspectiva, a área de Ciências da Natureza, por meio de um
olhar articulado de diversos campos do saber, precisa assegurar aos
alunos do Ensino Fundamental o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a
aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica.
Espera-se, desse modo, possibilitar que esses alunos tenham um novo
olhar sobre o mundo que os cerca, como também façam escolhas e
intervenções conscientes e pautadas nos princípios da sustentabilidade e do bem comum.
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Para tanto, é imprescindível que eles sejam progressivamente estimulados e apoiados no planejamento e na realização cooperativa
de atividades investigativas, bem como no compartilhamento dos
resultados dessas investigações. Isso não significa realizar atividades seguindo, necessariamente, um conjunto de etapas predefinidas,
tampouco se restringir à mera manipulação de objetos ou realização
de experimentos em laboratório.
Ao contrário, pressupõe organizar as situações de aprendizagem
partindo de questões que sejam desafiadoras e, reconhecendo a
diversidade cultural, estimulem o interesse e a curiosidade científica
dos alunos e possibilitem definir problemas, levantar, analisar e representar resultados; comunicar conclusões e propor intervenções.
Dessa forma, o processo investigativo deve ser entendido como elemento central na formação dos estudantes, em um sentido mais
amplo, e cujo desenvolvimento deve ser atrelado a situações didáticas
planejadas ao longo de toda a educação básica, de modo a possibilitar aos alunos revisitar de forma reflexiva seus conhecimentos e sua
compreensão acerca do mundo em que vivem. Sendo assim, o ensino
de Ciências deve promover situações nas quais os alunos possam:
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Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da Educação Básica, a área de Ciências da Natureza
– e, por consequência, o componente curricular de Ciências –, devem
garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
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, 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 bem estar, compreenden
do 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 frente a questões científico tec
nológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva,
com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.
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4.3.1.

CIÊNCIAS

Ao estudar Ciências, as pessoas aprendem a respeito de si mesmas,
da diversidade e dos processos de evolução e manutenção da vida,
do mundo material – com os seus recursos naturais, suas transformações e fontes de energia –, do nosso planeta no Sistema Solar
e no Universo e da aplicação dos conhecimentos científicos nas
várias esferas da vida humana. Essas aprendizagens, entre outras,
possibilitam que os alunos compreendam, expliquem e intervenham
no mundo em que vivem.
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.
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.
Dessa maneira, nessa unidade estão envolvidos estudos referentes
à ocorrência, à utilização e ao processamento de recursos naturais e energéticos empregados na geração de diferentes tipos de
energia e na produção e no uso responsável de materiais diversos.
Discute-se, também, a perspectiva histórica da apropriação humana
desses recursos, com base, por exemplo, na identificação do uso de
materiais em diferentes ambientes e épocas e sua relação com a
sociedade e a tecnologia.
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. Além de prever
a construção coletiva de propostas de reciclagem e reutilização de
materiais, estimula-se ainda a construção de hábitos saudáveis e
sustentáveis por meio da discussão acerca dos riscos associados à
integridade física e à qualidade auditiva e visual. Espera-se também
que os alunos possam reconhecer a importância, por exemplo, da
água, em seus diferentes estados, para a agricultura, o clima, a conservação do solo, a geração de energia elétrica, a qualidade do ar
atmosférico e o equilíbrio dos ecossistemas.
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Em síntese, valorizam-se, nessa fase, os elementos mais concretos e os
ambientes que os cercam (casa, escola e bairro), oferecendo aos alunos
a oportunidade de interação, compreensão e ação no seu entorno.
Por sua vez, nos anos finais, a ampliação da relação dos jovens com o
ambiente possibilita que se estenda a exploração dos fenômenos relacionados aos materiais e à energia ao âmbito do sistema produtivo
e ao seu impacto na qualidade ambiental. Assim, o aprofundamento
da temática dessa unidade, que envolve inclusive a construção de
modelos explicativos, deve possibilitar aos estudantes fundamentar-se no conhecimento científico para, por exemplo, avaliar vantagens e
desvantagens da produção de produtos sintéticos a partir de recursos
naturais, da produção e do uso de determinados combustíveis, bem
como da produção, da transformação e da propagação de diferentes
tipos de energia e do funcionamento de artefatos e equipamentos
que possibilitam novas formas de interação com o ambiente, estimulando tanto a reflexão para hábitos mais sustentáveis no uso dos
recursos naturais e científico-tecnológicos quanto a produção de
novas tecnologias e o desenvolvimento de ações coletivas de aproveitamento responsável dos recursos.
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. Estudam-se características dos ecossistemas destacando-se as interações dos seres vivos com outros seres vivos e com os
fatores não vivos do ambiente, com destaque para as interações que
os seres humanos estabelecem entre si e com os demais seres vivos e
elementos não vivos do ambiente. Abordam-se, ainda, a importância
da preservação da biodiversidade e como ela se distribui nos principais ecossistemas brasileiros.
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. 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.
Nos anos finais, a partir do reconhecimento das relações que ocorrem
na natureza, evidencia-se a participação do ser humano nas cadeias
alimentares e como elemento modificador do ambiente, seja evidenciando maneiras mais eficientes de usar os recursos naturais sem
desperdícios, seja discutindo as implicações do consumo excessivo e
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descarte inadequado dos resíduos. Contempla-se, também, o incentivo à proposição e adoção de alternativas individuais e coletivas,
ancoradas na aplicação do conhecimento científico, que concorram
para a sustentabilidade socioambiental. Assim, busca-se promover e
incentivar uma convivência em maior sintonia com o ambiente, por
meio do uso inteligente e responsável dos recursos naturais, para que
estes se recomponham no presente e se mantenham no futuro.
Outro foco dessa unidade é a percepção de que o corpo humano é
um todo dinâmico e articulado, e que a manutenção e o funcionamento harmonioso desse conjunto dependem da integração entre as
funções específicas desempenhadas pelos diferentes sistemas que
o compõem. Além disso, destacam-se aspectos relativos à saúde,
compreendida não somente como um estado de equilíbrio dinâmico
do corpo, mas como um bem da coletividade, abrindo espaço para
discutir o que é preciso para promover a saúde individual e coletiva,
inclusive no âmbito das políticas públicas.
Nos anos iniciais, pretende-se que, em continuidade às abordagens
na Educação Infantil, as crianças ampliem os seus conhecimentos e
apreço pelo seu corpo, identifiquem os cuidados necessários para a
manutenção da saúde e integridade do organismo e desenvolvam
atitudes de respeito e acolhimento pelas diferenças individuais, tanto
no que diz respeito à diversidade étnico-cultural quanto em relação à
inclusão de alunos da educação especial.
Nos anos finais, são abordados também temas relacionados à reprodução e à sexualidade humana, assuntos de grande interesse e relevância
social nessa faixa etária, assim como são relevantes, também, o conhecimento das condições de saúde, do saneamento básico, da qualidade
do ar e das condições nutricionais da população brasileira.
Pretende-se que os estudantes, ao terminarem o Ensino Fundamental,
estejam aptos a compreender a organização e o funcionamento de
seu corpo, assim como a interpretar as modificações físicas e emocionais que acompanham a adolescência e a reconhecer o impacto que
elas podem ter na autoestima e na segurança de seu próprio corpo. É
também fundamental que tenham condições de assumir o protagonismo na escolha de posicionamentos que representem autocuidado
com seu corpo e respeito com o corpo do outro, na perspectiva do
cuidado integral à saúde física, mental, sexual e reprodutiva. Além
disso, os estudantes devem ser capazes de compreender o papel do
Estado e das políticas públicas (campanhas de vacinação, programas
de atendimento à saúde da família e da comunidade, investimento
em pesquisa, campanhas de esclarecimento sobre doenças e vetores,
entre outros) no desenvolvimento de condições propícias à saúde.
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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. Além disso, ao salientar que a
construção dos conhecimentos sobre a Terra e o céu se deu de
diferentes formas em distintas culturas ao longo da história da
humanidade, explora-se a riqueza envolvida nesses conhecimentos, o que permite, entre outras coisas, maior valorização de outras
formas de conceber o mundo, como os conhecimentos próprios
dos povos indígenas originários.
Assim, ao abranger com maior detalhe características importantes para a manutenção da vida na Terra, como o efeito estufa e a
camada de ozônio, espera-se que os estudantes possam compreender também alguns fenômenos naturais como vulcões, tsunamis e
terremotos, bem como aqueles mais relacionados aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado
pela forma e pelos movimentos da Terra, em uma perspectiva de
maior ampliação de conhecimentos relativos à evolução da vida e
do planeta, ao clima e à previsão do tempo, entre outros fenômenos.
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. A sistematização dessas observações e o uso adequado dos sistemas de
referência permitem a identificação de fenômenos e regularidades
que deram à humanidade, em diferentes culturas, maior autonomia na regulação da agricultura, na conquista de novos espaços, na
construção de calendários etc.
Nos anos finais, há uma ênfase no estudo de solo, ciclos biogeoquímicos, esferas terrestres e interior do planeta, clima e seus efeitos sobre
a vida na Terra, no intuito de que os estudantes possam desenvolver
uma visão mais sistêmica do planeta com base em princípios de sustentabilidade socioambiental.
Além disso, o conhecimento espacial é ampliado e aprofundado por
meio da articulação entre os conhecimentos e as experiências de
observação vivenciadas nos anos iniciais, por um lado, e os modelos
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explicativos desenvolvidos pela ciência, por outro. Dessa forma, privilegia-se, com base em modelos, a explicação de vários fenômenos
envolvendo os astros Terra, Lua e Sol, de modo a fundamentar a
compreensão da controvérsia histórica entre as visões geocêntrica
e heliocêntrica.
A partir de uma compreensão mais aprofundada da Terra, do Sol e de
sua evolução, da nossa galáxia e das ordens de grandeza envolvidas,
espera-se que os alunos possam refletir sobre a posição da Terra e da
espécie humana no Universo.
Essas três unidades temáticas devem ser consideradas sob a perspectiva da continuidade das aprendizagens e da integração com
seus objetos de conhecimento ao longo dos anos de escolarização.
Portanto, é fundamental que elas não se desenvolvam isoladamente.
Essa integração se evidencia quando temas importantes como a
sustentabilidade socioambiental, o ambiente, a saúde e a tecnologia
são desenvolvidos nas três unidades temáticas. Por exemplo, para
que o estudante compreenda saúde de forma abrangente, e não
relacionada apenas ao seu próprio corpo, é necessário que ele seja
estimulado a pensar em saneamento básico, geração de energia,
impactos ambientais, além da ideia de que medicamentos são substâncias sintéticas que atuam no funcionamento do organismo.
De forma similar, a compreensão do que seja sustentabilidade pressupõe que os alunos, além de entenderem a importância da biodiversidade
para a manutenção dos ecossistemas e do equilíbrio dinâmico socioambiental, sejam capazes de avaliar hábitos de consumo que envolvam
recursos naturais e artificiais e identifiquem relações dos processos
atmosféricos, geológicos, celestes e sociais com as condições necessárias para a manutenção da vida no planeta.
Impossível pensar em uma educação científica contemporânea sem
reconhecer os múltiplos papéis da tecnologia no desenvolvimento
da sociedade humana. A investigação de materiais para usos tecnológicos, a aplicação de instrumentos óticos na saúde e na observação
do céu, a produção de material sintético e seus usos, as aplicações
das fontes de energia e suas aplicações e, até mesmo, o uso da
radiação eletromagnética para diagnóstico e tratamento médico,
entre outras situações, são exemplos de como ciência e tecnologia,
por um lado, viabilizam a melhoria da qualidade de vida humana,
mas, por outro, ampliam as desigualdades sociais e a degradação do
ambiente. Dessa forma, é importante salientar os múltiplos papéis
desempenhados pela relação ciência-tecnologia-sociedade na vida
moderna e na vida do planeta Terra como elementos centrais no
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posicionamento e na tomada de decisões frente aos desafios éticos,
culturais, políticos e socioambientais.
As unidades temáticas estão estruturadas em um conjunto de habilidades cuja complexidade cresce progressivamente ao longo dos
anos. Essas habilidades mobilizam conhecimentos conceituais, linguagens e alguns dos principais processos, práticas e procedimentos
de investigação envolvidos na dinâmica da construção de conhecimentos na ciência.
Assim, quando é utilizado um determinado verbo em uma habilidade, como “apresentar” ou “relatar”, este se refere a procedimentos
comuns da ciência, neste caso relacionados à comunicação, que
envolvem também outras etapas do processo investigativo. A ideia
implícita está em relatar de forma sistemática o resultado de uma
coleta de dados e/ou apresentar a organização e extrapolação de
conclusões, de tal forma a considerar os contra-argumentos apresentados, no caso de um debate, por exemplo.
Da mesma forma, quando é utilizado o verbo “observar”, tem-se em
mente o aguçamento da curiosidade dos alunos sobre o mundo, em
busca de questões que possibilitem elaborar hipóteses e construir
explicações sobre a realidade que os cerca.
Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na
BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais
se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os
agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo
obrigatório para o desenho dos currículos.
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4.3.1.1.

CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
Antes de iniciar sua vida escolar, as crianças já convivem com fenômenos, transformações e aparatos tecnológicos em seu dia a dia.
Além disso, na Educação Infantil, como proposto na BNCC, elas têm
a oportunidade de explorar ambientes e fenômenos e também a
relação com seu próprio corpo e bem-estar, em todos os campos
de experiências.
Assim, ao iniciar o Ensino Fundamental, os alunos possuem vivências,
saberes, interesses e curiosidades sobre o mundo natural e tecnológico que devem ser valorizados e mobilizados. Esse deve ser o ponto
de partida de atividades que assegurem a eles construir conhecimentos sistematizados de Ciências, oferecendo-lhes elementos para
que compreendam desde fenômenos de seu ambiente imediato até
temáticas mais amplas.
Nesse sentido, não basta que os conhecimentos científicos sejam
apresentados aos alunos. É preciso oferecer oportunidades para que
eles, de fato, envolvam-se em processos de aprendizagem nos quais
possam vivenciar momentos de investigação que lhes possibilitem
exercitar e ampliar sua curiosidade, aperfeiçoar sua capacidade de
observação, de raciocínio lógico e de criação, desenvolver posturas
mais colaborativas e sistematizar suas primeiras explicações sobre
o mundo natural e tecnológico, e sobre seu corpo, sua saúde e seu
bem-estar, tendo como referência os conhecimentos, as linguagens e
os procedimentos próprios das Ciências da Natureza.
É necessário destacar que, em especial nos dois primeiros anos da
escolaridade básica, em que se investe prioritariamente no processo
de alfabetização das crianças, as habilidades de Ciências buscam
propiciar um contexto adequado para a ampliação dos contextos
de letramento.
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CIÊNCIAS – 1º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Características dos materiais

Vida e evolução

Corpo humano
Respeito à diversidade

Terra e Universo
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HABILIDADES
(EF01CI01) Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso
cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são descartados e como podem ser usados
de forma mais consciente.
(EF01CI02) Localizar, nomear e representar graficamente (por meio de desenhos) partes do
corpo humano e explicar suas funções.
(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos antes
de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas etc.) são necessários para a
manutenção da saúde.
(EF01CI04) Comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a diversidade e a
importância da valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças.
(EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos diários (manhã,
tarde, noite) e a sucessão de dias, semanas, meses e anos.
(EF01CI06) Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o ritmo de
atividades diárias de seres humanos e de outros seres vivos.
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CIÊNCIAS – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Propriedades e usos dos materiais
Prevenção de acidentes domésticos

Vida e evolução

Seres vivos no ambiente
Plantas

Terra e Universo

Movimento aparente do Sol no céu
O Sol como fonte de luz e calor
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HABILIDADES
(EF02CI01) Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro etc.) são feitos os objetos que
fazem parte da vida cotidiana, como esses objetos são utilizados e com quais materiais eram
produzidos no passado.
(EF02CI02) Propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso
cotidiano, tendo em vista algumas propriedades desses materiais (flexibilidade, dureza,
transparência etc.).
(EF02CI03) Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos (objetos
cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza, medicamentos etc.).
(EF02CI04) Descrever características de plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase da vida,
local onde se desenvolvem etc.) que fazem parte de seu cotidiano e relacioná las ao ambiente
em que eles vivem.
(EF02CI05) Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas
em geral.
(EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos) e a
função desempenhada por cada uma delas, e analisar as relações entre as plantas, o ambiente
e os demais seres vivos.
(EF02CI07) Descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e associá las ao
tamanho da sombra projetada.
(EF02CI08) Comparar o efeito da radiação solar (aquecimento e reflexão) em diferentes tipos
de superfície (água, areia, solo, superfícies escura, clara e metálica etc.).
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CIÊNCIAS – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Produção de som
Efeitos da luz nos materiais
Saúde auditiva e visual

Vida e evolução

Características e desenvolvimento dos animais

Terra e Universo

Características da Terra
Observação do céu
Usos do solo
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HABILIDADES
(EF03CI01) Produzir diferentes sons a partir da vibração de variados objetos e identificar
variáveis que influem nesse fenômeno.
(EF03CI02) Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz através de objetos
transparentes (copos, janelas de vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato com superfícies
polidas (espelhos) e na intersecção com objetos opacos (paredes, pratos, pessoas e outros
objetos de uso cotidiano).
(EF03CI03) Discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual
considerando as condições do ambiente em termos de som e luz.
(EF03CI04) Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se
reproduzem, como se deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo.
(EF03CI05) Descrever e comunicar as alterações que ocorrem desde o nascimento em
animais de diferentes meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem.
(EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas
comuns (presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.).
(EF03CI07) Identificar características da Terra (como seu formato esférico, a presença de
água, solo etc.), com base na observação, manipulação e comparação de diferentes formas de
representação do planeta (mapas, globos, fotografias etc.).
(EF03CI08) Observar, identificar e registrar os períodos diários (dia e/ou noite) em que o Sol,
demais estrelas, Lua e planetas estão visíveis no céu.
(EF03CI09) Comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com base em
características como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade etc.
(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração de materiais, dentre
outras possibilidades), reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para a vida.
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CIÊNCIAS – 4º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Misturas
Transformações reversíveis e não reversíveis

Vida e evolução

Cadeias alimentares simples
Microrganismos

Terra e Universo

Pontos cardeais
Calendários, fenômenos cíclicos e cultura
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HABILIDADES
(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas
observáveis, reconhecendo sua composição.
(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a
diferentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade).
(EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são
reversíveis (como as mudanças de estado físico da água) e outras não (como o cozimento do
ovo, a queima do papel etc.).
(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada
pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na produção
de alimentos.
(EF04CI05) Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo
de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema.
(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição,
reconhecendo a importância ambiental desse processo.
(EF04CI07) Verificar a participação de microrganismos na produção de alimentos,
combustíveis, medicamentos, entre outros.
(EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns
microrganismos (vírus, bactérias e protozoários), atitudes e medidas adequadas para
prevenção de doenças a eles associadas.
(EF04CI09) Identificar os pontos cardeais, com base no registro de diferentes posições
relativas do Sol e da sombra de uma vara (gnômon).
(EF04CI10) Comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes da observação das
sombras de uma vara (gnômon) com aquelas obtidas por meio de uma bússola.
(EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e
ao uso desse conhecimento para a construção de calendários em diferentes culturas.
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CIÊNCIAS – 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Propriedades físicas dos materiais
Ciclo hidrológico
Consumo consciente
Reciclagem

Vida e evolução

Nutrição do organismo
Hábitos alimentares
Integração entre os sistemas digestório,
respiratório e circulatório

Terra e Universo

Constelações e mapas celestes
Movimento de rotação da Terra
Periodicidade das fases da Lua
Instrumentos óticos
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HABILIDADES
(EF05CI01) Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos
materiais como densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas,
solubilidade, respostas a forças mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre outras.
(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para
explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de
energia elétrica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou
locais).
(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para a
manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do
ar atmosférico.
(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades
cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos.
(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções
tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos
na escola e/ou na vida cotidiana.
(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas digestório e
respiratório são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com
base na identificação das funções desses sistemas.
(EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição
dos nutrientes pelo organismo e a eliminação dos resíduos produzidos.
(EF05CI08) Organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos
alimentares (nutrientes e calorias) e nas necessidades individuais (atividades realizadas, idade,
sexo etc.) para a manutenção da saúde do organismo.
(EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais (como obesidade, subnutrição
etc.) entre crianças e jovens a partir da análise de seus hábitos (tipos e quantidade de alimento
ingerido, prática de atividade física etc.).
(EF05CI10) Identificar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos (como mapas
celestes e aplicativos digitais, entre outros), e os períodos do ano em que elas são visíveis no
início da noite.
(EF05CI11) Associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu ao movimento de
rotação da Terra.
(EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação e no
registro das formas aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo menos, dois meses.
(EF05CI13) Projetar e construir dispositivos para observação à distância (luneta, periscópio
etc.), para observação ampliada de objetos (lupas, microscópios) ou para registro de imagens
(máquinas fotográficas) e discutir usos sociais desses dispositivos.
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4.3.1.2.

CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
Nos anos finais do Ensino Fundamental, a exploração das vivências,
saberes, interesses e curiosidades dos alunos sobre o mundo natural
e material continua sendo fundamental. Todavia, ao longo desse percurso, percebem-se uma ampliação progressiva da capacidade de
abstração e da autonomia de ação e de pensamento, em especial nos
últimos anos, e o aumento do interesse dos alunos pela vida social
e pela busca de uma identidade própria. Essas características possibilitam a eles, em sua formação científica, explorar aspectos mais
complexos das relações consigo mesmos, com os outros, com a
natureza, com as tecnologias e com o ambiente; ter consciência dos
valores éticos e políticos envolvidos nessas relações; e, cada vez mais,
atuar socialmente com respeito, responsabilidade, solidariedade,
cooperação e repúdio à discriminação.
Nesse contexto, é importante motivá-los com desafios cada vez mais
abrangentes, o que permite que os questionamentos apresentados a
eles, assim como os que eles próprios formulam, sejam mais complexos e contextualizados.
Além disso, à medida que se aproxima a conclusão do Ensino
Fundamental, os alunos são capazes de estabelecer relações ainda
mais profundas entre a ciência, a natureza, a tecnologia e a sociedade, o que significa lançar mão do conhecimento científico e
tecnológico para compreender os fenômenos e conhecer o mundo,
o ambiente, a dinâmica da natureza. Além disso, é fundamental
que tenham condições de ser protagonistas na escolha de posicionamentos que valorizem as experiências pessoais e coletivas, e
representem o autocuidado com seu corpo e o respeito com o do
outro, na perspectiva do cuidado integral à saúde física, mental,
sexual e reprodutiva.
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CIÊNCIAS – 6º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Misturas homogêneas e heterogêneas
Separação de materiais
Materiais sintéticos
Transformações químicas

Vida e evolução

Célula como unidade da vida
Interação entre os sistemas locomotor e nervoso
Lentes corretivas

Terra e Universo
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HABILIDADES
(EF06CI01) Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais
(água e sal, água e óleo, água e areia etc.).
(EF06CI02) Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de
misturas de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados (mistura de
ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio etc.).
(EF06CI03) Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas
heterogêneos a partir da identificação de processos de separação de materiais (como a
produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros).
(EF06CI04) Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao
desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos
socioambientais.
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e
funcional dos seres vivos.
(EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), que
os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização.
(EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e
sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções.
(EF06CI08) Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) na
interação do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano,
selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão.
(EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam da
interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso.
(EF06CI10) Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por
substâncias psicoativas.
(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura
interna à atmosfera) e suas principais características.
(EF06CI12) Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas
sedimentares em diferentes períodos geológicos.
(EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra.
(EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon) ao longo do dia em
diferentes períodos do ano são uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o Sol,
que podem ser explicados por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e da
inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol.
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CIÊNCIAS – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Máquinas simples
Formas de propagação do calor
Equilíbrio termodinâmico e vida na Terra
História dos combustíveis e das máquinas
térmicas

Vida e evolução

Diversidade de ecossistemas
Fenômenos naturais e impactos ambientais
Programas e indicadores de saúde pública

Terra e Universo

Composição do ar
Efeito estufa
Camada de ozônio
Fenômenos naturais (vulcões, terremotos e
tsunamis)
Placas tectônicas e deriva continental
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HABILIDADES
(EF07CI01) Discutir a aplicação, ao longo da história, das máquinas simples e propor soluções
e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas.
(EF07CI02) Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de
equilíbrio termodinâmico cotidianas.
(EF07CI03) Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a
utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, explicar o
princípio de funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.) e/ou
construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento.
(EF07CI04) Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra,
para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas.
(EF07CI05) Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do
tempo, para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela
produção e uso desses materiais e máquinas.
(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida
cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e
tecnologias (como automação e informatização).
(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à
quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc.,
correlacionando essas características à flora e fauna específicas.
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças
nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações,
podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.
(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na
análise e comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura
de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras)
e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde.
(EF07CI10) Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base
em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da
vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças.
(EF07CI11) Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes
dimensões da vida humana, considerando indicadores ambientais e de qualidade de vida.
(EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, e
discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição.
(EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o
desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento
artificial (queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e
implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro.
(EF07CI14) Justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identificando
os fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera, e discutir propostas
individuais e coletivas para sua preservação.
(EF07CI15) Interpretar fenômenos naturais (como vulcões, terremotos e tsunamis) e justificar a
rara ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas tectônicas.
(EF07CI16) Justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva
dos continentes.
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CIÊNCIAS – 8º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Fontes e tipos de energia
Transformação de energia
Cálculo de consumo de energia elétrica
Circuitos elétricos
Uso consciente de energia elétrica

Vida e evolução

Mecanismos reprodutivos
Sexualidade

Terra e Universo

Sistema Sol, Terra e Lua
Clima
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HABILIDADES
(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de
energia utilizados em residências, comunidades ou cidades.
(EF08CI02) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros
dispositivos e compará los a circuitos elétricos residenciais.
(EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio,
geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a
térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo).
(EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência (descritos
no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada equipamento
no consumo doméstico mensal.
(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou
comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade
(consumo de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo responsável.
(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas,
eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa
energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola.
(EF08CI07) Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos
mecanismos adaptativos e evolutivos.
(EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a
atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso.
(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos
e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização
do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST).
(EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas
DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção.
(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade
humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).
(EF08CI12) Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a
ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua.
(EF08CI13) Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da
inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do
ano, com a utilização de modelos tridimensionais.
(EF08CI14) Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao
aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra.
(EF08CI15) Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular
situações nas quais elas possam ser medidas.
(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da
identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana.
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CIÊNCIAS – 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Aspectos quantitativos das transformações
químicas
Estrutura da matéria
Radiações e suas aplicações na saúde

Vida e evolução

Hereditariedade
Ideias evolucionistas
Preservação da biodiversidade

Terra e Universo

Composição, estrutura e localização do Sistema
Solar no Universo
Astronomia e cultura
Vida humana fora da Terra
Ordem de grandeza astronômica
Evolução estelar
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HABILIDADES
(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações
com base no modelo de constituição submicroscópica.
(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações
químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas.
(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e
composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.
(EF09CI04) Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem
ser formadas pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está
relacionada também à cor da luz que o ilumina.
(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de
imagem e som que revolucionaram os sistemas de comunicação humana.
(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações,
discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio X,
forno de micro ondas, fotocélulas etc.
(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina
diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doenças
(radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.).
(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo
relações entre ancestrais e descendentes.
(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação,
gametas, fecundação), considerando as para resolver problemas envolvendo a transmissão de
características hereditárias em diferentes organismos.
(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos
científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua
importância para explicar a diversidade biológica.
(EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção
natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo.
(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da
biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades (parques,
reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles relacionados.
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais
da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de
sustentabilidade bem sucedidas.
(EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos,
planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).
(EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol
ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, mito, orientação
espacial e temporal etc.).
(EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra,
com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e
nos tempos envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares.
(EF09CI17) Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no
conhecimento das etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse
processo no nosso planeta.
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4.4.

 ÁREA DE CIÊNCIAS
A
HUMANAS

A área de Ciências Humanas contribui para que os alunos desenvolvam a cognição in situ, ou seja, sem prescindir da contextualização
marcada pelas noções de tempo e espaço, conceitos fundamentais da área. Cognição e contexto são, assim, categorias elaboradas
conjuntamente, em meio a circunstâncias históricas específicas, nas
quais a diversidade humana deve ganhar especial destaque, com
vistas ao acolhimento da diferença. O raciocínio espaço-temporal
baseia-se na ideia de que o ser humano produz o espaço em que
vive, apropriando-se dele em determinada circunstância histórica.
A capacidade de identificação dessa circunstância impõe-se como
condição para que o ser humano compreenda, interprete e avalie os
significados das ações realizadas no passado ou no presente, o que
o torna responsável tanto pelo saber produzido quanto pelo controle
dos fenômenos naturais e históricos dos quais é agente.
A abordagem das relações espaciais e o consequente desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal no ensino de Ciências Humanas
devem favorecer a compreensão, pelos alunos, dos tempos sociais e
da natureza e de suas relações com os espaços. A exploração das
noções de espaço e tempo deve se dar por meio de diferentes linguagens, de forma a permitir que os alunos se tornem produtores e
leitores de mapas dos mais variados lugares vividos, concebidos e
percebidos.
Na análise geográfica, os espaços percebidos, concebidos e vividos
não são lineares. Portanto, é necessário romper com essa concepção
para possibilitar uma leitura geo-histórica dos fatos e uma análise
com abordagens históricas, sociológicas e espaciais (geográficas)
simultâneas. Retomar o sentido dos espaços percebidos, concebidos e vividos nos permite reconhecer os objetos, os fenômenos e os
lugares distribuídos no território e compreender os diferentes olhares
para os arranjos desses objetos nos planos espaciais.
Embora o tempo, o espaço e o movimento sejam categorias básicas
na área de Ciências Humanas, não se pode deixar de valorizar também
a crítica sistemática à ação humana, às relações sociais e de poder
e, especialmente, à produção de conhecimentos e saberes, frutos de
diferentes circunstâncias históricas e espaços geográficos. O ensino
de Geografia e História, ao estimular os alunos a desenvolver uma
melhor compreensão do mundo, não só favorece o desenvolvimento
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autônomo de cada indivíduo, como também os torna aptos a uma
intervenção mais responsável no mundo em que vivem.
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.
Os conhecimentos específicos na área de Ciências Humanas exigem
clareza na definição de um conjunto de objetos de conhecimento
que favoreçam o desenvolvimento de habilidades e que aprimorem a
capacidade de os alunos pensarem diferentes culturas e sociedades,
em seus tempos históricos, territórios e paisagens (compreendendo
melhor o Brasil, sua diversidade regional e territorial). E também que
os levem a refletir sobre sua inserção singular e responsável na história da sua família, comunidade, nação e mundo.
Ao longo de toda a Educação Básica, o ensino das Ciências Humanas
deve promover explorações sociocognitivas, afetivas e lúdicas
capazes de potencializar sentidos e experiências com saberes sobre
a pessoa, o mundo social e a natureza. Dessa maneira, a área contribui para o adensamento de conhecimentos sobre a participação no
mundo social e a reflexão sobre questões sociais, éticas e políticas,
fortalecendo a formação dos alunos e o desenvolvimento da autonomia intelectual, bases para uma atuação crítica e orientada por
valores democráticos.
Desde a Educação Infantil, os alunos expressam percepções simples,
mas bem definidas, de sua vida familiar, seus grupos e seus espaços
de convivência. No cotidiano, por exemplo, desenham familiares,
identificam relações de parentesco, reconhecem a si mesmos em
fotos (classificando-as como antigas ou recentes), guardam datas e
fatos, sabem a hora de dormir e de ir para a escola, negociam horários, fazem relatos orais e revisitam o passado por meio de jogos,
cantigas e brincadeiras ensinadas pelos mais velhos. Com essas
experiências, começam a levantar hipóteses e a se posicionar sobre
determinadas situações.
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No decorrer do Ensino Fundamental, os procedimentos de investigação em Ciências Humanas devem contribuir para que os alunos
desenvolvam a capacidade de observação de diferentes indivíduos,
situações e objetos que trazem à tona dinâmicas sociais em razão de
sua própria natureza (tecnológica, morfológica, funcional). A Geografia e a História, ao longo dessa etapa, trabalham o reconhecimento
do Eu e o sentimento de pertencimento dos alunos à vida da família
e da comunidade.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, é importante valorizar e
problematizar as vivências e experiências individuais e familiares trazidas pelos alunos, por meio do lúdico, de trocas, da escuta e de
falas sensíveis, nos diversos ambientes educativos (bibliotecas, pátio,
praças, parques, museus, arquivos, entre outros). Essa abordagem
privilegia o trabalho de campo, as entrevistas, a observação, o desenvolvimento de análises e de argumentações, de modo a potencializar
descobertas e estimular o pensamento criativo e crítico. É nessa fase
que os alunos começam a desenvolver procedimentos de investigação em Ciências Humanas, como a pesquisa sobre diferentes fontes
documentais, a observação e o registro – de paisagens, fatos, acontecimentos e depoimentos – e o estabelecimento de comparações.
Esses procedimentos são fundamentais para que compreendam a si
mesmos e àqueles que estão em seu entorno, suas histórias de vida e
as diferenças dos grupos sociais com os quais se relacionam. O processo de aprendizagem deve levar em conta, de forma progressiva, a
escola, a comunidade, o Estado e o país. É importante também que
os alunos percebam as relações com o ambiente e a ação dos seres
humanos com o mundo que os cerca, refletindo sobre os significados
dessas relações.
Nesse período, o desenvolvimento da capacidade de observação e
de compreensão dos componentes da paisagem contribui para a
articulação do espaço vivido com o tempo vivido. O vivido é aqui
considerado como espaço biográfico, que se relaciona com as experiências dos alunos em seus lugares de vivência.
Na passagem para o Ensino Fundamental – Anos Finais, os alunos
vivenciam diversas mudanças biológicas, psicológicas, sociais e emocionais. Eles ampliam suas descobertas em relação a si próprios e às
suas relações com grupos sociais, tornando-se mais autônomos para
cuidar de si e do mundo ao seu redor. Se, no Ensino Fundamental –
Anos Iniciais, o desenvolvimento da percepção está voltado para o
reconhecimento do Eu, do Outro e do Nós, no Ensino Fundamental
– Anos Finais é possível analisar os indivíduos como atores inseridos
em um mundo em constante movimento de objetos e populações e
com exigência de constante comunicação.

355

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

Nesse contexto, faz-se necessário o desenvolvimento de habilidades voltadas para o uso concomitante de diferentes linguagens (oral,
escrita, cartográfica, estética, técnica etc.). Por meio delas, torna-se
possível o diálogo, a comunicação e a socialização dos indivíduos,
condição necessária tanto para a resolução de conflitos quanto para
um convívio equilibrado entre diferentes povos e culturas. O desafio é
grande, exigindo capacidade para responder de maneira crítica, propositiva e ética aos conflitos impostos pela história.
Progressivamente, ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais,
o ensino favorece uma ampliação das perspectivas e, portanto, de
variáveis, tanto do ponto de vista espacial quanto temporal. Isso
permite aos alunos identificar, comparar e conhecer o mundo, os
espaços e as paisagens com mais detalhes, complexidade e espírito crítico, criando condições adequadas para o conhecimento de
outros lugares, sociedades e temporalidades históricas. Nessa fase, as
noções de temporalidade, espacialidade e diversidade são abordadas
em uma perspectiva mais complexa, que deve levar em conta a perspectiva dos direitos humanos.
Essa é uma questão complexa, que envolve a compreensão do
conceito de Estado e dos mecanismos institucionais dos quais as
diferentes sociedades dispõem para fazer justiça e criar um novo
campo republicano de direitos. Portanto, o desafio não está apenas
no campo da produção e reprodução de uma memória histórica, mas
nos questionamentos com vistas a uma posição ética dos indivíduos
em relação ao passado e ao presente. Vários temas decorrem dessa
reflexão, tais como a interculturalidade e a valorização das diferenças,
em meio a um intenso movimento das populações e dos direitos civis.
O Ensino Fundamental – Anos Finais tem o compromisso de dar
continuidade à compreensão dessas noções, aprofundando os questionamentos sobre as pessoas, os grupos humanos, as culturas e os
modos de organizar a sociedade; as relações de produção e de poder;
e a transformação de si mesmos e do mundo. O desenvolvimento das
habilidades voltadas para identificação, classificação, organização e
comparação, em contexto local ou global, é importante para a melhor
compreensão de si, do outro, da escola, da comunidade, do Estado,
do país e do mundo. Dá-se, assim, um passo importante para a responsabilização do cidadão para com o mundo em que vive.
Em suma, a área de Ciências Humanas deve propiciar aos alunos a
capacidade de interpretar o mundo, de compreender processos e
fenômenos sociais, políticos e culturais e de atuar de forma ética, responsável e autônoma diante de fenômenos sociais e naturais.
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Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da Educação Básica, a área de Ciências Humanas
deve garantir aos alunos o desenvolvimento de algumas competências específicas.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS PARA
O ENSINO FUNDAMENTAL
1. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a
exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os
direitos humanos.
2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico científico
informacional com base nos conhecimentos das Ciências Humanas,
considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para
intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do
mundo contemporâneo.
3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza
e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que
contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a
participar efetivamente das dinâmicas da vida social.
4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si
mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos
de investigação das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes,
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer
natureza.
5. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em
espaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo
espaço e em espaços variados.
6. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas,
para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os
direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsa
bilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de
uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
7. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes
gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no
desenvolvimento do raciocínio espaço temporal relacionado a localização,
distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.
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4.4.1.

GEOGRAFIA

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 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. O pensamento espacial está associado ao desenvolvimento intelectual que
integra conhecimentos não somente da Geografia, mas também de
outras áreas (como Matemática, Ciência, Arte e Literatura). Essa
interação visa à resolução de problemas que envolvem mudanças
de escala, orientação e direção de objetos localizados na superfície
terrestre, efeitos de distância, relações hierárquicas, tendências à
centralização e à dispersão, efeitos da proximidade e vizinhança etc.
O raciocínio geográfico, uma maneira de exercitar o pensamento
espacial, aplica determinados princípios (Quadro 1) para compreender aspectos fundamentais da realidade: a localização e a distribuição
dos fatos e fenômenos na superfície terrestre, o ordenamento territorial, as conexões existentes entre componentes físico-naturais e
as ações antrópicas.46

46 Essa concepção, que valoriza a capacidade dos jovens de pensar espacialmente por meio
do raciocínio geográfico, é compartilhada por propostas curriculares de diversos países, como
o Reino Unido, Portugal, Estados Unidos da América, Chile e Austrália.
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Ao utilizar corretamente os conceitos geográficos, mobilizando o pensamento espacial e aplicando procedimentos de pesquisa e análise
das informações geográficas, os alunos podem reconhecer: a desigualdade dos usos dos recursos naturais pela população mundial;
o impacto da distribuição territorial em disputas geopolíticas; e a
desigualdade socioeconômica da população mundial em diferentes
contextos urbanos e rurais. Desse modo, a aprendizagem da Geografia
favorece o reconhecimento da diversidade étnico-racial e das diferenças dos grupos sociais, com base em princípios éticos (respeito à
diversidade e combate ao preconceito e à violência de qualquer
natureza). Ela também estimula a capacidade de empregar o raciocínio geográfico para pensar e resolver problemas gerados na vida
cotidiana, condição fundamental para o desenvolvimento das competências gerais previstas na BNCC.
Nessa direção, a BNCC está organizada com base nos principais
conceitos da Geografia contemporânea, diferenciados por níveis
de complexidade. Embora o espaço seja o conceito mais amplo
e complexo da Geografia, é necessário que os alunos dominem
outros conceitos mais operacionais e que expressam aspectos
diferentes do espaço geográfico: território, lugar, região, natureza
e paisagem.
O conceito de espaço é inseparável do conceito de tempo e ambos
precisam ser pensados articuladamente como um processo. Assim
como para a História, o tempo é para a Geografia uma construção social, que se associa à memória e às identidades sociais dos
sujeitos. Do mesmo modo, os tempos da natureza não podem ser
ignorados, pois marcam a memória da Terra e as transformações
naturais que explicam as atuais condições do meio físico natural.
Assim, pensar a temporalidade das ações humanas e das sociedades por meio da relação tempo-espaço representa um importante
e desafiador processo na aprendizagem de Geografia.
Para isso, é preciso superar a aprendizagem com base apenas na
descrição de informações e fatos do dia a dia, cujo significado
restringe-se apenas ao contexto imediato da vida dos sujeitos.
A ultrapassagem dessa condição meramente descritiva exige
o domínio de conceitos e generalizações. Estes permitem novas
formas de ver o mundo e de compreender, de maneira ampla e
crítica, as múltiplas relações que conformam a realidade, de acordo
com o aprendizado do conhecimento da ciência geográfica.
Para dar conta desse desafio, o componente Geografia da BNCC foi
dividido em cinco unidades temáticas comuns ao longo do Ensino
Fundamental, em uma progressão das habilidades.
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Na unidade temática 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. Espera-se que as
crianças percebam e compreendam a dinâmica de suas relações
sociais e étnico-raciais, identificando-se com a sua comunidade e
respeitando os diferentes contextos socioculturais. Ao tratar do
conceito de espaço, estimula-se o desenvolvimento das relações
espaciais topológicas, projetivas e euclidianas, além do raciocínio
geográfico, importantes para o processo de alfabetização cartográfica e a aprendizagem com as várias linguagens (formas de
representação e pensamento espacial).
Além disso, pretende-se possibilitar que os estudantes construam
sua identidade relacionando-se com o outro (sentido de alteridade);
valorizem as suas memórias e marcas do passado vivenciadas em
diferentes lugares; e, à medida que se alfabetizam, ampliem a sua
compreensão do mundo. Em continuidade, no Ensino Fundamental
– Anos Finais, procura-se expandir o olhar para a relação do sujeito
com contextos mais amplos, considerando temas políticos, econômicos e culturais do Brasil e do mundo. Dessa forma, o estudo da
Geografia constitui-se em uma busca do lugar de cada indivíduo
no mundo, valorizando a sua individualidade e, ao mesmo tempo,
situando-o em uma categoria mais ampla de sujeito social: a de
cidadão ativo, democrático e solidário. Enfim, cidadãos produtos
de sociedades localizadas em determinado tempo e espaço, mas
também produtores dessas mesmas sociedades, com sua cultura e
suas normas.
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. Portanto, no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos
precisam compreender as interações multiescalares existentes
entre sua vida familiar, seus grupos e espaços de convivência e
as interações espaciais mais complexas. A conexão é um princípio
da Geografia que estimula a compreensão do que ocorre entre os
componentes da sociedade e do meio físico natural. Ela também
analisa o que ocorre entre quaisquer elementos que constituem
um conjunto na superfície terrestre e que explicam um lugar na sua
totalidade. Conexões e escalas explicam os arranjos das paisagens,
a localização e a distribuição de diferentes fenômenos e objetos
técnicos, por exemplo.
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Dessa maneira, desde o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, as
crianças compreendem e estabelecem as interações entre sociedade e meio físico natural. No decorrer desse processo, os alunos
devem aprender a considerar as escalas de tempo e as periodizações históricas, importantes para a compreensão da produção do
espaço geográfico em diferentes sociedades e épocas.
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. No Ensino Fundamental – Anos Finais, essa unidade
temática ganha relevância: incorpora-se o processo de produção do espaço agrário e industrial em sua relação entre campo e
cidade, destacando-se as alterações provocadas pelas novas tecnologias no setor produtivo, fator desencadeador de mudanças
substanciais nas relações de trabalho, na geração de emprego e
na distribuição de renda em diferentes escalas. A Revolução Industrial, a revolução técnico-científico-informacional e a urbanização
devem ser associadas às alterações no mundo do trabalho. Nesse
sentido, os alunos terão condição de compreender as mudanças
que ocorreram no mundo do trabalho em variados tempos, escalas
e processos históricos, sociais e étnico-raciais.
Por sua vez, 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. Fotografias, mapas, esquemas,
desenhos, imagens de satélites, audiovisuais, gráficos, entre outras
alternativas, são frequentemente utilizados no componente curricular. Quanto mais diversificado for o trabalho com linguagens,
maior o repertório construído pelos alunos, ampliando a produção
de sentidos na leitura de mundo. Compreender as particularidades
de cada linguagem, em suas potencialidades e em suas limitações,
conduz ao reconhecimento dos produtos dessas linguagens não
como verdades, mas como possibilidades.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os alunos começam, por meio
do exercício da localização geográfica, a desenvolver o pensamento
espacial, que gradativamente passa a envolver outros princípios metodológicos do raciocínio geográfico, como os de localização, extensão,
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correlação, diferenciação e analogia espacial. No Ensino Fundamental
– Anos Finais, espera-se que os alunos consigam ler, comparar e elaborar diversos tipos de mapas temáticos, assim como as mais diferentes
representações utilizadas como ferramentas da análise espacial. Essa,
aliás, deve ser uma preocupação norteadora do trabalho com mapas
em Geografia. Eles devem, sempre que possível, servir de suporte para
o repertório que faz parte do raciocínio geográfico, fugindo do ensino
do mapa pelo mapa, como fim em si mesmo.
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, 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
transformá-la em recursos quanto aos impactos socioambientais
delas provenientes. No Ensino Fundamental – Anos Finais, essas
noções ganham dimensões conceituais mais complexas, de modo
a levar os estudantes a estabelecer relações mais elaboradas, conjugando natureza, ambiente e atividades antrópicas em distintas
escalas e dimensões socioeconômicas e políticas. Dessa maneira,
torna-se possível a eles conhecer os fundamentos naturais do
planeta e as transformações impostas pelas atividades humanas
na dinâmica físico-natural, inclusive no contexto urbano e rural.
Em todas essas unidades, destacam-se aspectos relacionados ao
exercício da cidadania e à aplicação de conhecimentos da Geografia diante de situações e problemas da vida cotidiana, tais como:
estabelecer regras de convivência na escola e na comunidade; discutir propostas de ampliação de espaços públicos; e propor ações
de intervenção na realidade, tudo visando à melhoria da coletividade e do bem comum.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, as crianças devem ser desafiadas a reconhecer e comparar as realidades de diversos lugares de
vivência, assim como suas semelhanças e diferenças socioespaciais,
e a identificar a presença ou ausência de equipamentos públicos e
serviços básicos essenciais (como transporte, segurança, saúde e
educação). No Ensino Fundamental – Anos Finais, espera-se que os
alunos compreendam os processos que resultaram na desigualdade
social, assumindo a responsabilidade de transformação da atual
realidade, fundamentando suas ações em princípios democráticos,
solidários e de justiça. Dessa maneira, possibilita-se o entendimento
do que é Geografia, com base nas práticas espaciais, que dizem
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respeito às ações espacialmente localizadas de cada indivíduo, considerado como agente social concreto. Ao observar e analisar essas
ações, visando a interesses individuais (práticas espaciais), espera-se que os alunos estabeleçam relações de alteridade e de modo de
vida em diferentes tempos.
Assim, com o aprendizado de Geografia, os estudantes têm a oportunidade de trabalhar com conceitos que sustentam ideias plurais
de natureza, território e territorialidade. Dessa forma, eles podem
construir uma base de conhecimentos que incorpora os segmentos
sociais culturalmente diferenciados e também os diversos tempos
e ritmos naturais.
Essa dimensão conceitual permite que os alunos desenvolvam aproximações e compreensões sobre os saberes científicos – a respeito
da natureza, do território e da territorialidade, por exemplo – presentes nas situações cotidianas. Quanto mais um cidadão conhece os
elementos físico-naturais e sua apropriação e produção, mais pode
ser protagonista autônomo de melhores condições de vida. Trata-se, nessa unidade temática, de desenvolver o conceito de ambiente
na perspectiva geográfica, o que se fundamenta na transformação da natureza pelo trabalho humano. Não se trata de transferir o
conhecimento científico para o escolar, mas, por meio dele, permitir
a compreensão dos processos naturais e da produção da natureza
na sociedade capitalista. Nesse sentido, ao compreender o contexto
da natureza vivida e apropriada pelos processos socioeconômicos
e culturais, os alunos constroem criticidade, fator fundamental de
autonomia para a vida fora da escola.
Para tanto, a abordagem dessas unidades temáticas deve ser realizada
integradamente, uma vez que a situação geográfica não é apenas um
pedaço do território, uma área contínua, mas um conjunto de relações.
Portanto, a análise de situação resulta da busca de características fundamentais de um lugar na sua relação com outros lugares. Assim, ao
se estudarem os objetos de aprendizagem de Geografia, a ênfase do
aprendizado é na posição relativa dos objetos no espaço e no tempo, o
que exige a compreensão das características de um lugar (localização,
extensão, conectividade, entre outras), resultantes das relações com
outros lugares. Por causa disso, o entendimento da situação geográfica, pela sua natureza, é o procedimento para o estudo dos objetos
de aprendizagem pelos alunos. Em uma mesma atividade a ser desenvolvida pelo professor, os alunos podem mobilizar, ao mesmo tempo,
diversas habilidades de diferentes unidades temáticas.
Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na
BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais
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se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os
agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo
obrigatório para o desenho dos currículos.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da Educação Básica e com as competências
específicas da área de Ciências Humanas, o componente curricular
de Geografia também deve garantir aos alunos o desenvolvimento
de competências específicas.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE 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 cartográ
ficas 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.
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.
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4.4.1.1.

GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
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.
Tendo por referência esses conhecimentos das próprias crianças,
o estudo da Geografia no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, em
articulação com os saberes de outros componentes curriculares e
áreas de conhecimento, concorre para o processo de alfabetização
e letramento e para o desenvolvimento de diferentes raciocínios.
O estudo da Geografia permite atribuir sentidos às dinâmicas das
relações entre pessoas e grupos sociais, e desses com a natureza,
nas atividades de trabalho e lazer. É importante, na faixa etária
associada a essa fase do Ensino Fundamental, o desenvolvimento
da capacidade de leitura por meio de fotos, desenhos, plantas,
maquetes e as mais diversas representações. Assim, os alunos
desenvolvem a percepção e o domínio do espaço.
Nessa fase, é fundamental que os alunos consigam saber e responder algumas questões a respeito de si, das pessoas e dos objetos:
Onde se localiza? Por que se localiza? Como se distribui? Quais são as
características socioespaciais? Essas perguntas mobilizam as crianças a pensar sobre a localização de objetos e das pessoas no mundo,
permitindo que compreendam seu lugar no mundo.
“Onde se localiza?” é uma indagação que as leva a mobilizar o pensamento espacial e as informações geográficas para interpretar as
paisagens e compreender os fenômenos socioespaciais, tendo na
alfabetização cartográfica um importante encaminhamento.
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“Por que se localiza?” permite a orientação e a aplicação do pensamento espacial em diferentes lugares e escalas de análise.
“Como se distribui?” é uma pergunta que remete ao princípio geográfico de diferenciação espacial, que estimula os alunos a entender
o ordenamento territorial e a paisagem, estabelecendo relações entre
os conceitos principais da Geografia.
“Quais são as características socioespaciais?” permite que reconheçam a dinâmica da natureza e a interferência humana na superfície
terrestre, conhecendo os lugares e estabelecendo conexões entre
eles, sejam locais, regionais ou mundiais, além de contribuir para a
percepção das temáticas ambientais.
A ênfase nos lugares de vivência, dada no Ensino Fundamental – Anos
Iniciais, oportuniza o desenvolvimento de noções de pertencimento,
localização, orientação e organização das experiências e vivências
em diferentes locais.
Essas noções são fundamentais para o trato com os conhecimentos geográficos. Mas o aprendizado não deve ficar restrito apenas
aos lugares de vivência. Outros conceitos articuladores, como paisagem, região e território, vão se integrando e ampliando as escalas
de análise.
De maneira geral, na abordagem dos objetos de conhecimento, é
necessário garantir o estabelecimento de relações entre conceitos e fatos que possibilitem o conhecimento da dinâmica do meio
físico, social, econômico e político. Dessa forma, deve-se garantir
aos alunos a compreensão das características naturais e culturais
nas diferentes sociedades e lugares do seu entorno, incluindo a
noção espaço-tempo.
Assim, é imprescindível que os alunos identifiquem a presença e a
sociodiversidade de culturas indígenas, afro-brasileiras, quilombolas,
ciganas e dos demais povos e comunidades tradicionais para compreender suas características socioculturais e suas territorialidades.
Do mesmo modo, é necessário que eles diferenciem os lugares de
vivência e compreendam a produção das paisagens e a inter-relação
entre elas, como o campo/cidade e o urbano/rural, no que tange aos
aspectos políticos, sociais, culturais, étnico-raciais e econômicos.
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Essas aprendizagens servem de base para o desenvolvimento de
atitudes, procedimentos e elaborações conceituais que potencializam o reconhecimento e a construção das identidades e a
participação em diferentes grupos sociais.
Esse processo de aprendizado abre caminhos para práticas de
estudo provocadoras e desafiadoras, em situações que estimulem
a curiosidade, a reflexão e o protagonismo. Pautadas na observação, nas experiências diretas, no desenvolvimento de variadas
formas de expressão, registro e problematização, essas práticas
envolvem, especialmente, o trabalho de campo.

369

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

GEOGRAFIA – 1º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

O modo de vida das crianças em diferentes
lugares

Situações de convívio em diferentes lugares
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Conexões e escalas

Ciclos naturais e a vida cotidiana

Mundo do trabalho

Diferentes tipos de trabalho existentes no seu
dia a dia

Formas de representação e pensamento
espacial

Pontos de referência

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Condições de vida nos lugares de vivência

CIÊNCIAS HUMANAS GEOGRAFIA
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HABILIDADES
(EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares de vivência (moradia, escola
etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares.
(EF01GE02) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes
épocas e lugares.
(EF01GE03) Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos do espaço público (praças,
parques) para o lazer e diferentes manifestações.
(EF01GE04) Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio em diferentes espaços (sala
de aula, escola etc.).
(EF01GE05) Observar e descrever ritmos naturais (dia e noite, variação de temperatura e
umidade etc.) em diferentes escalas espaciais e temporais, comparando a sua realidade com
outras.
(EF01GE06) Descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos de uso cotidiano
(brinquedos, roupas, mobiliários), considerando técnicas e materiais utilizados em sua
produção.
(EF01GE07) Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua comunidade.
(EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, contos literários,
histórias inventadas e brincadeiras.
(EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local de vivência,
considerando referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo,
dentro e fora) e tendo o corpo como referência.
(EF01GE10) Descrever características de seus lugares de vivência relacionadas aos ritmos da
natureza (chuva, vento, calor etc.).
(EF01GE11) Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua comunidade ao
longo do ano, decorrentes da variação de temperatura e umidade no ambiente.
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GEOGRAFIA – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Convivência e interações entre pessoas na
comunidade

Riscos e cuidados nos meios de transporte e de
comunicação

Conexões e escalas

Experiências da comunidade no tempo e no
espaço
Mudanças e permanências
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Mundo do trabalho

Tipos de trabalho em lugares e tempos
diferentes

Formas de representação e pensamento
espacial

Localização, orientação e representação espacial

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Os usos dos recursos naturais: solo e água no
campo e na cidade
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HABILIDADES
(EF02GE01) Descrever a história das migrações no bairro ou comunidade em que vive.
(EF02GE02) Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro ou
comunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças.
(EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu
papel na conexão entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o ambiente e seu uso
responsável.
(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e
no modo de viver de pessoas em diferentes lugares.
(EF02GE05) Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo lugar
em diferentes tempos.
(EF02GE06) Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais (horário escolar,
comercial, sono etc.).
(EF02GE07) Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) de
diferentes lugares, identificando os impactos ambientais.
(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de representação (desenhos, mapas
mentais, maquetes) para representar componentes da paisagem dos lugares de vivência.
(EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em imagens aéreas e
mapas (visão vertical) e fotografias (visão oblíqua).
(EF02GE10) Aplicar princípios de localização e posição de objetos (referenciais espaciais,
como frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) por meio de
representações espaciais da sala de aula e da escola.
(EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, identificando seus
diferentes usos (plantação e extração de materiais, entre outras possibilidades) e os impactos
desses usos no cotidiano da cidade e do campo.
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GEOGRAFIA – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

A cidade e o campo: aproximações e diferenças

Conexões e escalas

Paisagens naturais e antrópicas em
transformação

Mundo do trabalho

Matéria prima e indústria

Formas de representação e pensamento
espacial

Representações cartográficas

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Produção, circulação e consumo

Impactos das atividades humanas
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HABILIDADES
(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de
vivência, seja na cidade, seja no campo.
(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e
econômica de grupos de diferentes origens.
(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais em
distintos lugares.
(EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na
mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando os a
outros lugares.
(EF03GE05) Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da
natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares.
(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes
tipos de representação cartográfica.
(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de
representações em diferentes escalas cartográficas.
(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados
pelo consumo excessivo e construir propostas para o consumo consciente, considerando a
ampliação de hábitos de redução, reúso e reciclagem/descarte de materiais consumidos em
casa, na escola e/ou no entorno.
(EF03GE09) Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água em
atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir os problemas
ambientais provocados por esses usos.
(EF03GE10) Identificar os cuidados necessários para utilização da água na agricultura e na
geração de energia de modo a garantir a manutenção do provimento de água potável.
(EF03GE11) Comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente
físico natural, assim como os riscos provenientes do uso de ferramentas e máquinas.
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GEOGRAFIA – 4º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Território e diversidade cultural

Processos migratórios no Brasil

Instâncias do poder público e canais de
participação social

Conexões e escalas

Relação campo e cidade

Unidades político administrativas do Brasil

Territórios étnico culturais

Mundo do trabalho

Trabalho no campo e na cidade
Produção, circulação e consumo

Formas de representação e pensamento
espacial

Sistema de orientação

Elementos constitutivos dos mapas

Natureza, ambientes e qualidade de vida
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Conservação e degradação da natureza
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HABILIDADES
(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares e/ou da
comunidade, elementos de distintas culturas (indígenas, afro brasileiras, de outras regiões do
país, latino americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o que é próprio em cada uma
delas e sua contribuição para a formação da cultura local, regional e brasileira.
(EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas contribuições para a formação da
sociedade brasileira.
(EF04GE03) Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal e canais de
participação social na gestão do Município, incluindo a Câmara de Vereadores e Conselhos
Municipais.
(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da cidade,
considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias e de pessoas.
(EF04GE05) Distinguir unidades político administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município,
Unidade da Federação e grande região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus
lugares de vivência.
(EF04GE06) Identificar e descrever territórios étnico culturais existentes no Brasil, tais
como terras indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos, reconhecendo a
legitimidade da demarcação desses territórios.
(EF04GE07) Comparar as características do trabalho no campo e na cidade.
(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias
primas), circulação e consumo de diferentes produtos.
(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e humanos
nas paisagens rurais e urbanas.
(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identificando suas características,
elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças.
(EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, cobertura
vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou
degradação dessas áreas.
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GEOGRAFIA – 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Dinâmica populacional

Diferenças étnico raciais e étnico culturais e
desigualdades sociais
Conexões e escalas

Território, redes e urbanização

Mundo do trabalho

Trabalho e inovação tecnológica

Formas de representação e pensamento
espacial

Mapas e imagens de satélite

Representação das cidades e do espaço urbano

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Qualidade ambiental

Diferentes tipos de poluição

Gestão pública da qualidade de vida
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HABILIDADES
(EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação em que
vive, estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura.
(EF05GE02) Identificar diferenças étnico raciais e étnico culturais e desigualdades sociais
entre grupos em diferentes territórios.
(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais,
econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento.
(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade e
o campo e entre cidades na rede urbana.
(EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento
tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços.
(EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e de
comunicação.
(EF05GE07) Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na produção industrial,
agrícola e extrativa e no cotidiano das populações.
(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequência de
fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes.
(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, utilizando mapas
temáticos e representações gráficas.
(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de
poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés negras etc.).
(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola e
da residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico etc.), propondo
soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas.
(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais de participação social responsáveis
por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida (em áreas como meio ambiente,
mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir as propostas implementadas por esses
órgãos que afetam a comunidade em que vive.
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4.4.1.2.

GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
Nessa fase final do Ensino Fundamental, pretende-se garantir a continuidade e a progressão das aprendizagens do Ensino Fundamental
– Anos Iniciais em níveis crescentes de complexidade da compreensão conceitual a respeito da produção do espaço. Para tanto, é preciso
que os alunos ampliem seus conhecimentos sobre o uso do espaço
em diferentes situações geográficas regidas por normas e leis historicamente instituídas, compreendendo a transformação do espaço em
território usado – espaço da ação concreta e das relações desiguais
de poder, considerando também o espaço virtual proporcionado
pela rede mundial de computadores e das geotecnologias. Desenvolvendo a análise em diferentes escalas, espera-se que os estudantes
demonstrem capacidade não apenas de visualização, mas que relacionem e entendam espacialmente os fatos e fenômenos, os objetos
técnicos e o ordenamento do território usado.
Para tanto, no 6º ano, propõe-se a retomada da identidade sociocultural, do reconhecimento dos lugares de vivência e da necessidade
do estudo sobre os diferentes e desiguais usos do espaço, para uma
tomada de consciência sobre a escala da interferência humana no
planeta. Aborda-se também o desenvolvimento de conceitos estruturantes do meio físico natural, destacadamente, as relações entre
os fenômenos no decorrer dos tempos da natureza e as profundas
alterações ocorridas no tempo social. Ambas são responsáveis pelas
significativas transformações do meio e pela produção do espaço
geográfico, fruto da ação humana sobre o planeta e sobre seus elementos reguladores.
Trata-se, portanto, de compreender o conceito de natureza; as disputas por recursos e territórios que expressam conflitos entre os modos
de vida das sociedades originárias e/ou tradicionais; e o avanço do
capital, todos retratados na paisagem local e representados em diferentes linguagens, entre elas o mapa temático. O entendimento dos
conceitos de paisagem e transformação é necessário para que os
alunos compreendam o processo de evolução dos seres humanos
e das diversas formas de ocupação espacial em diferentes épocas.
Nesse sentido, espera-se que eles compreendam o papel de diferentes povos e civilizações na produção do espaço e na transformação
da interação sociedade/natureza.

381

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

No 7º ano, os objetos de conhecimento abordados partem da formação territorial do Brasil, sua dinâmica sociocultural, econômica
e política. Objetiva-se o aprofundamento e a compreensão dos
conceitos de Estado-nação e formação territorial, e também dos
que envolvem a dinâmica físico-natural, sempre articulados às
ações humanas no uso do território. Espera-se que os alunos compreendam e relacionem as possíveis conexões existentes entre os
componentes físico-naturais e as múltiplas escalas de análise, como
também entendam o processo socioespacial da formação territorial
do Brasil e analisem as transformações no federalismo brasileiro e
os usos desiguais do território.
Nesse contexto, as discussões relativas à formação territorial contribuem para a aprendizagem a respeito da formação da América
Latina, em especial da América portuguesa, que são apresentadas no contexto do estudo da geografia brasileira. Ressalta-se
que o conceito de região faz parte das situações geográficas que
necessitam ser desenvolvidas para o entendimento da formação
territorial brasileira.
Nos dois últimos anos do Ensino Fundamental – Anos Finais, o
estudo da Geografia se concentra no espaço mundial. Para isso,
parte da compreensão de que, na realidade atual, a divisão internacional do trabalho e a distribuição da riqueza tornaram-se muito
mais fluídas e complexas do ponto de vista das interações espaciais
e das redes de interdependência em diferentes escalas. Por esse
motivo, no estudo dos países de diferentes continentes (América,
Europa, Ásia, África e Oceania), são tematizadas as dimensões da
política, da cultura e da economia.
Nessa direção, explora-se, no 8º ano, uma análise mais profunda dos
conceitos de território e região, por meio dos estudos da América
e da África. Pretende-se, com as possíveis análises, que os estudantes possam compreender a formação dos Estados Nacionais
e as implicações na ocupação e nos usos do território americano
e africano. As relações entre como ocorreram as ocupações e as
formações territoriais dos países podem ser analisadas por meio
de comparações, por exemplo, de países africanos com países
latino-americanos, inserindo, nesse contexto, o processo socioeconômico brasileiro. Destaca-se também a relevância do estudo
da América do Norte, com ênfase no papel dos Estados Unidos
da América na economia do pós-guerra e em sua participação na
geopolítica mundial na contemporaneidade. Nos estudos regionais,
sejam da América, sejam da África, as informações geográficas são
fundamentais para analisar geoespacialmente os dados econômicos, culturais e socioambientais – tais como GINI, IDH, saneamento
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básico, moradia, entre outros –, comparando-os com eventos de
pequenas e grandes magnitudes, como terremotos, tsunamis e
desmoronamentos devidos a chuvas intensas e falta da cobertura
vegetal. Considera-se que os estudantes precisam conhecer as diferentes concepções dos usos dos territórios, tendo como referência
diferentes contextos sociais, geopolíticos e ambientais, por meio de
conceitos como classe social, modo de vida, paisagem e elementos
físicos naturais, que contribuem para uma aprendizagem mais significativa, estimulando o entendimento das abordagens complexas
da realidade, incluindo a leitura de representações cartográficas e a
elaboração de mapas e croquis.
Por fim, no 9º ano, é dada atenção para a constituição da nova
(des)ordem mundial e a emergência da globalização/mundialização, assim como suas consequências. Por conta do estudo do papel
da Europa na dinâmica econômica e política, é necessário abordar
a visão de mundo do ponto de vista do Ocidente, especialmente
dos países europeus, desde a expansão marítima e comercial, consolidando o Sistema Colonial em diferentes regiões do mundo. É
igualmente importante abordar outros pontos de vista, seja o dos
países asiáticos na sua relação com o Ocidente, seja o dos colonizados, com destaque para o papel econômico e cultural da China, do
Japão, da Índia e do Oriente Médio. Entender a dimensão sociocultural e geopolítica da Eurásia na formação e constituição do Estado
Moderno e nas disputas territoriais possibilita uma aprendizagem
com ênfase no processo geo-histórico, ampliando e aprofundando
as análises geopolíticas, por meio das situações geográficas que
contextualizam os temas da geografia regional.
Espera-se, assim, que o estudo da Geografia no Ensino Fundamental – Anos Finais possa contribuir para o delineamento do projeto
de vida dos jovens alunos, de modo que eles compreendam a produção social do espaço e a transformação do espaço em território
usado. Anseia-se, também, que entendam o papel do Estado-nação
em um período histórico cuja inovação tecnológica é responsável
por grandes transformações socioespaciais, acentuando ainda mais
a necessidade de que possam conjecturar as alternativas de uso do
território e as possibilidades de seus próprios projetos para o futuro.
Espera-se, também, que, nesses estudos, sejam utilizadas diferentes
representações cartográficas e linguagens para que os estudantes
possam, por meio delas, entender o território, as territorialidades e
o ordenamento territorial em diferentes escalas de análise.
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GEOGRAFIA – 6º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Identidade sociocultural

Conexões e escalas

Relações entre os componentes físico naturais

Mundo do trabalho

Transformação das paisagens naturais e
antrópicas

Formas de representação e pensamento
espacial

Fenômenos naturais e sociais representados de
diferentes maneiras

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Biodiversidade e ciclo hidrológico

Atividades humanas e dinâmica climática
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HABILIDADES
(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses
lugares em diferentes tempos.
(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com
destaque para os povos originários.
(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da
atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos.
(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente
urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das redes
hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal.
(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais.
(EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a
partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização.
(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento
das cidades.
(EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas.
(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos diagramas e perfis topográficos e de
vegetação, visando à representação de elementos e estruturas da superfície terrestre.
(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, terraceamento,
aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes
de distribuição), bem como suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares.
(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na
distribuição dos componentes físico naturais, incluindo as transformações da biodiversidade
local e do mundo.
(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias
hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos.
(EF06GE13) Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na
dinâmica climática (ilha de calor etc.).
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GEOGRAFIA – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Ideias e concepções sobre a formação territorial
do Brasil

Conexões e escalas

Formação territorial do Brasil

Características da população brasileira

Mundo do trabalho

Produção, circulação e consumo de mercadorias

Desigualdade social e o trabalho
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Mapas temáticos do Brasil
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Biodiversidade brasileira
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HABILIDADES
(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias e
estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil.
(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação
socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e
contemporâneas.
(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos indígenas
originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das florestas e do
cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade, como
direitos legais dessas comunidades.
(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a
diversidade étnico cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim como aspectos de
renda, sexo e idade nas regiões brasileiras.
(EF07GE05) Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre o
período mercantilista e o advento do capitalismo.
(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de mercadorias
provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição de riquezas, em diferentes
lugares.
(EF07GE07) Analisar a influência e o papel das redes de transporte e comunicação na
configuração do território brasileiro.
(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação
tecnológica com as transformações socioeconômicas do território brasileiro.
(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando
tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas),
identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais.
(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas, com
base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras.
(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico naturais no território nacional,
bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos
Sulinos e Matas de Araucária).
(EF07GE12) Comparar unidades de conservação existentes no Município de residência e em
outras localidades brasileiras, com base na organização do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC).
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GEOGRAFIA – 8º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Distribuição da população mundial e
deslocamentos populacionais

Diversidade e dinâmica da população mundial e
local

Conexões e escalas
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HABILIDADES
(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os
principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos
e condicionantes físico naturais associados à distribuição da população humana pelos
continentes.
(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do Município
em que se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios da população
mundial.
(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando
características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial).
(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na América Latina (movimentos voluntários e
forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e as principais políticas migratórias
da região.
(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o
entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações
geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós guerra.
(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração cultural
e econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de vivência,
marcas desses processos.
(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da ascensão
dos Estados Unidos da América no cenário internacional em sua posição de liderança global e
na relação com a China e o Brasil.
(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África,
assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós guerra.
(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio
dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da América
e os países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).
(EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros, no
campo e na cidade, comparando com outros movimentos sociais existentes nos países
latino americanos.
(EF08GE11) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do continente
latino americano e o papel de organismos internacionais e regionais de cooperação nesses
cenários.
(EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a importância dos organismos de
integração do território americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba, Comunidade
Andina, Aladi, entre outros).
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GEOGRAFIA – 8º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Mundo do trabalho

Os diferentes contextos e os meios técnico e
tecnológico na produção

Transformações do espaço na sociedade
urbano industrial na América Latina

Formas de representação e pensamento
espacial

Cartografia: anamorfose, croquis e mapas
temáticos da América e África

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Identidades e interculturalidades regionais:
Estados Unidos da América, América espanhola
e portuguesa e África

Diversidade ambiental e as transformações nas
paisagens na América Latina
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HABILIDADES
(EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização
dos tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais da América e da África.
(EF08GE14) Analisar os processos de desconcentração, descentralização e recentralização
das atividades econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em diferentes regiões no
mundo, com destaque para o Brasil.
(EF08GE15) Analisar a importância dos principais recursos hídricos da America Latina (Aquífero
Guarani, Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do Orinoco, sistemas de nuvens na Amazônia e
nos Andes, entre outros) e discutir os desafios relacionados à gestão e comercialização da água.
(EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades latino americanas,
particularmente aquelas relacionadas à distribuição, estrutura e dinâmica da população e às
condições de vida e trabalho.
(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da América Latina, com
atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zona de riscos.
(EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica para analisar as
redes e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, contextos culturais, modo de vida
e usos e ocupação de solos da África e América.
(EF08GE19) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas
com informações geográficas acerca da África e América.
(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África no que
se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as desigualdades
sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua apropriação e valoração
na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos.
(EF08GE21) Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto geopolítico, sua
relevância para os países da América do Sul e seu valor como área destinada à pesquisa e à
compreensão do ambiente global.
(EF08GE22) Identificar os principais recursos naturais dos países da América Latina, analisando
seu uso para a produção de matéria prima e energia e sua relevância para a cooperação entre
os países do Mercosul.
(EF08GE23) Identificar paisagens da América Latina e associá las, por meio da cartografia,
aos diferentes povos da região, com base em aspectos da geomorfologia, da biogeografia e da
climatologia.
(EF08GE24) Analisar as principais características produtivas dos países latino americanos (como
exploração mineral na Venezuela; agricultura de alta especialização e exploração mineira no
Chile; circuito da carne nos pampas argentinos e no Brasil; circuito da cana de açúcar em Cuba;
polígono industrial do sudeste brasileiro e plantações de soja no centro oeste; maquiladoras
mexicanas, entre outros).
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GEOGRAFIA – 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

A hegemonia europeia na economia, na política
e na cultura

Corporações e organismos internacionais

As manifestações culturais na formação
populacional

Conexões e escalas

Integração mundial e suas interpretações:
globalização e mundialização
A divisão do mundo em Ocidente e Oriente

Intercâmbios históricos e culturais entre Europa,
Ásia e Oceania

Mundo do trabalho

Transformações do espaço na sociedade
urbano industrial

Cadeias industriais e inovação no uso dos
recursos naturais e matérias primas
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HABILIDADES
(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em
várias regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, intervenções militares e/ou
influência cultural em diferentes tempos e lugares.
(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações
econômicas mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade.
(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de
compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito
às diferenças.
(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de diferentes povos na
Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e interculturalidades regionais.
(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica,
política e cultural), comparando as diferentes interpretações: globalização e mundialização.
(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente com o Sistema
Colonial implantado pelas potências europeias.
(EF09GE07) Analisar os componentes físico naturais da Eurásia e os determinantes
histórico geográficos de sua divisão em Europa e Ásia.
(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras,
tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania.
(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da
Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas
desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico naturais.
(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de
produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania.
(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de
industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e suas
consequências no Brasil.
(EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção
agropecuária, à expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro
em diferentes países, com destaque para o Brasil.
(EF09GE13) Analisar a importância da produção agropecuária na sociedade urbano industrial
ante o problema da desigualdade mundial de acesso aos recursos alimentares e à
matéria prima.
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GEOGRAFIA – 9º ANO (Continuação)

394

UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Formas de representação e pensamento
espacial

Leitura e elaboração de mapas temáticos,
croquis e outras formas de representação para
analisar informações geográficas

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Diversidade ambiental e as transformações nas
paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania

CIÊNCIAS HUMANAS GEOGRAFIA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas temáticos e
esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e apresentar dados
e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas
mundiais.
(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações
populacionais, econômicas e socioambientais representadas em mapas temáticos e com
diferentes projeções cartográficas.
(EF09GE16) Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, da Ásia e
da Oceania.
(EF09GE17) Explicar as características físico naturais e a forma de ocupação e usos da terra
em diferentes regiões da Europa, da Ásia e da Oceania.
(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências
dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica,
hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países.
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4.4.2.

HISTÓRIA

Todo conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do
presente elaborado por distintos sujeitos. O historiador indaga com
vistas a identificar, analisar e compreender os significados de diferentes objetos, lugares, circunstâncias, temporalidades, movimentos de
pessoas, coisas e saberes. As perguntas e as elaborações de hipóteses variadas fundam não apenas os marcos de memória, mas também
as diversas formas narrativas, ambos expressão do tempo, do caráter
social e da prática da produção do conhecimento histórico.
As questões que nos levam a pensar a História como um saber
necessário para a formação das crianças e jovens na escola são as
originárias do tempo presente. O passado que deve impulsionar a
dinâmica do ensino-aprendizagem no Ensino Fundamental é aquele
que dialoga com o tempo atual.
A relação passado/presente não se processa de forma automática, pois exige o conhecimento de referências teóricas capazes de
trazer inteligibilidade aos objetos históricos selecionados. Um objeto
só se torna documento quando apropriado por um narrador que a
ele confere sentido, tornando-o capaz de expressar a dinâmica da
vida das sociedades. Portanto, o que nos interessa no conhecimento
histórico é perceber a forma como os indivíduos construíram, com
diferentes linguagens, suas narrações sobre o mundo em que viveram
e vivem, suas instituições e organizações sociais. Nesse sentido, “O
historiador não faz o documento falar: é o historiador quem fala e a
explicitação de seus critérios e procedimentos é fundamental para
definir o alcance de sua fala. Toda operação com documentos, portanto, é de natureza retórica.”47
A história não emerge como um dado ou um acidente que tudo
explica: ela é a correlação de forças, de enfrentamentos e da batalha
para a produção de sentidos e significados, que são constantemente
reinterpretados por diferentes grupos sociais e suas demandas – o
que, consequentemente, suscita outras questões e discussões.
O exercício do “fazer história”, de indagar, é marcado, inicialmente,
pela constituição de um sujeito. Em seguida, amplia-se para o conhecimento de um “Outro”, às vezes semelhante, muitas vezes diferente.

47 MENEZES, Ulpiano T. Bezerra de. Memória e cultura material: documentos pessoais no
espaço público. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, p. 89-104, jul. 1998.
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2067>. Acesso
em: 23 mar. 2017.
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Depois, alarga-se ainda mais em direção a outros povos, com seus
usos e costumes específicos. Por fim, parte-se para o mundo, sempre
em movimento e transformação. Em meio a inúmeras combinações
dessas variáveis – do Eu, do Outro e do Nós –, inseridas em tempos
e espaços específicos, indivíduos produzem saberes que os tornam
mais aptos para enfrentar situações marcadas pelo conflito ou pela
conciliação.
Entre os saberes produzidos, destaca-se a capacidade de comunicação e diálogo, instrumento necessário para o respeito à
pluralidade cultural, social e política, bem como para o enfrentamento de circunstâncias marcadas pela tensão e pelo conflito.
A lógica da palavra, da argumentação, é aquela que permite ao
sujeito enfrentar os problemas e propor soluções com vistas à
superação das contradições políticas, econômicas e sociais do
mundo em que vivemos.
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.
A utilização de objetos materiais pode auxiliar o professor e os alunos
a colocar em questão o significado das coisas do mundo, estimulando a produção do conhecimento histórico em âmbito escolar. Por
meio dessa prática, docentes e discentes poderão desempenhar o
papel de agentes do processo de ensino e aprendizagem, assumindo,
ambos, uma “atitude historiadora” diante dos conteúdos propostos,
no âmbito de um processo adequado ao Ensino Fundamental.
Os processos de identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise de um objeto estimulam o pensamento.
De que material é feito o objeto em questão? Como é produzido?
Para que serve? Quem o consome? Seu significado se alterou no
tempo e no espaço? Como cada indivíduo descreve o mesmo
objeto? Os procedimentos de análise utilizados são sempre semelhantes ou não? Por quê? Essas perguntas auxiliam a identificação
de uma questão ou objeto a ser estudado.
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Diferentes formas de percepção e interação com um mesmo objeto
podem favorecer uma melhor compreensão da história, das mudanças
ocorridas no tempo, no espaço e, especialmente, nas relações sociais. O
pilão, por exemplo, serviu para preparar a comida e, posteriormente, transformou-se em objeto de decoração. Que significados o pilão carrega?
Que sociedade o produziu? Quem o utilizava e o utiliza? Qual era a sua
utilidade na cozinha? Que novos significados lhe são atribuídos? Por quê?
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. Indagações sobre,
por exemplo, as origens das tintas utilizadas, os instrumentos para a
realização da pintura e o tempo de duração dos desenhos no corpo
esclarecem sobre os deslocamentos necessários para a obtenção de
tinta, as classificações sociais sugeridas pelos desenhos ou, ainda, a
natureza da comunicação contida no desenho corporal. Por meio de
uma outra linguagem, por exemplo, a matemática, podemos comparar para ver melhor semelhanças e diferenças, elaborando gráficos e
tabelas, comparando quantidades e proporções (mortalidade infantil,
renda, postos de trabalho etc.) e, também, analisando possíveis desvios
das informações contidas nesses gráficos e tabelas.
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. Saber localizar momentos e lugares específicos de
um evento, de um discurso ou de um registro das atividades humanas
é tarefa fundamental para evitar atribuição de sentidos e significados
não condizentes com uma determinada época, grupo social, comunidade ou território. Portanto, os estudantes devem identificar, em um
contexto, o momento em que uma circunstância histórica é analisada e
as condições específicas daquele momento, inserindo o evento em um
quadro mais amplo de referências sociais, culturais e econômicas.
Distinguir contextos e localizar processos, sem deixar de lado o que
é particular em uma dada circunstância, é uma habilidade necessária e enriquecedora. Ela estimula a percepção de que povos e
sociedades, em tempos e espaços diferentes, não são tributários
dos mesmos valores e princípios da atualidade.
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. Interpretações variadas sobre um
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mesmo objeto tornam mais clara, explícita, a relação sujeito/objeto e,
ao mesmo tempo, estimulam a identificação das hipóteses levantadas e
dos argumentos selecionados para a comprovação das diferentes proposições. Um exemplo claro são as pinturas de El Greco. Para alguns
especialistas, tratam-se de obras que abandonam as exigências de
nitidez e harmonia típicas de uma gramática acadêmica renascentista
com a qual o pintor quis romper; para outros, tais características são
resultado de estrabismo ou astigmatismo do olho direito do pintor.
O exercício da interpretação também permite compreender o significado
histórico de uma cronologia e realizar o exercício da composição de outras
ordens cronológicas. Essa prática explicita a dialética da inclusão e da
exclusão e dá visibilidade ao seguinte questionamento: “O que torna um
determinado evento um marco histórico?” Entre os debates que merecem
ser enunciados, destacam-se as dicotomias entre Ocidente e Oriente e os
modelos baseados na sequência temporal de surgimento, auge e declínio. Ambos pretendem dar conta de explicações para questões históricas
complexas. De um lado, a longa existência de tensões (sociais, culturais,
religiosas, políticas e econômicas) entre sociedades ocidentais e orientais; de outro, a busca pela compreensão dos modos de organização das
várias sociedades que se sucederam ao longo da história.
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. Segundo Hannah Arendt48, trata-se de um
saber lidar com o mundo, fruto de um processo iniciado ao nascer e que
só se completa com a morte. Nesse sentido, ele é impossível de ser concluído e incapaz de produzir resultados finais, exigindo do sujeito uma
compreensão estética e, principalmente, ética do objeto em questão.
Nesse contexto, 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.
A busca de autonomia também exige reconhecimento das bases da epistemologia da História, a saber: a natureza compartilhada do sujeito e do
objeto de conhecimento, o conceito de tempo histórico em seus diferentes ritmos e durações, a concepção de documento como suporte das

48 ARENDT, Hannah. A dignidade da política: ensaios e conferências. Rio de Janeiro:
Relume-Dumará, 1993.
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relações sociais, as várias linguagens por meio das quais o ser humano se
apropria do mundo. Enfim, percepções capazes de responder aos desafios da prática historiadora presente dentro e fora da sala de aula.
Todas essas considerações de ordem teórica devem considerar a experiência dos alunos e professores, tendo em vista a realidade social e o
universo da comunidade escolar, bem como seus referenciais históricos,
sociais e culturais. Ao promover a diversidade de análises e proposições,
espera-se que os alunos construam as próprias interpretações, de forma
fundamentada e rigorosa. Convém destacar as temáticas voltadas para
a diversidade cultural e para as múltiplas configurações identitárias, destacando-se as abordagens relacionadas à história dos povos indígenas
originários e africanos. Ressalta-se, também, na formação da sociedade
brasileira, a presença de diferentes povos e culturas, suas contradições
sociais e culturais e suas articulações com outros povos e sociedades.
A inclusão dos temas obrigatórios definidos pela legislação vigente, tais
como a história da África e das culturas afro-brasileira e indígena, deve
ultrapassar a dimensão puramente retórica e permitir que se defenda o
estudo dessas populações como artífices da própria história do Brasil.
A relevância da história desses grupos humanos reside na possibilidade
de os estudantes compreenderem o papel das alteridades presentes na
sociedade brasileira, comprometerem-se com elas e, ainda, perceberem
que existem outros referenciais de produção, circulação e transmissão
de conhecimentos, que podem se entrecruzar com aqueles considerados consagrados nos espaços formais de produção de saber.
Problematizando a ideia de um “Outro”, convém observar a presença
de uma percepção estereotipada naturalizada de diferença, ao se
tratar de indígenas e africanos. Essa problemática está associada à
produção de uma história brasileira marcada pela imagem de nação
constituída nos moldes da colonização europeia.
Por todas as razões apresentadas, espera-se que o conhecimento histórico seja tratado como uma forma de pensar, entre várias; uma forma
de indagar sobre as coisas do passado e do presente, de construir explicações, desvendar significados, compor e decompor interpretações, em
movimento contínuo ao longo do tempo e do espaço. Enfim, trata-se
de transformar a história em ferramenta a serviço de um discernimento
maior sobre as experiências humanas e as sociedades em que se vive.
Retornando ao ambiente escolar, a BNCC pretende estimular ações
nas quais professores e alunos sejam sujeitos do processo de ensino
e aprendizagem. Nesse sentido, eles próprios devem assumir uma
atitude historiadora diante dos conteúdos propostos no âmbito do
Ensino Fundamental.
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Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na
BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais
se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os
agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo
obrigatório para o desenho dos currículos.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da Educação Básica e com as competências específicas da
área de Ciências Humanas, o componente curricular de História deve
garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.

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.
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.
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4.4.2.1.

HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
A BNCC de História no Ensino Fundamental – Anos Iniciais contempla, antes de mais nada, a construção do sujeito. O processo
tem início quando a criança toma consciência da existência de um
“Eu” e de um “Outro”. O exercício de separação dos sujeitos é um
método de conhecimento, uma maneira pela qual o indivíduo toma
consciência de si, desenvolvendo a capacidade de administrar a sua
vontade de maneira autônoma, como parte de uma família, uma
comunidade e um corpo social.
Esse processo de constituição do sujeito é longo e complexo. Os
indivíduos desenvolvem sua percepção de si e do outro em meio a
vivências cotidianas, identificando o seu lugar na família, na escola e
no espaço em que vivem. O aprendizado, ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, torna-se mais complexo à medida que o
sujeito reconhece que existe um “Outro” e que cada um apreende o
mundo de forma particular. A percepção da distância entre objeto
e pensamento é um passo necessário para a autonomia do sujeito,
tomado como produtor de diferentes linguagens. É ela que funda
a relação do sujeito com a sociedade. Nesse sentido, a História
depende das linguagens com as quais os seres humanos se comunicam, entram em conflito e negociam.
A existência de diferentes linguagens pode ser explicada pela
análise, por exemplo, de sistemas numéricos utilizados por distintas
culturas. Compreender a enorme variedade de sistemas (com base
um, com base dois, com base dez etc.) é um bom exercício, assim
como refletir sobre as ideias de adição, subtração, multiplicação e
divisão, evitando um olhar universalizante para os números.
Em determinadas culturas, o número usado para contar seres
humanos pode ser diferente do número que se usa para contar
mandiocas, como acontece com os membros da etnia palikur. O que
isso significa? Se na tradição de matriz grega, a unidade é o um
(1), para muitos povos indígenas originários, a unidade é o dois (2).
Para os xavantes, por exemplo, a ideia de paridade é um princípio
ordenador, pois em torno dela existe uma espécie de modelagem do
mundo. Identificar essas diferenças significa tomar consciência de
que existem várias formas de apreensão da realidade.
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Não são apenas os sistemas numéricos que explicam variações de
linguagem. Existem inúmeras maneiras de se comunicar por meio de
expressões corporais, sonoras ou gustativas – como o que se come
ou não se come. No Brasil, por exemplo, não se comem cachorros;
prefere-se carne de vaca ou uma dieta à base de vegetais. Por quê?
E a cobra, é uma boa opção para quem? Essas descobertas simples
resultam em um aprimoramento dos mecanismos de comunicação
e se constituem, posteriormente, no substrato para a elaboração do
diálogo e da resolução de conflitos.
Aprender a identificar códigos variados é tarefa necessária para o
desenvolvimento da cognição, comunicação e socialização, competências essenciais para o viver em sociedade.
Retomando as grandes temáticas do Ensino Fundamental – Anos
Iniciais, pode-se dizer que, do 1º ao 5º ano, as habilidades trabalham
com diferentes graus de complexidade, mas o objetivo primordial é
o reconhecimento do “Eu”, do “Outro” e do “Nós”. Há uma ampliação de escala e de percepção, mas o que se busca, de início, é o
conhecimento de si, das referências imediatas do círculo pessoal,
da noção de comunidade e da vida em sociedade. Em seguida, por
meio da relação diferenciada entre sujeitos e objetos, é possível
separar o “Eu” do “Outro”. Esse é o ponto de partida.
No 3º e no 4º ano contemplam-se a noção de lugar em que se vive
e as dinâmicas em torno da cidade, com ênfase nas diferenciações entre a vida privada e a vida pública, a urbana e a rural. Nesse
momento, também são analisados processos mais longínquos na
escala temporal, como a circulação dos primeiros grupos humanos.
Essa análise se amplia no 5º ano, cuja ênfase está em pensar a diversidade dos povos e culturas e suas formas de organização. A noção
de cidadania, com direitos e deveres, e o reconhecimento da diversidade das sociedades pressupõem uma educação que estimule o
convívio e o respeito entre os povos.
Para evitar uma visão homogênea, busca-se observar que, no interior de uma sociedade, há formas de registros variados, e que cada
grupo produz suas memórias como elemento que impulsiona o estabelecimento de identidades e o reconhecimento de pertencimento
a um grupo social determinado. As memórias podem ser individuais
ou coletivas e podem ter significações variadas, inserindo-se em
uma lógica de produção de patrimônios (materiais ou imateriais)
que dizem respeito a grupos ou povos específicos.
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Convém observar que é pressuposto dos objetos de conhecimento,
no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, analisar como o sujeito se
aprimorou na pólis, tanto do ponto de vista político quanto ético.
Entretanto, respondendo aos desafios contemporâneos marcados
por grandes movimentos populacionais e pela globalização, considerou-se uma nova dimensão para o projeto pedagógico.
Nessa perspectiva, emerge um sujeito coletivo mais desenraizado, seja por contingências históricas (migrações), seja, ainda, em
razão de viver em uma época em que se buscam múltiplos referenciais identitários que questionam as antigas construções do
ideário do Estado-nação. Seja como for, em ambos os casos, os
indivíduos devem se preparar para enfrentar os desafios do mundo
contemporâneo.
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HISTÓRIA – 1º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Mundo pessoal: meu lugar no mundo

As fases da vida e a ideia de temporalidade
(passado, presente, futuro)
As diferentes formas de organização da família
e da comunidade: os vínculos pessoais e as
relações de amizade

A escola e a diversidade do grupo social
envolvido

Mundo pessoal: eu, meu grupo social e
meu tempo

A vida em casa, a vida na escola e formas de
representação social e espacial: os jogos e
brincadeiras como forma de interação social e
espacial
A vida em família: diferentes configurações e
vínculos

A escola, sua representação espacial, sua história
e seu papel na comunidade
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HABILIDADES
(EF01HI01) Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das lembranças
particulares ou de lembranças dos membros de sua família e/ou de sua comunidade.
(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias de sua família e de sua
comunidade.
(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à família,
à escola e à comunidade.
(EF01HI04) Identificar as diferenças entre os variados ambientes em que vive (doméstico,
escolar e da comunidade), reconhecendo as especificidades dos hábitos e das regras que
os regem.
(EF01HI05) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de outras
épocas e lugares.

(EF01HI06) Conhecer as histórias da família e da escola e identificar o papel desempenhado
por diferentes sujeitos em diferentes espaços.
(EF01HI07) Identificar mudanças e permanências nas formas de organização familiar.
(EF01HI08) Reconhecer o significado das comemorações e festas escolares, diferenciando as
das datas festivas comemoradas no âmbito familiar ou da comunidade.
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HISTÓRIA – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

A comunidade e seus registros

A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade,
convivências e interações entre pessoas

A noção do “Eu” e do “Outro”: registros de
experiências pessoais e da comunidade no
tempo e no espaço
Formas de registrar e narrar histórias (marcos de
memória materiais e imateriais)
O tempo como medida
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As formas de registrar as experiências da
comunidade

As fontes: relatos orais, objetos, imagens
(pinturas, fotografias, vídeos), músicas,
escrita, tecnologias digitais de informação e
comunicação e inscrições nas paredes, ruas e
espaços sociais

O trabalho e a sustentabilidade na
comunidade

A sobrevivência e a relação com a natureza
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HABILIDADES
(EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos que aproximam e
separam as pessoas em diferentes grupos sociais ou de parentesco.
(EF02HI02) Identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em
diferentes comunidades.
(EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de mudança,
pertencimento e memória.
(EF02HI04) Selecionar e compreender o significado de objetos e documentos pessoais como
fontes de memórias e histórias nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário.

(EF02HI05) Selecionar objetos e documentos pessoais e de grupos próximos ao seu convívio
e compreender sua função, seu uso e seu significado.
(EF02HI06) Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida cotidiana, usando noções
relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo tempo e depois).
(EF02HI07) Identificar e utilizar diferentes marcadores do tempo presentes na comunidade,
como relógio e calendário.
(EF02HI08) Compilar histórias da família e/ou da comunidade registradas em diferentes
fontes.
(EF02HI09) Identificar objetos e documentos pessoais que remetam à própria experiência no
âmbito da família e/ou da comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns objetos são
preservados e outros são descartados.
(EF02HI10) Identificar diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em que vive,
seus significados, suas especificidades e importância.
(EF02HI11) Identificar impactos no ambiente causados pelas diferentes formas de trabalho
existentes na comunidade em que vive.
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HISTÓRIA – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

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

O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos
sociais e étnicos que compõem a cidade e
os municípios: os desafios sociais, culturais e
ambientais do lugar onde vive

Os patrimônios históricos e culturais da cidade
e/ou do município em que vive
O lugar em que vive

A produção dos marcos da memória: os lugares
de memória (ruas, praças, escolas, monumentos,
museus etc.)

A produção dos marcos da memória: formação
cultural da população
A produção dos marcos da memória: a cidade e
o campo, aproximações e diferenças
A noção de espaço público e privado

A cidade, seus espaços públicos e privados e
suas áreas de conservação ambiental

A cidade e suas atividades: trabalho, cultura e
lazer
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HABILIDADES
(EF03HI01) Identificar os grupos populacionais que formam a cidade, o município e a região,
as relações estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, como
fenômenos migratórios (vida rural/vida urbana), desmatamentos, estabelecimento de
grandes empresas etc.
(EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar
acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região em que vive.
(EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local
em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à presença de diferentes grupos
sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas, indígenas e de migrantes.
(EF03HI04) Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir
as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados.
(EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus
significados.
(EF03HI06) Identificar os registros de memória na cidade (nomes de ruas, monumentos,
edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desses nomes.
(EF03HI07) Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade
ou região, e descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as formam.
(EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade e no campo no presente, comparando os com
os do passado.
(EF03HI09) Mapear os espaços públicos no lugar em que vive (ruas, praças, escolas, hospitais,
prédios da Prefeitura e da Câmara de Vereadores etc.) e identificar suas funções.
(EF03HI10) Identificar as diferenças entre o espaço doméstico, os espaços públicos e as áreas
de conservação ambiental, compreendendo a importância dessa distinção.
(EF03HI11) Identificar diferenças entre formas de trabalho realizadas na cidade e no campo,
considerando também o uso da tecnologia nesses diferentes contextos.
(EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de outros tempos e
espaços, analisando mudanças e permanências.
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HISTÓRIA – 4º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Transformações e permanências nas
trajetórias dos grupos humanos

A ação das pessoas, grupos sociais e
comunidades no tempo e no espaço:
nomadismo, agricultura, escrita, navegações,
indústria, entre outras

O passado e o presente: a noção de
permanência e as lentas transformações sociais
e culturais
Circulação de pessoas, produtos e
culturas

A circulação de pessoas e as transformações no
meio natural

A invenção do comércio e a circulação de
produtos
As rotas terrestres, fluviais e marítimas e seus
impactos para a formação de cidades e as
transformações do meio natural
O mundo da tecnologia: a integração de pessoas
e as exclusões sociais e culturais

As questões históricas relativas às
migrações

O surgimento da espécie humana no continente
africano e sua expansão pelo mundo
Os processos migratórios para a formação
do Brasil: os grupos indígenas, a presença
portuguesa e a diáspora forçada dos africanos
Os processos migratórios do final do século XIX
e início do século XX no Brasil
As dinâmicas internas de migração no Brasil a
partir dos anos 1960
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HABILIDADES
(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no
espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo.
(EF04HI02) Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os sentidos
dos grandes marcos da história da humanidade (nomadismo, desenvolvimento da agricultura e
do pastoreio, criação da indústria etc.).
(EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir
suas interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida o
presente.
(EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos e a natureza e discutir o significado do
nomadismo e da fixação das primeiras comunidades humanas.
(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções na natureza,
avaliando os resultados dessas intervenções.
(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das
pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou marginalização.
(EF04HI07) Identificar e descrever a importância dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos
para a dinâmica da vida comercial.

(EF04HI08) Identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação (cultura oral,
imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais tecnologias digitais de informação e
comunicação) e discutir seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais.
(EF04HI09) Identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e
espaços e avaliar o papel desempenhado pela migração nas regiões de destino.
(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da
sociedade brasileira.
(EF04HI11) Analisar, na sociedade em que vive, a existência ou não de mudanças associadas à
migração (interna e internacional).
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HISTÓRIA – 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

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

O que forma um povo: do nomadismo aos
primeiros povos sedentarizados
As formas de organização social e política: a
noção de Estado
O papel das religiões e da cultura para a
formação dos povos antigos
Cidadania, diversidade cultural e respeito às
diferenças sociais, culturais e históricas

Registros da história: linguagens e
culturas

As tradições orais e a valorização da memória
O surgimento da escrita e a noção de fonte para
a transmissão de saberes, culturas e histórias

Os patrimônios materiais e imateriais da
humanidade
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HABILIDADES
(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando os
com o espaço geográfico ocupado.
(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à
compreensão da ideia de Estado e/ou de outras formas de ordenação social.
(EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos
antigos.
(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à
pluralidade e aos direitos humanos.
(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das
sociedades, compreendendo o como conquista histórica.
(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de
comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas.
(EF05HI07) Identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de
memória e discutir a presença e/ou a ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade
na nomeação desses marcos de memória.
(EF05HI08) Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades,
incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos.
(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo
presente, por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais.
(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar
mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo.
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4.4.2.2.

HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
O processo de ensino e aprendizagem da História no Ensino Fundamental – Anos Finais está pautado por três procedimentos
básicos:
1.

Pela identificação dos eventos considerados importantes na
história do Ocidente (África, Europa e América, especialmente
o Brasil), ordenando-os de forma cronológica e localizando-os
no espaço geográfico.

2. Pelo desenvolvimento das condições necessárias para que os
alunos selecionem, compreendam e reflitam sobre os significados da produção, circulação e utilização de documentos
(materiais ou imateriais), elaborando críticas sobre formas já
consolidadas de registro e de memória, por meio de uma ou
várias linguagens.
3. Pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes
versões de um mesmo fenômeno, reconhecendo as hipóteses
e avaliando os argumentos apresentados com vistas ao desenvolvimento de habilidades necessárias para a elaboração de
proposições próprias.
O primeiro procedimento implica o uso de uma forma de registro
de memória, a cronológica, constituída por meio de uma seleção
de eventos históricos consolidados na cultura historiográfica contemporânea. A cronologia deve ser pensada como um instrumento
compartilhado por professores de História com vistas à problematização da proposta, justificação do sentido (contido no sequenciamento)
e discussão dos significados dos eventos selecionados por diferentes
culturas e sociedades. O ensino de História se justifica na relação do
presente com o passado, valorizando o tempo vivido pelo estudante
e seu protagonismo, para que ele possa participar ativamente da
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
A sistematização dos eventos é consoante com as noções de tempo
(medida e datação) e de espaço (concebido como lugar produzido
pelo ser humano em sua relação com a natureza). Os eventos selecionados permitem a constituição de uma visão global da história, palco
das relações entre o Brasil, a Europa, o restante da América, a África
e a Ásia ao longo dos séculos. A valorização da história da África e
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das culturas afro-brasileira e indígena (Lei nº 10.639/200349 e Lei
nº 11.645/200850) ganha realce não apenas em razão do tema da
escravidão, mas, especialmente, por se levar em conta a história e os
saberes produzidos por essas populações ao longo de sua duração.
Ao mesmo tempo, são objetos de conhecimento os processos de
inclusão/exclusão dessas populações nas recém-formadas nações
do Brasil e da América ao longo dos séculos XIX e XX.
Se a ênfase no Ensino Fundamental – Anos Iniciais está na compreensão do tempo e do espaço, no sentido de pertencimento a
uma comunidade, no Ensino Fundamental – Anos Finais a dimensão espacial e temporal vincula-se à mobilidade das populações e
suas diferentes formas de inserção ou marginalização nas sociedades estudadas. Propõe-se, assim, o desenvolvimento de habilidades
com um maior número de variáveis, tais como contextualização,
comparação, interpretação e proposição de soluções.
A presença de diferentes sujeitos ganha maior amplitude ao se
analisarem processos históricos complexos ocorridos em espaços,
tempos e culturas variadas. As mesclas entre as histórias da América,
da África, da Europa e de outros continentes apresentam diferentes
níveis de elaboração ao serem trazidos à tona rupturas, permanências e movimentos de população e mercadorias, mediados por
distintas estruturas econômicas, sociais, políticas e culturais.
As temáticas enunciadas na BNCC, do 6º ao 9º ano, são, resumidamente, as seguintes:
No 6º ano, contempla-se uma reflexão sobre a História e suas formas
de registro. São recuperados aspectos da aprendizagem do Ensino
Fundamental – Anos Iniciais e discutidos procedimentos próprios
da História, o registro das primeiras sociedades e a construção da
Antiguidade Clássica, com a necessária contraposição com outras
sociedades e concepções de mundo. No mesmo ano, avança-se ao
período medieval na Europa e às formas de organização social e
cultural em partes da África.

49 BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial
da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 10 de janeiro de 2003, Seção 1, p. 1. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
50 BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade
da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Diário Oficial da União, Brasília, 11 de
março de 2008, Seção 1, p. 1. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato20072010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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No 7º ano, as conexões entre Europa, América e África são ampliadas. São debatidos aspectos políticos, sociais, econômicos e
culturais ocorridos a partir do final do século XV até o final do
século XVIII.
No 8º ano, o tema é o século XIX e a conformação histórica do
mundo contemporâneo. Destacam-se os múltiplos processos que
desencadearam as independências nas Américas, com ênfase no
processo brasileiro e seus desdobramentos. África, Ásia e Europa
são objetos de conhecimento, com destaque para o nacionalismo,
o imperialismo e as resistências a esses discursos e práticas.
No 9º ano, aborda-se a história republicana do Brasil até os tempos
atuais, incluindo as mudanças ocorridas após a Constituição de
1988, e o protagonismo de diferentes grupos e sujeitos históricos. O estudo dos conflitos mundiais e nacionais, da Primeira e
da Segunda Guerra, do nazismo, do fascismo, da guerra da Palestina, do colonialismo e da Revolução Russa, entre outros, permite
uma compreensão circunstanciada das razões que presidiram a
criação da ONU e explicam a importância do debate sobre Direitos
Humanos, com a ênfase nas diversidades identitárias, especialmente
na atualidade. Do ponto de vista mais geral, a abordagem se vincula
aos processos europeus, africanos, asiáticos e latino-americanos
dos séculos XX e XXI, reconhecendo-se especificidades e aproximações entre diversos eventos, incluindo a história recente.
O segundo procedimento diz respeito à escolha de fontes e documentos. O exercício de transformar um objeto em documento é
prerrogativa do sujeito que o observa e o interroga para desvendar
a sociedade que o produziu. O documento, para o historiador, é o
campo da produção do conhecimento histórico; portanto, é esta
a atividade mais importante a ser desenvolvida com os alunos. Os
documentos são portadores de sentido, capazes de sugerir mediações entre o que é visível (pedra, por exemplo) e o que é invisível
(amuleto, por exemplo), permitindo ao sujeito formular problemas
e colocar em questão a sociedade que os produziu.
Os procedimentos básicos para o trato com a documentação
envolvem: identificação das propriedades do objeto (peso, textura,
sabor, cheiro etc.); compreensão dos sentidos que a sociedade
atribuiu ao objeto e seus usos (máquina que produz mercadorias,
objeto de arte, conhecimento etc.); e utilização e transformações
de significado a que o objeto foi exposto ao longo do tempo. Esse
exercício permite que os estudantes desenvolvam a capacidade de
identificar, interpretar, analisar, criticar e compreender as formas
de registro.
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O terceiro procedimento citado envolve a escolha de duas ou
mais proposições que analisam um mesmo tema ou problema por
ângulos diferentes. Tomemos como exemplo a Guerra do Paraguai
(1864-1870).
São evidentes e justificáveis as diferenças do olhar brasileiro e do olhar
paraguaio sobre ela. Como símbolo da vitória, os brasileiros trouxeram
para o seu território um troféu de guerra: um canhão chamado “canhão
cristiano”, feito com os sinos derretidos de igrejas do país vizinho, derrotado na guerra. Hoje, o artefato integra o acervo do Museu Histórico do
Rio de Janeiro. Qual é a relação entre esse objeto e a soberania nacional?
Por que o canhão não foi devolvido, apesar das inúmeras solicitações do
governo paraguaio? O que ele significava ontem? E o que significa hoje?
Interpretações podem ser elaboradas em diferentes linguagens? Como?
Uma guerra pode ser descrita por meio da enumeração das razões do
conflito, da descrição e quantificação das armas utilizadas no campo
de batalha ou, ainda, por meio de um único símbolo. Canhões, tanques,
drones ou mesmo facas: o que esses objetos podem significar em uma
análise histórica?
Pelo exemplo dado, é importante observar e compreender que a história
se faz com perguntas. Portanto, para aprender história, é preciso saber
produzi-las.
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HISTÓRIA – 6º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

História: tempo, espaço e formas de
registros

A questão do tempo, sincronias e diacronias:
reflexões sobre o sentido das cronologias
Formas de registro da história e da produção do
conhecimento histórico
As origens da humanidade, seus deslocamentos e
os processos de sedentarização

A invenção do mundo clássico e o
contraponto com outras sociedades

Povos da Antiguidade na África (egípcios), no
Oriente Médio (mesopotâmicos) e nas Américas
(pré colombianos)
Os povos indígenas originários do atual território
brasileiro e seus hábitos culturais e sociais
O Ocidente Clássico: aspectos da cultura na
Grécia e em Roma

Lógicas de organização política

As noções de cidadania e política na Grécia e em
Roma
•D
 omínios e expansão das culturas grega e
romana
 ignificados do conceito de “império” e as
•S
lógicas de conquista, conflito e negociação
dessa forma de organização política
As diferentes formas de organização política
na África: reinos, impérios, cidades estados e
sociedades linhageiras ou aldeias
A passagem do mundo antigo para o mundo medieval
A fragmentação do poder político na Idade Média
O Mediterrâneo como espaço de interação entre as
sociedades da Europa, da África e do Oriente Médio

Trabalho e formas de organização social e
cultural

Senhores e servos no mundo antigo e no medieval
Escravidão e trabalho livre em diferentes
temporalidades e espaços (Roma Antiga, Europa
medieval e África)
Lógicas comerciais na Antiguidade romana e no
mundo medieval
O papel da religião cristã, dos mosteiros e da
cultura na Idade Média
O papel da mulher na Grécia e em Roma, e no
período medieval
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HABILIDADES
(EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização
dos processos históricos (continuidades e rupturas).
(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das
fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas.
(EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua
historicidade e analisar os significados dos mitos de fundação.
(EF06HI04) Conhecer as teorias sobre a origem do homem americano.
(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos
de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a
natureza e a lógica das transformações ocorridas.
(EF06HI06) Identificar geograficamente as rotas de povoamento no território americano.
(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no
Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e
na tradição oral dessas sociedades.
(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais, científicos, sociais
e econômicos dos astecas, maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras.
(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e limite na tradição
ocidental, assim como os impactos sobre outras sociedades e culturas.
(EF06HI10) Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da pólis e nas
transformações políticas, sociais e culturais.
(EF06HI11) Caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas configurações sociais e
políticas nos períodos monárquico e republicano.
(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e
Roma antigas.
(EF06HI13) Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à análise das diferentes formas
de equilíbrio e desequilíbrio entre as partes envolvidas.

(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre
populações em diferentes tempos e espaços.
(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no
Mediterrâneo e seu significado.
(EF06HI16) Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização
do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as
relações entre senhores e servos.
(EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo.

(EF06HI18) Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de organização social no
período medieval.
(EF06HI19) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e
nas sociedades medievais.
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COMUM CURRICULAR

HISTÓRIA – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O mundo moderno e a conexão entre
sociedades africanas, americanas e
europeias

A construção da ideia de modernidade e seus
impactos na concepção de História
A ideia de “Novo Mundo” ante o Mundo Antigo:
permanências e rupturas de saberes e práticas na
emergência do mundo moderno
Saberes dos povos africanos e pré colombianos
expressos na cultura material e imaterial

Humanismos, Renascimentos e o Novo
Mundo

Humanismos: uma nova visão de ser humano e
de mundo
Renascimentos artísticos e culturais
Reformas religiosas: a cristandade fragmentada

As descobertas científicas e a expansão marítima
A organização do poder e as dinâmicas
do mundo colonial americano

A formação e o funcionamento das monarquias
europeias: a lógica da centralização política e os
conflitos na Europa
A conquista da América e as formas de
organização política dos indígenas e europeus:
conflitos, dominação e conciliação

A estruturação dos vice reinos nas Américas
Resistências indígenas, invasões e expansão na
América portuguesa

Lógicas comerciais e mercantis da
modernidade

As lógicas mercantis e o domínio europeu sobre
os mares e o contraponto Oriental

As lógicas internas das sociedades africanas
As formas de organização das sociedades
ameríndias
A escravidão moderna e o tráfico de
escravizados
A emergência do capitalismo
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HABILIDADES
(EF07HI01) Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de inclusão e exclusão, com
base em uma concepção europeia.
(EF07HI02) Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa,
da África e da Ásia no contexto das navegações e indicar a complexidade e as interações que
ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico.
(EF07HI03) Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas
antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização social e o
desenvolvimento de saberes e técnicas.
(EF07HI04) Identificar as principais características dos Humanismos e dos Renascimentos e
analisar seus significados.

(EF07HI05) Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos
culturais e sociais do período moderno na Europa e na América.
(EF07HI06) Comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os séculos XIV e XVI.
(EF07HI07) Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas
principais características com vistas à compreensão das razões da centralização política.

(EF07HI08) Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da
conquista com vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências.
(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as
populações ameríndias e identificar as formas de resistência.
(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações sobre as
dinâmicas das sociedades americanas no período colonial.
(EF07HI11) Analisar a formação histórico geográfica do território da América portuguesa por
meio de mapas históricos.
(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas,
considerando a diversidade étnico racial e étnico cultural (indígena, africana, europeia e asiática).
(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio no
mundo atlântico.
(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas e
analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente.
(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao
escravismo antigo e à servidão medieval.
(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em suas
diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas
africanas de procedência dos escravizados.
(EF07HI17) Discutir as razões da passagem do mercantilismo para o capitalismo.

423

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

HISTÓRIA – 8º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O mundo contemporâneo: o Antigo
Regime em crise

A questão do iluminismo e da ilustração

As revoluções inglesas e os princípios do
liberalismo
Revolução Industrial e seus impactos na
produção e circulação de povos, produtos e
culturas
Revolução Francesa e seus desdobramentos

Rebeliões na América portuguesa: as
conjurações mineira e baiana
Os processos de independência nas
Américas

Independência dos Estados Unidos da América
Independências na América espanhola
•A
 revolução dos escravizados em São
Domingo e seus múltiplos significados e
desdobramentos: o caso do Haiti
Os caminhos até a independência do Brasil

A tutela da população indígena, a escravidão
dos negros e a tutela dos egressos da escravidão
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HABILIDADES
(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e
discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo.
(EF08HI02) Identificar as particularidades político sociais da Inglaterra do século XVII e
analisar os desdobramentos posteriores à Revolução Gloriosa.
(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos,
produtos e culturas.

(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus
desdobramentos na Europa e no mundo.
(EF08HI05) Explicar os movimentos e as rebeliões da América portuguesa, articulando as
temáticas locais e suas interfaces com processos ocorridos na Europa e nas Américas.
(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o
entendimento de conflitos e tensões.
(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de
independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações territoriais.
(EF08HI08) Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos independentistas e seu papel nas
revoluções que levaram à independência das colônias hispano americanas.
(EF08HI09) Conhecer as características e os principais pensadores do Pan americanismo.
(EF08HI10) Identificar a Revolução de São Domingo como evento singular e desdobramento
da Revolução Francesa e avaliar suas implicações.
(EF08HI11) Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos sociais e
étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América espanhola e no Haiti.
(EF08HI12) Caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da Corte
portuguesa, em 1808, até 1822 e seus desdobramentos para a história política brasileira.
(EF08HI13) Analisar o processo de independência em diferentes países latino americanos e
comparar as formas de governo neles adotadas.
(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na
sociedade brasileira do final do período colonial, identificando permanências na forma de
preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações indígenas e negras no Brasil e
nas Américas.
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BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

HISTÓRIA – 8º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O Brasil no século XIX

Brasil: Primeiro Reinado
O Período Regencial e as contestações ao poder
central
O Brasil do Segundo Reinado: política e
economia
•A
 Lei de Terras e seus desdobramentos na
política do Segundo Reinado
•T
 erritórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai
O escravismo no Brasil do século XIX: plantations
e revoltas de escravizados, abolicionismo e
políticas migratórias no Brasil Imperial

Políticas de extermínio do indígena durante o
Império
A produção do imaginário nacional brasileiro:
cultura popular, representações visuais, letras e o
Romantismo no Brasil
Configurações do mundo no século XIX

Nacionalismo, revoluções e as novas nações
europeias
Uma nova ordem econômica: as demandas do
capitalismo industrial e o lugar das economias
africanas e asiáticas nas dinâmicas globais
Os Estados Unidos da América e a América
Latina no século XIX
O imperialismo europeu e a partilha da África e
da Ásia
Pensamento e cultura no século XIX: darwinismo
e racismo
O discurso civilizatório nas Américas, o
silenciamento dos saberes indígenas e as formas
de integração e destruição de comunidades e
povos indígenas
A resistência dos povos e comunidades
indígenas diante da ofensiva civilizatória
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HABILIDADES
(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas
políticas durante o Primeiro e o Segundo Reinado.
(EF08HI16) Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas
rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado.
(EF08HI17) Relacionar as transformações territoriais, em razão de questões de fronteiras, com
as tensões e conflitos durante o Império.
(EF08HI18) Identificar as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do
Paraguai e discutir diferentes versões sobre o conflito.
(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, com base
na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas.
(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os
legados da escravidão no Brasil e discutir a importância de ações afirmativas.
(EF08HI21) Identificar e analisar as políticas oficiais com relação ao indígena durante o
Império.
(EF08HI22) Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das artes na produção das
identidades no Brasil do século XIX.

(EF08HI23) Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no
contexto do imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia.
(EF08HI24) Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos europeus, procedentes do
continente africano durante o imperialismo e analisar os impactos sobre as comunidades locais
na forma de organização e exploração econômica.
(EF08HI25) Caracterizar e contextualizar aspectos das relações entre os Estados Unidos da
América e a América Latina no século XIX.
(EF08HI26) Identificar e contextualizar o protagonismo das populações locais na resistência
ao imperialismo na África e Ásia.
(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, avaliando seus
impactos negativos para os povos indígenas originários e as populações negras nas Américas.
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HISTÓRIA – 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O nascimento da República no Brasil e
os processos históricos até a metade do
século XX

Experiências republicanas e práticas autoritárias:
as tensões e disputas do mundo contemporâneo
A proclamação da República e seus primeiros
desdobramentos
A questão da inserção dos negros no período
republicano do pós abolição
Os movimentos sociais e a imprensa negra;
a cultura afro brasileira como elemento de
resistência e superação das discriminações
Primeira República e suas características
Contestações e dinâmicas da vida cultural no
Brasil entre 1900 e 1930
O período varguista e suas contradições
A emergência da vida urbana e a segregação
espacial
O trabalhismo e seu protagonismo político
A questão indígena durante a República (até
1964)
Anarquismo e protagonismo feminino

Totalitarismos e conflitos mundiais

O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial
A questão da Palestina
A Revolução Russa
A crise capitalista de 1929

A emergência do fascismo e do nazismo
A Segunda Guerra Mundial
Judeus e outras vítimas do holocausto
O colonialismo na África
As guerras mundiais, a crise do colonialismo e o
advento dos nacionalismos africanos e asiáticos
A Organização das Nações Unidas (ONU) e a
questão dos Direitos Humanos
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HABILIDADES
(EF09HI01) Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e
políticos da emergência da República no Brasil.
(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando
particularidades da história local e regional até 1954.
(EF09HI03) Identificar os mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira
pós abolição e avaliar os seus resultados.
(EF09HI04) Discutir a importância da participação da população negra na formação
econômica, política e social do Brasil.
(EF09HI05) Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira e
avaliar suas contradições e impactos na região em que vive.

(EF09HI06) Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural no
Brasil, em diferentes escalas (nacional, regional, cidade, comunidade).

(EF09HI07) Identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão e exclusão, as pautas dos
povos indígenas, no contexto republicano (até 1964), e das populações afrodescendentes.
(EF09HI08) Identificar as transformações ocorridas no debate sobre as questões da
diversidade no Brasil durante o século XX e compreender o significado das mudanças de
abordagem em relação ao tema.
(EF09HI09) Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de
movimentos sociais.
(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes
conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa.
(EF09HI11) Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa e
seu significado histórico.
(EF09HI12) Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em relação à economia
global.
(EF09HI13) Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo,
a consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio (como o holocausto).

(EF09HI14) Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente africano e
asiático e as lógicas de resistência das populações locais diante das questões internacionais.

(EF09HI15) Discutir as motivações que levaram à criação da Organização das Nações Unidas
(ONU) no contexto do pós guerra e os propósitos dessa organização.
(EF09HI16) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos
fundamentais e de defesa da dignidade humana, valorizando as instituições voltadas para a
defesa desses direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por sua violação.
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HISTÓRIA – 9º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Modernização, ditadura civil-militar e
redemocratização: o Brasil após 1946

O Brasil da era JK e o ideal de uma nação
moderna: a urbanização e seus desdobramentos
em um país em transformação

Os anos 1960: revolução cultural?
A ditadura civil militar e os processos de
resistência
As questões indígena e negra e a ditadura

O processo de redemocratização
A Constituição de 1988 e a emancipação das
cidadanias (analfabetos, indígenas, negros, jovens
etc.)
A história recente do Brasil: transformações
políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989
aos dias atuais
Os protagonismos da sociedade civil e as
alterações da sociedade brasileira
A questão da violência contra populações
marginalizadas
O Brasil e suas relações internacionais na era da
globalização
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HABILIDADES
(EF09HI17) Identificar e analisar processos sociais, econômicos, culturais e políticos do Brasil a
partir de 1946.
(EF09HI18) Descrever e analisar as relações entre as transformações urbanas e seus impactos
na cultura brasileira entre 1946 e 1964 e na produção das desigualdades regionais e sociais.
(EF09HI19) Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil militar no Brasil
e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de
violação dos direitos humanos.
(EF09HI20) Discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da sociedade
brasileira durante a ditadura civil militar.
(EF09HI21) Identificar e relacionar as demandas indígenas e quilombolas como forma de
contestação ao modelo desenvolvimentista da ditadura.
(EF09HI22) Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do final do período
ditatorial até a Constituição de 1988.
(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de 1988 e
relacioná los à noção de cidadania e ao pacto da sociedade brasileira de combate a diversas
formas de preconceito, como o racismo.
(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 aos
dias atuais, identificando questões prioritárias para a promoção da cidadania e dos valores
democráticos.
(EF09HI25) Relacionar as transformações da sociedade brasileira aos protagonismos da
sociedade civil após 1989.
(EF09HI26) Discutir e analisar as causas da violência contra populações marginalizadas
(negros, indígenas, mulheres, homossexuais, camponeses, pobres etc.) com vistas à tomada de
consciência e à construção de uma cultura de paz, empatia e respeito às pessoas.
(EF09HI27) Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais ocorridas no Brasil
a partir da década de 1990 ao papel do País no cenário internacional na era da globalização.
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HISTÓRIA – 9º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

A história recente

A Guerra Fria: confrontos de dois modelos
políticos
A Revolução Chinesa e as tensões entre China e
Rússia
A Revolução Cubana e as tensões entre Estados
Unidos da América e Cuba
As experiências ditatoriais na América Latina

Os processos de descolonização na África e na
Ásia
O fim da Guerra Fria e o processo de
globalização
Políticas econômicas na América Latina

Os conflitos do século XXI e a questão do
terrorismo
Pluralidades e diversidades identitárias na
atualidade
As pautas dos povos indígenas no século XXI e
suas formas de inserção no debate local, regional,
nacional e internacional
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HABILIDADES
(EF09HI28) Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as tensões
geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses.

(EF09HI29) Descrever e analisar as experiências ditatoriais na América Latina, seus
procedimentos e vínculos com o poder, em nível nacional e internacional, e a atuação de
movimentos de contestação às ditaduras.
(EF09HI30) Comparar as características dos regimes ditatoriais latino americanos, com
especial atenção para a censura política, a opressão e o uso da força, bem como para as
reformas econômicas e sociais e seus impactos.
(EF09HI31) Descrever e avaliar os processos de descolonização na África e na Ásia.

(EF09HI32) Analisar mudanças e permanências associadas ao processo de globalização,
considerando os argumentos dos movimentos críticos às políticas globais.
(EF09HI33) Analisar as transformações nas relações políticas locais e globais geradas pelo
desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação.
(EF09HI34) Discutir as motivações da adoção de diferentes políticas econômicas na América
Latina, assim como seus impactos sociais nos países da região.
(EF09HI35) Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo na
contemporaneidade, incluindo os movimentos migratórios e os choques entre diferentes grupos
e culturas.
(EF09HI36) Identificar e discutir as diversidades identitárias e seus significados históricos no
início do século XXI, combatendo qualquer forma de preconceito e violência.
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4.5.

 ÁREA DE ENSINO
A
RELIGIOSO

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 e o reconhecimento da diversidade religiosa no âmbito dos currículos escolares.
A Constituição Federal de 1988 (artigo 210) e a LDB nº 9.394/1996
(artigo 33, alterado pela Lei nº 9.475/1997) estabeleceram os princípios e os fundamentos que devem alicerçar epistemologias e
pedagogias do Ensino Religioso, cuja função educacional, enquanto
parte integrante da formação básica do cidadão, é assegurar o respeito à diversidade cultural religiosa, sem proselitismos. Mais tarde, a
Resolução CNE/CEB nº 04/2010 e a Resolução CNE/CEB nº 07/2010
reconheceram o Ensino Religioso como uma das cinco áreas de
conhecimento do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos51.
Estabelecido como componente curricular de oferta obrigatória
nas escolas públicas de Ensino Fundamental, com matrícula facultativa, em diferentes regiões do país, foram elaborados propostas
curriculares, cursos de formação inicial e continuada e materiais
didático-pedagógicos que contribuíram para a construção da área
do Ensino Religioso, cujas natureza e finalidades pedagógicas são
distintas da confessionalidade.

51 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Brasília, DF: Senado Federal,
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constituicaocompilado.
htm>.
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil 03/leis/L9394.htm>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 4, de 13
de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diário
Oficial da União, Brasília, 14 de julho de 2010, Seção 1, p. 824. Disponível em: <http://portal.mec.
gov.br/dmdocuments/rceb004 10.pdf>.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica.
Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de dezembro de
2010, Seção 1, p. 34. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007 10.
pdf>. Acessos em: 7 nov. 2017.
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Considerando os marcos normativos e, em conformidade com as
competências gerais estabelecidas no âmbito da BNCC, o Ensino
Religioso deve atender os seguintes objetivos:
a) Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos, a partir das manifestações religiosas percebidas na
realidade dos educandos;
b) Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, no constante propósito de promoção dos
direitos humanos;
c) Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o
diálogo entre perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando
o respeito à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, de
acordo com a Constituição Federal;
d) Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania.
O conhecimento religioso, objeto da área de Ensino Religioso, é produzido no âmbito das diferentes áreas do conhecimento científico das
Ciências Humanas e Sociais, notadamente da(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões). Essas Ciências investigam a manifestação dos fenômenos
religiosos em diferentes culturas e sociedades enquanto um dos bens
simbólicos resultantes da busca humana por respostas aos enigmas
do mundo, da vida e da morte. De modo singular, complexo e diverso,
esses fenômenos alicerçaram distintos sentidos e significados de vida e
diversas ideias de divindade(s), em torno dos quais se organizaram cosmovisões, linguagens, saberes, crenças, mitologias, narrativas, textos,
símbolos, ritos, doutrinas, tradições, movimentos, práticas e princípios
éticos e morais. Os fenômenos religiosos em suas múltiplas manifestações são parte integrante do substrato cultural da humanidade.
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.
No Ensino Fundamental, o Ensino Religioso adota a pesquisa e o diálogo
como princípios mediadores e articuladores dos processos de observação,
identificação, análise, apropriação e ressignificação de saberes, visando
o desenvolvimento de competências específicas. Dessa maneira, busca
problematizar representações sociais preconceituosas sobre o outro, com
o intuito de combater a intolerância, a discriminação e a exclusão.
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Por isso, a interculturalidade e a ética da alteridade constituem
fundamentos teóricos e pedagógicos do Ensino Religioso, porque
favorecem o reconhecimento e respeito às histórias, memórias,
crenças, convicções e valores de diferentes culturas, tradições religiosas e filosofias de vida.
O Ensino Religioso busca construir, por meio do estudo dos conhecimentos religiosos e das filosofias de vida, atitudes de reconhecimento
e respeito às alteridades. Trata-se de um espaço de aprendizagens,
experiências pedagógicas, intercâmbios e diálogos permanentes, que
visam o acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não, na
perspectiva da interculturalidade, direitos humanos e cultura da paz.
Tais finalidades se articulam aos elementos da formação integral dos
estudantes, na medida em que fomentam a aprendizagem da convivência democrática e cidadã, princípio básico à vida em sociedade.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da Educação Básica, a área de Ensino Religioso – e, por
consequência, o componente curricular de Ensino Religioso –, devem
garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE 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.
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.
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4.5.1.

ENSINO RELIGIOSO

O ser humano se constrói a partir de um conjunto de relações tecidas
em determinado contexto histórico-social, em um movimento ininterrupto de apropriação e produção cultural. Nesse processo, o
sujeito se constitui enquanto ser de imanência (dimensão concreta,
biológica) e de transcendência (dimensão subjetiva, simbólica).
Ambas as dimensões possibilitam que os humanos se relacionem
entre si, com a natureza e com a(s) divindade(s), percebendo-se
como iguais e diferentes.
A percepção das diferenças (alteridades) possibilita a distinção
entre o “eu” e o “outro”, “nós” e “eles”, cujas relações dialógicas são mediadas por referenciais simbólicos (representações,
saberes, crenças, convicções, valores) necessários à construção
das identidades.
Tais elementos embasam a unidade temática 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.
A dimensão da transcendência é matriz dos fenômenos e das
experiências religiosas, uma vez que, em face da finitude, os
sujeitos e as coletividades sentiram-se desafiados a atribuir sentidos e significados à vida e à morte. Na busca de respostas, o ser
humano conferiu valor de sacralidade a objetos, coisas, pessoas,
forças da natureza ou seres sobrenaturais, transcendendo a realidade concreta.
Essa dimensão transcendental é mediada por linguagens específicas, tais como o símbolo, o mito e o rito. No símbolo, encontram-se
dois sentidos distintos e complementares. Por exemplo, objetivamente uma flor é apenas uma flor. No entanto, é possível
reconhecer nela outro significado: a flor pode despertar emoções
e trazer lembranças. Assim, o símbolo é um elemento cotidiano
ressignificado para representar algo além de seu sentido primeiro.
Sua função é fazer a mediação com outra realidade e, por isso, é
uma das linguagens básicas da experiência religiosa.
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Tal experiência é uma construção subjetiva alimentada por diferentes práticas espirituais ou ritualísticas, que incluem a realização de
cerimônias, celebrações, orações, festividades, peregrinações, entre
outras. Enquanto linguagem gestual, os ritos narram, encenam,
repetem e representam histórias e acontecimentos religiosos. Desta
forma, se o símbolo é uma coisa que significa outra, o rito é um
gesto que também aponta para outra realidade.
Os rituais religiosos são geralmente realizados coletivamente em
espaços e territórios sagrados (montanhas, mares, rios, florestas,
templos, santuários, caminhos, entre outros), que se distinguem dos
demais por seu caráter simbólico. Esses espaços constituem-se em
lócus de apropriação simbólico-cultural, onde os diferentes sujeitos
se relacionam, constroem, desenvolvem e vivenciam suas identidades religiosas.
Nos territórios sagrados frequentemente atuam pessoas incumbidas
da prestação de serviços religiosos. Sacerdotes, líderes, funcionários, guias ou especialistas, entre outras designações, desempenham
funções específicas: difusão das crenças e doutrinas, organização
dos ritos, interpretação de textos e narrativas, transmissão de práticas, princípios e valores etc. Portanto, os líderes exercem uma
função pública, e seus atos e orientações podem repercutir sobre
outras esferas sociais, tais como economia, política, cultura, educação, saúde e meio ambiente.
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.
Na unidade temática 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.
Os mitos são outro elemento estruturante das tradições religiosas.
Eles representam a tentativa de explicar como e por que a vida,
a natureza e o cosmos foram criados. Apresentam histórias dos
deuses ou heróis divinos, relatando, por meio de uma linguagem
rica em simbolismo, acontecimentos nos quais as divindades agem
ou se manifestam.

439

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

O mito é um texto que estabelece uma relação entre imanência (existência concreta) e transcendência (o caráter simbólico dos eventos).
Ao relatar um acontecimento, o mito situa-se em um determinado
tempo e lugar e, frequentemente, apresenta-se como uma história
verdadeira, repleta de elementos imaginários.
No enredo mítico, a criação é uma obra de divindades, seres, entes
ou energias que transcendem a materialidade do mundo. São representados de diversas maneiras, sob distintos nomes, formas, faces e
sentidos, segundo cada grupo social ou tradição religiosa.
O mito, o rito, o símbolo e as divindades alicerçam as crenças,
entendidas como um conjunto de ideias, conceitos e representações estruturantes de determinada tradição religiosa. As crenças
fornecem respostas teológicas aos enigmas da vida e da morte, que
se manifestam nas práticas rituais e sociais sob a forma de orientações, leis e costumes.
Esse conjunto de elementos originam narrativas religiosas que,
de modo mais ou menos organizado, são preservadas e passadas
de geração em geração pela oralidade. Desse modo, ao longo do
tempo, cosmovisões, crenças, ideia(s) de divindade(s), histórias,
narrativas e mitos sagrados constituíram tradições específicas, inicialmente orais. Em algumas culturas, o conteúdo dessa tradição foi
registrado sob a forma de textos escritos.
No processo de sistematização e transmissão dos textos sagrados,
sejam eles orais, sejam eles escritos, certos grupos sociais acabaram
por definir um conjunto de princípios e valores que configuraram
doutrinas religiosas. Estas reúnem afirmações, dogmas e verdades
que procuram atribuir sentidos e finalidades à existência, bem como
orientar as formas de relacionamento com a(s) divindade(s) e com
a natureza.
As doutrinas constituem a base do sistema religioso, sendo transmitidas e ensinadas aos seus adeptos de maneira sistemática, com
o intuito de assegurar uma compreensão mais ou menos unitária e
homogênea de seus conteúdos.
No conjunto das crenças e doutrinas religiosas encontram-se ideias
de imortalidade (ancestralidade, reencarnação, ressurreição, transmigração, entre outras), que são norteadoras do sentido da vida
dos seus seguidores. Essas informações oferecem aos sujeitos referenciais tanto para a vida terrena quanto para o pós-morte, cuja
finalidade é direcionar condutas individuais e sociais, por meio de
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códigos éticos e morais. Tais códigos, em geral, definem o que é
certo ou errado, permitido ou proibido. Esses princípios éticos e
morais atuam como balizadores de comportamento, tanto nos ritos
como na vida social.
Também as filosofias de vida se ancoram em princípios cujas fontes
não advêm do universo religioso. Pessoas sem religião adotam princípios éticos e morais cuja origem decorre de fundamentos racionais,
filosóficos, científicos, entre outros. Esses princípios, geralmente,
coincidem com o conjunto de valores seculares de mundo e de bem,
tais como: o respeito à vida e à dignidade humana, o tratamento
igualitário das pessoas, a liberdade de consciência, crença e convicções, e os direitos individuais e coletivos.
Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na
BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais
se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os
agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo
obrigatório para o desenho dos currículos.
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4.5.1.1.

ENSINO RELIGIOSO NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES

ENSINO RELIGIOSO – 1º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Identidades e alteridades

O eu, o outro e o nós

Imanência e transcendência

Manifestações religiosas
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HABILIDADES
(EF01ER01) Identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre o eu, o outro e o nós.
(EF01ER02) Reconhecer que o seu nome e o das demais pessoas os identificam e os
diferenciam.
(EF01ER03) Reconhecer e respeitar as características físicas e subjetivas de cada um.
(EF01ER04) Valorizar a diversidade de formas de vida.
(EF01ER05) Identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias e saberes de cada um.
(EF01ER06) Identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas manifestam sentimentos,
ideias, memórias, gostos e crenças em diferentes espaços.
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ENSINO RELIGIOSO – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Identidades e alteridades

O eu, a família e o ambiente de convivência

Memórias e símbolos

Símbolos religiosos

Manifestações religiosas
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HABILIDADES
(EF02ER01) Reconhecer os diferentes espaços de convivência.
(EF02ER02) Identificar costumes, crenças e formas diversas de viver em variados ambientes
de convivência.
(EF02ER03) Identificar as diferentes formas de registro das memórias pessoais, familiares e
escolares (fotos, músicas, narrativas, álbuns...).
(EF02ER04) Identificar os símbolos presentes nos variados espaços de convivência.
(EF02ER05) Identificar, distinguir e respeitar símbolos religiosos de distintas manifestações,
tradições e instituições religiosas.
(EF02ER06) Exemplificar alimentos considerados sagrados por diferentes culturas, tradições e
expressões religiosas.
(EF02ER07) Identificar significados atribuídos a alimentos em diferentes manifestações e
tradições religiosas.
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ENSINO RELIGIOSO – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Identidades e alteridades

Espaços e territórios religiosos

Manifestações religiosas

Práticas celebrativas

Indumentárias religiosas
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HABILIDADES
(EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios religiosos de diferentes
tradições e movimentos religiosos.
(EF03ER02) Caracterizar os espaços e territórios religiosos como locais de realização das
práticas celebrativas.
(EF03ER03) Identificar e respeitar práticas celebrativas (cerimônias, orações, festividades,
peregrinações, entre outras) de diferentes tradições religiosas.
(EF03ER04) Caracterizar as práticas celebrativas como parte integrante do conjunto das
manifestações religiosas de diferentes culturas e sociedades.
(EF03ER05) Reconhecer as indumentárias (roupas, acessórios, símbolos, pinturas corporais)
utilizadas em diferentes manifestações e tradições religiosas.
(EF03ER06) Caracterizar as indumentárias como elementos integrantes das identidades
religiosas.
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ENSINO RELIGIOSO – 4º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Manifestações religiosas

Ritos religiosos

Representações religiosas na arte

Crenças religiosas e filosofias de vida

448

Ideia(s) de divindade(s)
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HABILIDADES
(EF04ER01) Identificar ritos presentes no cotidiano pessoal, familiar, escolar e comunitário.
(EF04ER02) Identificar ritos e suas funções em diferentes manifestações e tradições religiosas.
(EF04ER03) Caracterizar ritos de iniciação e de passagem em diversos grupos religiosos
(nascimento, casamento e morte).
(EF04ER04) Identificar as diversas formas de expressão da espiritualidade (orações, cultos,
gestos, cantos, dança, meditação) nas diferentes tradições religiosas.
(EF04ER05) Identificar representações religiosas em diferentes expressões artísticas (pinturas,
arquitetura, esculturas, ícones, símbolos, imagens), reconhecendo as como parte da identidade
de diferentes culturas e tradições religiosas.
(EF04ER06) Identificar nomes, significados e representações de divindades nos contextos
familiar e comunitário.
(EF04ER07) Reconhecer e respeitar as ideias de divindades de diferentes manifestações e
tradições religiosas.
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ENSINO RELIGIOSO – 5º ANO
UNIDADE TEMÁTICA

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Crenças religiosas e filosofias de vida

Narrativas religiosas

Mitos nas tradições religiosas

Ancestralidade e tradição oral
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HABILIDADES
(EF05ER01) Identificar e respeitar acontecimentos sagrados de diferentes culturas e
tradições religiosas como recurso para preservar a memória.
(EF05ER02) Identificar mitos de criação em diferentes culturas e tradições religiosas.
(EF05ER03) Reconhecer funções e mensagens religiosas contidas nos mitos de criação
(concepções de mundo, natureza, ser humano, divindades, vida e morte).
(EF05ER04) Reconhecer a importância da tradição oral para preservar memórias e
acontecimentos religiosos.
(EF05ER05) Identificar elementos da tradição oral nas culturas e religiosidades indígenas,
afro brasileiras, ciganas, entre outras.
(EF05ER06) Identificar o papel dos sábios e anciãos na comunicação e preservação da
tradição oral.
(EF05ER07) Reconhecer, em textos orais, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver.
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4.5.1.2.

ENSINO RELIGIOSO NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES

ENSINO RELIGIOSO – 6º ANO
UNIDADE TEMÁTICA

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Crenças religiosas e filosofias de vida

Tradição escrita: registro dos ensinamentos
sagrados

Ensinamentos da tradição escrita

Símbolos, ritos e mitos religiosos
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HABILIDADES
(EF06ER01) Reconhecer o papel da tradição escrita na preservação de memórias,
acontecimentos e ensinamentos religiosos.
(EF06ER02) Reconhecer e valorizar a diversidade de textos religiosos escritos (textos do
Budismo, Cristianismo, Espiritismo, Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo, entre outros).
(EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver.
(EF06ER04) Reconhecer que os textos escritos são utilizados pelas tradições religiosas de
maneiras diversas.
(EF06ER05) Discutir como o estudo e a interpretação dos textos religiosos influenciam os
adeptos a vivenciarem os ensinamentos das tradições religiosas.
(EF06ER06) Reconhecer a importância dos mitos, ritos, símbolos e textos na estruturação das
diferentes crenças, tradições e movimentos religiosos.
(EF06ER07) Exemplificar a relação entre mito, rito e símbolo nas práticas celebrativas de
diferentes tradições religiosas.
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ENSINO RELIGIOSO – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Manifestações religiosas

Místicas e espiritualidades

Lideranças religiosas

Crenças religiosas e filosofias de vida

Princípios éticos e valores religiosos

Liderança e direitos humanos
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HABILIDADES
(EF07ER01) Reconhecer e respeitar as práticas de comunicação com as divindades em
distintas manifestações e tradições religiosas.
(EF07ER02) Identificar práticas de espiritualidade utilizadas pelas pessoas em determinadas
situações (acidentes, doenças, fenômenos climáticos).
(EF07ER03) Reconhecer os papéis atribuídos às lideranças de diferentes tradições religiosas.
(EF07ER04) Exemplificar líderes religiosos que se destacaram por suas contribuições à
sociedade.
(EF07ER05) Discutir estratégias que promovam a convivência ética e respeitosa entre as
religiões.
(EF07ER06) Identificar princípios éticos em diferentes tradições religiosas e filosofias de vida,
discutindo como podem influenciar condutas pessoais e práticas sociais.
(EF07ER07) Identificar e discutir o papel das lideranças religiosas e seculares na defesa e
promoção dos direitos humanos.
(EF07ER08) Reconhecer o direito à liberdade de consciência, crença ou convicção,
questionando concepções e práticas sociais que a violam.
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ENSINO RELIGIOSO – 8º ANO
UNIDADE TEMÁTICA

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Crenças religiosas e filosofias de vida

Crenças, convicções e atitudes

Doutrinas religiosas

Crenças, filosofias de vida e esfera pública

Tradições religiosas, mídias e tecnologias
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HABILIDADES
(EF08ER01) Discutir como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e atitudes
pessoais e coletivas.
(EF08ER02) Analisar filosofias de vida, manifestações e tradições religiosas destacando seus
princípios éticos.
(EF08ER03) Analisar doutrinas das diferentes tradições religiosas e suas concepções de
mundo, vida e morte.
(EF08ER04) Discutir como filosofias de vida, tradições e instituições religiosas podem
influenciar diferentes campos da esfera pública (política, saúde, educação, economia).
(EF08ER05) Debater sobre as possibilidades e os limites da interferência das tradições
religiosas na esfera pública.
(EF08ER06) Analisar práticas, projetos e políticas públicas que contribuem para a promoção
da liberdade de pensamento, crenças e convicções.
(EF08ER07) Analisar as formas de uso das mídias e tecnologias pelas diferentes
denominações religiosas.
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ENSINO RELIGIOSO – 9º ANO
UNIDADE TEMÁTICA

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Crenças religiosas e filosofias de vida

Imanência e transcendência

Vida e morte

Princípios e valores éticos
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HABILIDADES
(EF09ER01) Analisar princípios e orientações para o cuidado da vida e nas diversas tradições
religiosas e filosofias de vida.
(EF09ER02) Discutir as diferentes expressões de valorização e de desrespeito à vida, por
meio da análise de matérias nas diferentes mídias.
(EF09ER03) Identificar sentidos do viver e do morrer em diferentes tradições religiosas,
através do estudo de mitos fundantes.
(EF09ER04) Identificar concepções de vida e morte em diferentes tradições religiosas e
filosofias de vida, por meio da análise de diferentes ritos fúnebres.
(EF09ER05) Analisar as diferentes ideias de imortalidade elaboradas pelas tradições religiosas
(ancestralidade, reencarnação, transmigração e ressurreição).
(EF09ER06) Reconhecer a coexistência como uma atitude ética de respeito à vida e à
dignidade humana.
(EF09ER07) Identificar princípios éticos (familiares, religiosos e culturais) que possam alicerçar
a construção de projetos de vida.
(EF09ER08) Construir projetos de vida assentados em princípios e valores éticos.
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Como bem identificam e explicitam as Diretrizes Curriculares
Nacionais do Ensino Médio de 2011 (DCNEM/2011):
Com a perspectiva de um imenso contingente de
adolescentes, jovens e adultos que se diferenciam
por condições de existência e perspectivas de
futuro desiguais, é que o Ensino Médio deve
trabalhar. Está em jogo a recriação da escola
que, embora não possa por si só resolver as
desigualdades sociais, pode ampliar as condições
de inclusão social, ao possibilitar o acesso à ciência,
à tecnologia, à cultura e ao trabalho (Parecer CNE/
CEB nº 5/201152; ênfases adicionadas).

Para responder a essa necessidade de recriação da escola, mostra-se imprescindível reconhecer que as rápidas transformações na
dinâmica social contemporânea nacional e internacional, em grande
parte decorrentes do desenvolvimento tecnológico, atingem diretamente as populações jovens e, portanto, suas demandas de
formação. Nesse cenário cada vez mais complexo, dinâmico e
fluido, as incertezas relativas às mudanças no mundo do trabalho e nas relações sociais como um todo representam um grande
desafio para a formulação de políticas e propostas de organização
curriculares para a Educação Básica, em geral, e para o Ensino
Médio, em particular.

As juventudes e o Ensino Médio
Na direção de atender às expectativas dos estudantes e às demandas
da sociedade contemporânea para a formação no Ensino Médio, as
DCNEM/2011 explicitam a necessidade de não caracterizar o público
dessa etapa – constituído predominantemente por adolescentes e
jovens – como um grupo homogêneo, nem conceber a “juventude”
como mero rito de passagem da infância à maturidade. Ao contrário, defendem ser fundamental reconhecer

52 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Parecer nº 5, de 4 de
maio de 2011. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Diário Oficial da União,
Brasília, 24 de janeiro de 2012, Seção 1, p. 10. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.
php?option com docman&view download&alias 8016-pceb005-11&Itemid 30192>. Acesso em:
27 fev. 2018.
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a juventude como condição sócio histórico cultural
de uma categoria de sujeitos que necessita ser
considerada em suas múltiplas dimensões, com
especificidades próprias que não estão restritas
às dimensões biológica e etária, mas que se
encontram articuladas com uma multiplicidade de
atravessamentos sociais e culturais, produzindo
múltiplas culturas juvenis ou muitas juventudes
(Parecer CNE/CEB nº 5/2011; ênfase adicionada).

Adotar essa noção ampliada e plural de juventudes significa, portanto, entender as culturas juvenis em sua singularidade. Significa não
apenas compreendê-las como diversas e dinâmicas, como também
reconhecer os jovens como participantes ativos das sociedades nas
quais estão inseridos, sociedades essas também tão dinâmicas e
diversas.
Considerar que há muitas juventudes implica organizar uma escola
que acolha as diversidades, promovendo, de modo intencional e permanente, o respeito à pessoa humana e aos seus direitos. E mais, que
garanta aos estudantes ser protagonistas de seu próprio processo de
escolarização, reconhecendo-os como interlocutores legítimos sobre
currículo, ensino e aprendizagem. Significa, nesse sentido, assegurar-lhes uma formação que, em sintonia com seus percursos e histórias,
permita-lhes definir seu projeto de vida, tanto no que diz respeito ao
estudo e ao trabalho como também no que concerne às escolhas de
estilos de vida saudáveis, sustentáveis e éticos.
Para formar esses jovens como sujeitos críticos, criativos, autônomos
e responsáveis, cabe às escolas de Ensino Médio proporcionar experiências e processos que lhes garantam as aprendizagens necessárias
para a leitura da realidade, o enfrentamento dos novos desafios da
contemporaneidade (sociais, econômicos e ambientais) e a tomada
de decisões éticas e fundamentadas. O mundo deve lhes ser apresentado como campo aberto para investigação e intervenção quanto a
seus aspectos políticos, sociais, produtivos, ambientais e culturais, de
modo que se sintam estimulados a equacionar e resolver questões
legadas pelas gerações anteriores – e que se refletem nos contextos
atuais –, abrindo-se criativamente para o novo.
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As finalidades do Ensino Médio
na contemporaneidade
A dinâmica social contemporânea nacional e internacional,
marcada especialmente pelas rápidas transformações decorrentes do desenvolvimento tecnológico, impõe desafios ao Ensino
Médio. Para atender às necessidades de formação geral, indispensáveis ao exercício da cidadania e à inserção no mundo do
trabalho, e responder à diversidade de expectativas dos jovens
quanto à sua formação, a escola que acolhe as juventudes tem de
estar comprometida com a educação integral dos estudantes e
com a construção de seu projeto de vida.
Para orientar essa atuação, torna-se imprescindível recontextualizar as finalidades do Ensino Médio, estabelecidas pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Art. 35)53: há mais de vinte
anos, em 1996:
I a consolidação e o aprofundamento dos
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental,
possibilitando o prosseguimento de estudos;
II a preparação básica para o trabalho e a cidadania
do educando, para continuar aprendendo, de
modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento
posteriores;
III o aprimoramento do educando como pessoa
humana, incluindo a formação ética e o desenvolvi
mento da autonomia intelectual e do pensamento
crítico;
IV a compreensão dos fundamentos científico tecnoló
gicos dos processos produtivos, relacionando a teoria
com a prática, no ensino de cada disciplina.

Garantir a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos
adquiridos no Ensino Fundamental é essencial nessa etapa final
da Educação Básica. Além de possibilitar o prosseguimento dos
estudos a todos aqueles que assim o desejarem, o Ensino Médio
deve atender às necessidades de formação geral indispensáveis

53 BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 26 fev. 2018.
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ao exercício da cidadania e construir “aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos
estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea”, como definido na Introdução desta BNCC (p. 14; ênfases
adicionadas).
Para atingir essa finalidade, é necessário, em primeiro lugar, assumir
a firme convicção de que todos os estudantes podem aprender e
alcançar seus objetivos, independentemente de suas características pessoais, seus percursos e suas histórias. Com base nesse
compromisso, a escola que acolhe as juventudes deve:

•

favorecer a atribuição de sentido às aprendizagens, por sua vinculação aos desafios da realidade e pela explicitação dos contextos
de produção e circulação dos conhecimentos;

•

garantir o protagonismo dos estudantes em sua aprendizagem e
o desenvolvimento de suas capacidades de abstração, reflexão,
interpretação, proposição e ação, essenciais à sua autonomia
pessoal, profissional, intelectual e política;

•

valorizar os papéis sociais desempenhados pelos jovens, para
além de sua condição de estudante, e qualificar os processos de
construção de sua(s) identidade(s) e de seu projeto de vida;

•

assegurar tempos e espaços para que os estudantes reflitam
sobre suas experiências e aprendizagens individuais e interpessoais, de modo a valorizarem o conhecimento, confiarem em sua
capacidade de aprender, e identificarem e utilizarem estratégias
mais eficientes a seu aprendizado;

•

promover a aprendizagem colaborativa, desenvolvendo nos estudantes a capacidade de trabalharem em equipe e aprenderem
com seus pares; e

•

estimular atitudes cooperativas e propositivas para o enfrentamento dos desafios da comunidade, do mundo do trabalho e da
sociedade em geral, alicerçadas no conhecimento e na inovação.

Essas experiências, como apontado, favorecem a preparação
básica para o trabalho e a cidadania, o que não significa a profissionalização precoce ou precária dos jovens ou o atendimento
das necessidades imediatas do mercado de trabalho. Ao contrário,
supõe o desenvolvimento de competências que possibilitem aos
estudantes inserir-se de forma ativa, crítica, criativa e responsável
em um mundo do trabalho cada vez mais complexo e imprevisível,
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criando possibilidades para viabilizar seu projeto de vida e continuar aprendendo, de modo a ser capazes de se adaptar com
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento
posteriores. Para tanto, a escola que acolhe as juventudes precisa
se estruturar de maneira a:

•

garantir a contextualização dos conhecimentos, articulando as
dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura;

•

viabilizar o acesso dos estudantes às bases científicas e tecnológicas dos processos de produção do mundo contemporâneo,
relacionando teoria e prática – ou o conhecimento teórico à
resolução de problemas da realidade social, cultural ou natural;

•

revelar os contextos nos quais as diferentes formas de produção
e de trabalho ocorrem, sua constante modificação e atualização
nas sociedades contemporâneas e, em especial, no Brasil;

•

proporcionar uma cultura favorável ao desenvolvimento de
atitudes, capacidades e valores que promovam o empreendedorismo (criatividade, inovação, organização, planejamento,
responsabilidade, liderança, colaboração, visão de futuro, assunção de riscos, resiliência e curiosidade científica, entre outros),
entendido como competência essencial ao desenvolvimento
pessoal, à cidadania ativa, à inclusão social e à empregabilidade; e

•

prever o suporte aos jovens para que reconheçam suas potencialidades e vocações, identifiquem perspectivas e possibilidades,
construam aspirações e metas de formação e inserção profissional presentes e/ou futuras, e desenvolvam uma postura
empreendedora, ética e responsável para transitar no mundo
do trabalho e na sociedade em geral.

Nessa mesma direção, é também finalidade do Ensino Médio o
aprimoramento do educando como pessoa humana, considerando sua formação ética e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico. Tendo em vista a construção
de uma sociedade mais justa, ética, democrática, inclusiva, sustentável e solidária, a escola que acolhe as juventudes deve ser um
espaço que permita aos estudantes:

•
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•

compreender que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura
e história próprias, igualmente valiosas, e que em conjunto
constroem, na nação brasileira, sua história;

•

promover o diálogo, o entendimento e a solução não violenta
de conflitos, possibilitando a manifestação de opiniões e pontos
de vista diferentes, divergentes ou opostos;

•

combater estereótipos, discriminações de qualquer natureza
e violações de direitos de pessoas ou grupos sociais, favorecendo o convívio com a diferença;

•

valorizar sua participação política e social e a dos outros, respeitando as liberdades civis garantidas no estado democrático
de direito; e

•

construir projetos pessoais e coletivos baseados na liberdade, na justiça social, na solidariedade, na cooperação e na
sustentabilidade.

Subjacente a todas essas finalidades, o Ensino Médio deve garantir
aos estudantes a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática.
Para tanto, a escola que acolhe as juventudes, por meio da articulação entre diferentes áreas do conhecimento, deve possibilitar aos
estudantes:

•

compreender e utilizar os conceitos e teorias que compõem
a base do conhecimento científico-tecnológico, bem como os
procedimentos metodológicos e suas lógicas;

•

conscientizar-se quanto à necessidade de continuar aprendendo e aprimorando seus conhecimentos;

•

apropriar-se das linguagens científicas e utilizá-las na comunicação e na disseminação desses conhecimentos; e

•

apropriar-se das linguagens das tecnologias digitais e tornar-se fluentes em sua utilização.

Para atender a todas essas demandas de formação no Ensino Médio,
mostra-se imperativo repensar a organização curricular vigente para
essa etapa da Educação Básica, que apresenta excesso de componentes curriculares e abordagens pedagógicas distantes das

467

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

culturas juvenis, do mundo do trabalho e das dinâmicas e questões
sociais contemporâneas.
Na direção de substituir o modelo único de currículo do Ensino Médio
por um modelo diversificado e flexível, a Lei nº 13.415/201754 alterou a
LDB, estabelecendo que
O currículo do ensino médio será composto pela
Base Nacional Comum Curricular e por itinerários
formativos, que deverão ser organizados por meio da
oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a
relevância para o contexto local e a possibilidade dos
sistemas de ensino, a saber:
I

linguagens e suas tecnologias;

II

matemática e suas tecnologias;

III

ciências da natureza e suas tecnologias;

IV

ciências humanas e sociais aplicadas;

V formação técnica e profissional (LDB, Art. 36;
ênfases adicionadas).

Essa nova estrutura do Ensino Médio, além de ratificar a organização por áreas do conhecimento – sem desconsiderar, mas também
sem fazer referência direta a todos os componentes que compunham
o currículo dessa etapa –, prevê a oferta de variados itinerários formativos55, seja para o aprofundamento acadêmico em uma ou mais
áreas do conhecimento, seja para a formação técnica e profissional.
Essa estrutura adota a flexibilidade como princípio de organização
curricular, o que permite a construção de currículos e propostas pedagógicas que atendam mais adequadamente às especificidades locais e
à multiplicidade de interesses dos estudantes, estimulando o exercício
do protagonismo juvenil e fortalecendo o desenvolvimento de seus
projetos de vida.

54 BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e nº 11.494,
de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e pelo Decreto-Lei
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a
Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Diário
Oficial da União, Brasília, 17 de fevereiro de 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil 03/ ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm>. Acesso em: 26 fev. 2018.
55 No Brasil, a expressão “itinerário formativo” tem sido tradicionalmente utilizada no âmbito
da educação profissional, em referência à maneira como se organizam os sistemas de formação
profissional ou, ainda, às formas de acesso às profissões. No entanto, na Lei nº 13.415/17, a
expressão foi utilizada em referência a itinerários formativos acadêmicos, o que supõe o
aprofundamento em uma ou mais áreas curriculares, e também, a itinerários da formação
técnica profissional.
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do currículo, para melhor compreender a complexa realidade e atuar
nela. Essa organização
não exclui necessariamente as disciplinas, com suas
especificidades e saberes próprios historicamente construídos,
mas, sim, implica o fortalecimento das relações entre elas
e a sua contextualização para apreensão e intervenção na
realidade, requerendo trabalho conjugado e cooperativo dos
seus professores no planejamento e na execução dos planos
de ensino (Parecer CNE/CP nº 11/200957).

Na BNCC, para cada área do conhecimento, são definidas competências específicas, articuladas às respectivas competências das
áreas do Ensino Fundamental, com as adequações necessárias ao
atendimento das especificidades de formação dos estudantes do
Ensino Médio. Essas competências específicas de área do Ensino
Médio também devem orientar a proposição e o detalhamento dos
itinerários formativos relativos a essas áreas.
Relacionadas a cada uma dessas competências, são descritas habilidades a ser desenvolvidas ao longo da etapa, além de habilidades
específicas de Língua Portuguesa – componente obrigatório durante
os três anos do Ensino Médio, da mesma maneira que Matemática
(LDB, Art. 35-A, § 3º). Todas as habilidades da BNCC foram definidas
tomando-se como referência o limite de 1.800 horas do total da carga
horária da etapa (LDB, Art. 35-A, § 5º).
As competências e habilidades da BNCC constituem a formação
geral básica. Os currículos do Ensino Médio são compostos pela formação geral básica, articulada aos itinerários formativos como um
todo indissociável, nos termos das DCNEM/2018 (Parecer CNE/CEB
nº 3/2018 e Resolução CNE/CEB nº 3/201858).

57 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Conselho Pleno. Parecer nº 11, de 30 de junho
de 2009. Proposta de experiência curricular inovadora do Ensino Médio. Diário Oficial da
União, Brasília, 25 de agosto de 2009, Seção 1, p. 11. Disponível em: <http://portal.mec.gov.
br/index.php?option com docman&view download&alias 1685-pcp011-09-pdf&category
slug documentos-pdf&Itemid 30192>. Acesso em: 27 fev. 2018.
58 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Parecer nº 3, de
8 de novembro de 2018. Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio,
observadas as alterações introduzidas na LDB pela Lei nº 13.415/2017. Diário Oficial da
União, Brasília, 21 de novembro de 2018, Seção 1, p. 49. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/index.php?option com docman&view download&alias 102311
-pceb003-18&category slug novembro-2018-pdf&Itemid 30192>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Resolução nº 3, de
21 de novembro de 2018. Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.
Diário Oficial da União, Brasília, 22 de novembro de 2018, Seção 1, p. 21. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/index.php?option com docman&view download&alias 102481-rceb003
-18&category slug novembro-2018-pdf&Itemid 30192>. Acessos em: 30 nov. 2018.
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A progressão das aprendizagens essenciais
do Ensino Fundamental para o Ensino Médio
O conjunto das competências específicas e habilidades definidas
para o Ensino Médio concorre para o desenvolvimento das competências gerais da Educação Básica e está articulado às aprendizagens
essenciais estabelecidas para o Ensino Fundamental. Com o objetivo
de consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral, atende às
finalidades dessa etapa e contribui para que os estudantes possam
construir e realizar seu projeto de vida, em consonância com os princípios da justiça, da ética e da cidadania.
A área de Linguagens, no Ensino Fundamental, está centrada no
conhecimento, na compreensão, na exploração, na análise e na
utilização das diferentes linguagens (visuais, sonoras, verbais, corporais), visando estabelecer um repertório diversificado sobre as
práticas de linguagem e desenvolver o senso estético e a comunicação com o uso das tecnologias digitais. No Ensino Médio, o foco
da área de Linguagens e suas Tecnologias está na ampliação da
autonomia, do protagonismo e da autoria nas práticas de diferentes
linguagens; na identificação e na crítica aos diferentes usos das linguagens, explicitando seu poder no estabelecimento de relações; na
apreciação e na participação em diversas manifestações artísticas e
culturais; e no uso criativo das diversas mídias.
A área de Matemática, no Ensino Fundamental, centra-se na compreensão de conceitos e procedimentos em seus diferentes campos
e no desenvolvimento do pensamento computacional, visando
à resolução e formulação de problemas em contextos diversos.
No Ensino Médio, na área de Matemática e suas Tecnologias, os
estudantes devem consolidar os conhecimentos desenvolvidos na
etapa anterior e agregar novos, ampliando o leque de recursos para
resolver problemas mais complexos, que exijam maior reflexão e
abstração. Também devem construir uma visão mais integrada da
Matemática, da Matemática com outras áreas do conhecimento e da
aplicação da Matemática à realidade.
A área de Ciências da Natureza, no Ensino Fundamental, propõe
aos estudantes investigar características, fenômenos e processos
relativos ao mundo natural e tecnológico, explorar e compreender
alguns de seus conceitos fundamentais e suas estruturas explicativas, além de valorizar e promover os cuidados pessoais e com
o outro, o compromisso com a sustentabilidade e o exercício da
cidadania. No Ensino Médio, a área de Ciências da Natureza e
suas Tecnologias oportuniza o aprofundamento e a ampliação dos
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conhecimentos explorados na etapa anterior. Trata a investigação
como forma de engajamento dos estudantes na aprendizagem de
processos, práticas e procedimentos científicos e tecnológicos, e
promove o domínio de linguagens específicas, o que permite aos
estudantes analisar fenômenos e processos, utilizando modelos
e fazendo previsões. Dessa maneira, possibilita aos estudantes
ampliar sua compreensão sobre a vida, o nosso planeta e o universo, bem como sua capacidade de refletir, argumentar, propor
soluções e enfrentar desafios pessoais e coletivos, locais e globais.
A área de Ciências Humanas, tanto no Ensino Fundamental como
no Ensino Médio, define aprendizagens centradas no desenvolvimento das competências de identificação, análise, comparação
e interpretação de ideias, pensamentos, fenômenos e processos
históricos, geográficos, sociais, econômicos, políticos e culturais.
Essas competências permitirão aos estudantes elaborar hipóteses, construir argumentos e atuar no mundo, recorrendo aos
conceitos e fundamentos dos componentes da área. No Ensino
Médio, com a incorporação da Filosofia e da Sociologia, a área de
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas propõe o aprofundamento
e a ampliação da base conceitual e dos modos de construção da
argumentação e sistematização do raciocínio, operacionalizados
com base em procedimentos analíticos e interpretativos. Nessa
etapa, como os estudantes e suas experiências como jovens cidadãos representam o foco do aprendizado, deve-se estimular uma
leitura de mundo sustentada em uma visão crítica e contextualizada
da realidade, no domínio conceitual e na elaboração e aplicação
de interpretações sobre as relações, os processos e as múltiplas
dimensões da existência humana.

O projeto de vida
Na BNCC, o protagonismo e a autoria estimulados no Ensino Fundamental traduzem-se, no Ensino Médio, como suporte para a
construção e viabilização do projeto de vida dos estudantes, eixo
central em torno do qual a escola pode organizar suas práticas.
Ao se orientar para a construção do projeto de vida, a escola que
acolhe as juventudes assume o compromisso com a formação integral dos estudantes, uma vez que promove seu desenvolvimento
pessoal e social, por meio da consolidação e construção de conhecimentos, representações e valores que incidirão sobre seus processos
de tomada de decisão ao longo da vida. Dessa maneira, o projeto
de vida é o que os estudantes almejam, projetam e redefinem para
si ao longo de sua trajetória, uma construção que acompanha o
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desenvolvimento da(s) identidade(s), em contextos atravessados
por uma cultura e por demandas sociais que se articulam, ora para
promover, ora para constranger seus desejos.
Logo, é papel da escola auxiliar os estudantes a aprender a se
reconhecer como sujeitos, considerando suas potencialidades e a
relevância dos modos de participação e intervenção social na concretização de seu projeto de vida. É, também, no ambiente escolar
que os jovens podem experimentar, de forma mediada e intencional, as interações com o outro, com o mundo, e vislumbrar, na
valorização da diversidade, oportunidades de crescimento para seu
presente e futuro.

As tecnologias digitais e a computação
A contemporaneidade é fortemente marcada pelo desenvolvimento tecnológico. Tanto a computação quanto as tecnologias
digitais de informação e comunicação (TDIC) estão cada vez mais
presentes na vida de todos, não somente nos escritórios ou nas
escolas, mas nos nossos bolsos, nas cozinhas, nos automóveis, nas
roupas etc. Além disso, grande parte das informações produzidas
pela humanidade está armazenada digitalmente. Isso denota o
quanto o mundo produtivo e o cotidiano estão sendo movidos por
tecnologias digitais, situação que tende a se acentuar fortemente
no futuro.
Essa constante transformação ocasionada pelas tecnologias, bem
como sua repercussão na forma como as pessoas se comunicam,
impacta diretamente no funcionamento da sociedade e, portanto,
no mundo do trabalho. A dinamicidade e a fluidez das relações
sociais – seja em nível interpessoal, seja em nível planetário – têm
impactos na formação das novas gerações. É preciso garantir aos
jovens aprendizagens para atuar em uma sociedade em constante
mudança, prepará-los para profissões que ainda não existem, para
usar tecnologias que ainda não foram inventadas e para resolver
problemas que ainda não conhecemos. Certamente, grande parte
das futuras profissões envolverá, direta ou indiretamente, computação e tecnologias digitais.
A preocupação com os impactos dessas transformações na sociedade está expressa na BNCC e se explicita já nas competências
gerais para a Educação Básica. Diferentes dimensões que caracterizam a computação e as tecnologias digitais são tematizadas,
tanto no que diz respeito a conhecimentos e habilidades quanto a
atitudes e valores:
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•

pensamento computacional: envolve as capacidades de
compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar
e automatizar problemas e suas soluções, de forma metódica
e sistemática, por meio do desenvolvimento de algoritmos;

•

mundo digital: envolve as aprendizagens relativas às formas de
processar, transmitir e distribuir a informação de maneira segura
e confiável em diferentes artefatos digitais – tanto físicos (computadores, celulares, tablets etc.) como virtuais (internet, redes
sociais e nuvens de dados, entre outros) –, compreendendo a
importância contemporânea de codificar, armazenar e proteger
a informação;

•

cultura digital: envolve aprendizagens voltadas a uma participação mais consciente e democrática por meio das tecnologias
digitais, o que supõe a compreensão dos impactos da revolução
digital e dos avanços do mundo digital na sociedade contemporânea, a construção de uma atitude crítica, ética e responsável
em relação à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais,
aos usos possíveis das diferentes tecnologias e aos conteúdos
por elas veiculados, e, também, à fluência no uso da tecnologia
digital para expressão de soluções e manifestações culturais de
forma contextualizada e crítica.

Em articulação com as competências gerais, essas dimensões
também foram contempladas nos objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento da Educação Infantil e nas competências específicas e habilidades dos diferentes componentes curriculares do
Ensino Fundamental, respeitadas as características dessas etapas.
No Ensino Médio, por sua vez, dada a intrínseca relação entre as
culturas juvenis e a cultura digital, torna-se imprescindível ampliar
e aprofundar as aprendizagens construídas nas etapas anteriores. Afinal, os jovens estão dinamicamente inseridos na cultura
digital, não somente como consumidores, mas se engajando cada
vez mais como protagonistas. Portanto, na BNCC dessa etapa, o
foco passa a estar no reconhecimento das potencialidades das
tecnologias digitais para a realização de uma série de atividades
relacionadas a todas as áreas do conhecimento, a diversas práticas sociais e ao mundo do trabalho. São definidas competências
e habilidades, nas diferentes áreas, que permitem aos estudantes:

•
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•

apropriar-se das linguagens da cultura digital, dos novos
letramentos e dos multiletramentos para explorar e produzir
conteúdos em diversas mídias, ampliando as possibilidades de
acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e ao trabalho;

•

usar diversas ferramentas de software e aplicativos para compreender e produzir conteúdos em diversas mídias, simular fenômenos
e processos das diferentes áreas do conhecimento, e elaborar e
explorar diversos registros de representação matemática; e

•

utilizar, propor e/ou implementar soluções (processos e produtos) envolvendo diferentes tecnologias, para identificar, analisar,
modelar e solucionar problemas complexos em diversas áreas
da vida cotidiana, explorando de forma efetiva o raciocínio
lógico, o pensamento computacional, o espírito de investigação
e a criatividade.

Currículos: BNCC e itinerários
As recentes mudanças na LDB, em função da Lei nº 13.415/2017,
substituem o modelo único de currículo do Ensino Médio por um
modelo diversificado e flexível:
O currículo do ensino médio será composto pela
Base Nacional Comum Curricular e por itinerários
formativos, que deverão ser organizados por meio da
oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a
relevância para o contexto local e a possibilidade dos
sistemas de ensino, a saber:
I

linguagens e suas tecnologias;

II

matemática e suas tecnologias;

III

ciências da natureza e suas tecnologias;

IV

ciências humanas e sociais aplicadas;

V formação técnica e profissional (LDB, Art. 36;
ênfases adicionadas).

Nesse contexto, é necessário reorientar currículos e propostas
pedagógicas – compostos, indissociavelmente, por formação geral
básica e itinerário formativo (Resolução CNE/CEB nº 3/2018, Art. 10).
Nesse processo de reorientação curricular, é imprescindível aos sistemas de ensino, às redes escolares e às escolas:
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•

orientar-se pelas competências gerais da Educação Básica e
assegurar as competências específicas de área e as habilidades
definidas na BNCC do Ensino Médio em até 1.800 horas do total
da carga horária da etapa, o que constitui a formação geral básica,
nos termos do Artigo 11 da Resolução CNE/CEB nº 3/2018;

•

orientar-se pelas competências gerais da Educação Básica para
organizar e propor itinerários formativos (Resolução CNE/CEB
nº 3/2018, Art. 12), considerando também as competências específicas de área e habilidades no caso dos itinerários formativos
relativos às áreas do conhecimento.

Assim, na formação geral básica, os currículos e as propostas
pedagógicas devem garantir as aprendizagens essenciais definidas na BNCC. Conforme as DCNEM/2018, devem contemplar,
sem prejuízo da integração e articulação das diferentes áreas do
conhecimento, estudos e práticas de:
I língua portuguesa, assegurada às comunidades
indígenas, também, a utilização das respectivas línguas
maternas;
II

matemática;

III conhecimento do mundo físico e natural e da
realidade social e política, especialmente do Brasil;
IV arte, especialmente em suas expressões regionais,
desenvolvendo as linguagens das artes visuais, da
dança, da música e do teatro;
V educação física, com prática facultativa ao
estudante nos casos previstos em Lei;
VI história do Brasil e do mundo, levando em conta
as contribuições das diferentes culturas e etnias para
a formação do povo brasileiro, especialmente das
matrizes indígena, africana e europeia;
VII história e cultura afro brasileira e indígena, em
especial nos estudos de arte e de literatura e história
brasileiras;
VIII

sociologia e filosofia;

IX língua inglesa, podendo ser oferecidas
outras línguas estrangeiras, em caráter optativo,
preferencialmente o espanhol, de acordo com a
disponibilidade da instituição ou rede de ensino
(Resolução CNE/CEB nº 3/2018, Art. 11, § 4º).
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Os itinerários formativos – estratégicos para a flexibilização da
organização curricular do Ensino Médio, pois possibilitam opções
de escolha aos estudantes – podem ser estruturados com foco em
uma área do conhecimento, na formação técnica e profissional
ou, também, na mobilização de competências e habilidades de
diferentes áreas, compondo itinerários integrados, nos seguintes
termos das DCNEM/2018:
I linguagens e suas tecnologias: aprofundamento
de conhecimentos estruturantes para aplicação de
diferentes linguagens em contextos sociais e de
trabalho, estruturando arranjos curriculares que
permitam estudos em línguas vernáculas, estrangeiras,
clássicas e indígenas, Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), das artes, design, linguagens digitais,
corporeidade, artes cênicas, roteiros, produções
literárias, dentre outros, considerando o contexto local e
as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino;
II matemática e suas tecnologias: aprofundamento
de conhecimentos estruturantes para aplicação de
diferentes conceitos matemáticos em contextos sociais
e de trabalho, estruturando arranjos curriculares que
permitam estudos em resolução de problemas e
análises complexas, funcionais e não lineares, análise
de dados estatísticos e probabilidade, geometria e
topologia, robótica, automação, inteligência artificial,
programação, jogos digitais, sistemas dinâmicos,
dentre outros, considerando o contexto local e as
possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino;
III ciências da natureza e suas tecnologias:
aprofundamento de conhecimentos estruturantes
para aplicação de diferentes conceitos em contextos
sociais e de trabalho, organizando arranjos curriculares
que permitam estudos em astronomia, metrologia,
física geral, clássica, molecular, quântica e mecânica,
instrumentação, ótica, acústica, química dos produtos
naturais, análise de fenômenos físicos e químicos,
meteorologia e climatologia, microbiologia, imunologia e
parasitologia, ecologia, nutrição, zoologia, dentre outros,
considerando o contexto local e as possibilidades de
oferta pelos sistemas de ensino;
IV ciências humanas e sociais aplicadas:
aprofundamento de conhecimentos estruturantes
para aplicação de diferentes conceitos em contextos
sociais e de trabalho, estruturando arranjos curriculares
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que permitam estudos em relações sociais, modelos
econômicos, processos políticos, pluralidade cultural,
historicidade do universo, do homem e natureza,
dentre outros, considerando o contexto local e as
possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino;
V formação técnica e profissional: desenvolvimento de
programas educacionais inovadores e atualizados que
promovam efetivamente a qualificação profissional dos
estudantes para o mundo do trabalho, objetivando sua
habilitação profissional tanto para o desenvolvimento
de vida e carreira quanto para adaptar se às novas
condições ocupacionais e às exigências do mundo
do trabalho contemporâneo e suas contínuas
transformações, em condições de competitividade,
produtividade e inovação, considerando o contexto
local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de
ensino (Resolução CNE/CEB nº 3/2018, Art. 12).

Assim, a oferta de diferentes itinerários formativos pelas escolas
deve considerar a realidade local, os anseios da comunidade
escolar e os recursos físicos, materiais e humanos das redes e
instituições escolares de forma a propiciar aos estudantes possibilidades efetivas para construir e desenvolver seus projetos de
vida e se integrar de forma consciente e autônoma na vida cidadã
e no mundo do trabalho. Para tanto, os itinerários devem garantir
a apropriação de procedimentos cognitivos e o uso de metodologias que favoreçam o protagonismo juvenil, e organizar-se em
torno de um ou mais dos seguintes eixos estruturantes:
I investigação científica: supõe o aprofundamento de
conceitos fundantes das ciências para a interpretação
de ideias, fenômenos e processos para serem utilizados
em procedimentos de investigação voltados ao
enfrentamento de situações cotidianas e demandas
locais e coletivas, e a proposição de intervenções que
considerem o desenvolvimento local e a melhoria da
qualidade de vida da comunidade;
II processos criativos: supõem o uso e o
aprofundamento do conhecimento científico na
construção e criação de experimentos, modelos,
protótipos para a criação de processos ou produtos que
atendam a demandas para a resolução de problemas
identificados na sociedade;
III mediação e intervenção sociocultural: supõem
a mobilização de conhecimentos de uma ou mais
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áreas para mediar conflitos, promover entendimento
e implementar soluções para questões e problemas
identificados na comunidade;
IV empreendedorismo: supõe a mobilização de
conhecimentos de diferentes áreas para a formação
de organizações com variadas missões voltadas ao
desenvolvimento de produtos ou prestação de
serviços inovadores com o uso das tecnologias
(Resolução CNE/CEB nº 3/2018, Art. 12, § 2º).

O conjunto dessas aprendizagens (formação geral básica e itinerário formativo) deve atender às finalidades do Ensino Médio e às
demandas de qualidade de formação na contemporaneidade, bem
como às expectativas presentes e futuras das juventudes. Além
disso, deve garantir diálogo constante com as realidades locais – que
são diversas no imenso território brasileiro e estão em permanente
transformação social, cultural, política, econômica e tecnológica –,
como também com os cenários nacional e internacional. Portanto,
essas aprendizagens devem assegurar aos estudantes a capacidade
de acompanhar e participar dos debates que a cidadania exige,
entendendo e questionando os argumentos que apoiam as diferentes posições.
Para que a organização curricular a ser adotada - áreas, interáreas, componentes, projetos, centros de interesse etc. - responda
aos diferentes contextos e condições dos sistemas, das redes e
das escolas de todo o País, é fundamental que a flexibilidade seja
tomada como princípio obrigatório. Independentemente da opção
feita, é preciso destacar a necessidade de “romper com a centralidade das disciplinas nos currículos e substituí-las por aspectos
mais globalizadores e que abranjam a complexidade das relações
existentes entre os ramos da ciência no mundo real” (Parecer
CNE/CEB nº 5/2011). Para tanto, é fundamental a adoção de tratamento metodológico que favoreça e estimule o protagonismo dos
estudantes, como também que:
evidencie a contextualização, a diversificação
e a transdisciplinaridade ou outras formas de
interação e articulação entre diferentes campos
de saberes específicos, contemplando vivências
práticas e vinculando a educação escolar ao mundo
do trabalho e à prática social e possibilitando o
aproveitamento de estudos e o reconhecimento
de saberes adquiridos nas experiências pessoais,
sociais e do trabalho (Resolução CNE/CEB
nº 3/2018, Art. 7, § 2º).
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5.1.	A

ÁREA DE LINGUAGENS
E SUAS TECNOLOGIAS

A Base Nacional Comum Curricular da área de Linguagens e suas
Tecnologias busca consolidar e ampliar as aprendizagens previstas na BNCC do Ensino Fundamental nos componentes Língua
Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa – observada
a garantia dos direitos linguísticos aos diferentes povos e grupos
sociais brasileiros. Para tanto, prevê que os estudantes desenvolvam competências e habilidades que lhes possibilitem mobilizar e
articular conhecimentos desses componentes simultaneamente a
dimensões socioemocionais, em situações de aprendizagem que
lhes sejam significativas e relevantes para sua formação integral.
Tal organização responde a um conjunto de documentos e orientações oficiais (como as DCNEM e a Lei nº 13.415/2017) e dialoga com
as contribuições da pesquisa acadêmica e de currículos estaduais já
construídos no País. Nessa direção, considera os fundamentos básicos
de ensino e aprendizagem das Linguagens, que, ao longo de mais de
três décadas, têm se comprometido com uma formação voltada a
possibilitar uma participação mais plena dos jovens nas diferentes
práticas socioculturais que envolvem o uso das linguagens.
No Ensino Médio, os jovens intensificam o conhecimento sobre seus
sentimentos, interesses, capacidades intelectuais e expressivas;
ampliam e aprofundam vínculos sociais e afetivos; e refletem sobre
a vida e o trabalho que gostariam de ter. Encontram-se diante de
questionamentos sobre si próprios e seus projetos de vida, vivendo
juventudes marcadas por contextos socioculturais diversos.
Por ser um período de vida caracterizado por mais autonomia e
maior capacidade de abstração e reflexão sobre o mundo, os jovens,
gradativamente, ampliam também suas possibilidades de participação na vida pública e na produção cultural. Eles fazem isso por meio
da autoria de diversas produções que constituem as culturas juvenis
manifestadas em músicas, danças, manifestações da cultura corporal, vídeos, marcas corporais, moda, rádios comunitárias, redes de
mídia da internet, gírias e demais produções e práticas socioculturais que combinam linguagens e diferentes modos de estar juntos.
No Ensino Fundamental, nos diferentes componentes da área, a
BNCC procurou garantir aos estudantes a ampliação das práticas de linguagem e dos repertórios, a diversificação dos campos
nos quais atuam, a análise das manifestações artísticas, corporais e
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linguísticas e de como essas manifestações constituem a vida social
em diferentes culturas, das locais às nacionais e internacionais.
No Ensino Médio, a área tem a responsabilidade de propiciar oportunidades para a consolidação e a ampliação das habilidades de uso
e de reflexão sobre as linguagens – artísticas, corporais e verbais
(oral ou visual-motora, como Libras, e escrita) –, que são objeto de
seus diferentes componentes (Arte, Educação Física, Língua Inglesa
e Língua Portuguesa).
A Arte, enquanto área do conhecimento humano, contribui para o
desenvolvimento da autonomia reflexiva, criativa e expressiva dos
estudantes, por meio da conexão entre o pensamento, a sensibilidade,
a intuição e a ludicidade. Ela é, também, propulsora da ampliação do
conhecimento do sujeito sobre si, o outro e o mundo compartilhado. É
na aprendizagem, na pesquisa e no fazer artístico que as percepções
e compreensões do mundo se ampliam e se interconectam, em uma
perspectiva crítica, sensível e poética em relação à vida, que permite
aos sujeitos estar abertos às percepções e experiências, mediante a
capacidade de imaginar e ressignificar os cotidianos e rotinas.
A proposta de progressão das aprendizagens no Ensino Médio prevê
o aprofundamento na pesquisa e no desenvolvimento de processos
de criação autorais nas linguagens das artes visuais, do audiovisual,
da dança, do teatro, das artes circenses e da música. Além de propor
que os estudantes explorem, de maneira específica, cada uma dessas
linguagens, as competências e habilidades definidas preveem a exploração das possíveis conexões e intersecções entre essas linguagens,
de modo a considerar as novas tecnologias, como internet e multimídia, e seus espaços de compartilhamento e convívio.
Um ambiente propício para o engajamento dos estudantes em processos criativos deve permitir a incorporação de estudos, pesquisas
e referências estéticas, poéticas, sociais, culturais e políticas para a
criação de projetos artísticos individuais, coletivos e colaborativos,
capazes de gerar processos de transformação, crescimento e reelaboração de poéticas individuais e coletivas. Além disso, possibilita
a constituição de um espaço em que as pessoas sejam respeitadas
em seus modos de ser e pertencer culturalmente, e estimuladas a
compreender e acolher as diferenças e a pluralidade de formas de
existência. Esses processos podem emergir de temas norteadores,
interesses e inquietações, e ter, como referência, manifestações populares, tradicionais, modernas, urbanas e contemporâneas.
No decorrer desses processos, os estudantes podem também relacionar, de forma crítica e problematizadora, os modos como as
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manifestações artísticas e culturais se apresentam na contemporaneidade, estabelecendo relações entre arte, mídia, política, mercado
e consumo. Podem, assim, aprimorar sua capacidade de elaboração
de análises em relação às produções estéticas que observam/vivenciam e criam.
O trabalho com a Arte no Ensino Médio deve promover o entrelaçamento de culturas e saberes, possibilitando aos estudantes o acesso e a
interação com as distintas manifestações culturais populares presentes
na sua comunidade. O mesmo deve ocorrer com outras manifestações
presentes nos centros culturais, museus e outros espaços, de modo a
propiciar o exercício da crítica, da apreciação e da fruição de exposições, concertos, apresentações musicais e de dança, filmes, peças de
teatro, poemas e obras literárias, entre outros, garantindo o respeito e
a valorização das diversas culturas presentes na formação da sociedade brasileira, especialmente as de matrizes indígena e africana.
Nesse sentido, é fundamental que os estudantes possam assumir o
papel de protagonistas como apreciadores e como artistas, criadores
e curadores, de modo consciente, ético, crítico e autônomo, em saraus,
performances, intervenções, happenings, produções em videoarte,
animações, web arte e outras manifestações e/ou eventos artísticos e
culturais, a ser realizados na escola e em outros locais. Assim, devem
poder fazer uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais,
alternativos e digitais, em diferentes meios e tecnologias.
Na área de Linguagens e suas Tecnologias, a Educação Física possibilita aos estudantes explorar o movimento e a gestualidade em
práticas corporais de diferentes grupos culturais e analisar os discursos e os valores associados a elas, bem como os processos de
negociação de sentidos que estão em jogo na sua apreciação e produção. Nesse sentido, estimula o desenvolvimento da curiosidade
intelectual, da pesquisa e da capacidade de argumentação.
Na BNCC para o Ensino Fundamental, a Educação Física procurou
garantir aos estudantes oportunidades de compreensão, apreciação e produção de brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes,
lutas e práticas corporais de aventura. As práticas foram trabalhadas
visando: à identificação de suas origens e dos modos como podem
ser aprendidas; ao reconhecimento dos modos de viver e perceber o
mundo a elas subjacentes; ao compartilhamento de valores, condutas e emoções nelas expressos; à percepção das marcas identitárias
e à desconstrução de preconceitos e estereótipos nelas presentes; e,
também, à reflexão crítica a respeito das relações práticas corporais,
mídia e consumo, como também quanto a padrões de beleza, exercício, desempenho físico e saúde.
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No Ensino Médio, além da experimentação de novos jogos e brincadeiras, esportes, danças, lutas, ginásticas e práticas corporais de
aventura, os estudantes devem ser desafiados a refletir sobre essas
práticas, aprofundando seus conhecimentos sobre as potencialidades e os limites do corpo, a importância de se assumir um estilo de
vida ativo, e os componentes do movimento relacionados à manutenção da saúde. É importante também que eles possam refletir sobre
as possibilidades de utilização dos espaços públicos e privados que
frequentam para desenvolvimento de práticas corporais, inclusive as
aprendidas na escola, de modo a exercer sua cidadania e seu protagonismo comunitário. Esse conjunto de experiências, para além de
desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado com o corpo e a
saúde, a socialização e o entretenimento, favorece o diálogo com as
demais áreas de conhecimento, ampliando a compreensão dos estudantes a respeito dos fenômenos da gestualidade e das dinâmicas
sociais associadas às práticas corporais.
Essa reflexão sobre as vivências também contribuem para a formação
de sujeitos que possam analisar e transformar suas práticas corporais, tomando e sustentando decisões éticas, conscientes e reflexivas
em defesa dos direitos humanos e dos valores democráticos.
Por sua vez, a Língua Inglesa, cujo estudo é obrigatório no Ensino
Médio (LDB, Art. 35-A, § 4º), continua a ser compreendida como
língua de caráter global – pela multiplicidade e variedade de usos,
usuários e funções na contemporaneidade –, assumindo seu viés de
língua franca, como definido na BNCC do Ensino Fundamental – Anos
Finais.
Naquela etapa, além dessa visão intercultural e “desterritorializada”
da língua inglesa – que, em seus usos, sofre transformações oriundas
das identidades plurais de seus falantes –, consideraram-se também
as práticas sociais do mundo digital, com ênfase em multiletramentos. Essa perspectiva já apontava para usos cada vez mais híbridos
e miscigenados do inglês, característicos da sociedade contemporânea. Do mesmo modo, a relevância da língua inglesa na mediação
de práticas sociais e interculturais, individuais e de grupo, orientou o
início de sua aprendizagem, focalizando o processo de construção de
repertórios linguísticos dos estudantes.
No Ensino Médio, a contextualização das práticas de linguagem nos
diversos campos de atuação permite aos estudantes explorar a presença da multiplicidade de usos da língua inglesa na cultura digital,
nas culturas juvenis e em estudos e pesquisas, como também ampliar
suas perspectivas em relação à sua vida pessoal e profissional. Além
disso, abrem-se possibilidades de aproximação e integração desses
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estudantes com grupos multilíngues e multiculturais no mundo globalizado, no qual a língua inglesa se apresenta como língua comum
para a interação.
Trata-se, portanto, de expandir os repertórios linguísticos, multissemióticos e culturais dos estudantes, possibilitando o desenvolvimento
de maior consciência e reflexão críticas das funções e usos do inglês
na sociedade contemporânea – permitindo, por exemplo, problematizar com maior criticidade os motivos pelos quais ela se tornou uma
língua de uso global. Nas situações de aprendizagem do inglês, os
estudantes podem reconhecer o caráter fluido, dinâmico e particular
dessa língua, como também as marcas identitárias e de singularidade de seus usuários, de modo a ampliar suas vivências com outras
formas de organizar, dizer e valorizar o mundo e de construir identidades. Aspectos como precisão, padronização, erro, imitação e nível
de proficiência ou domínio da língua são substituídos por noções
mais abrangentes e relacionadas ao universo discursivo nas práticas
situadas dentro dos campos de atuação, como inteligibilidade, singularidade, variedade, criatividade/invenção e repertório. Trata-se
também de possibilitar aos estudantes cooperar e compartilhar informações e conhecimentos por meio da língua inglesa, como também
agir e posicionar-se criticamente na sociedade, em âmbito local e
global.
Assim, as aprendizagens em inglês permitirão aos estudantes usar
essa língua para aprofundar a compreensão sobre o mundo em que
vivem, explorar novas perspectivas de pesquisa e obtenção de informações, expor ideias e valores, argumentar, lidar com conflitos de
opinião e com a crítica, entre outras ações. Desse modo, eles ampliam
sua capacidade discursiva e de reflexão em diferentes áreas do
conhecimento.
Por fim, o componente Língua Portuguesa – tal como Matemática –
deve ser oferecido nos três anos do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017).
Assim sendo, as habilidades desse componente são apresentadas
adiante, organizadas por campos de atuação social, como no Ensino
Fundamental, mas sem indicação de seriação. Essa decisão permite
orientar possíveis progressões na definição anual dos currículos e das
propostas pedagógicas de cada escola.
Para orientar uma abordagem integrada dessas linguagens e de suas
práticas, a área propõe que os estudantes possam vivenciar experiências significativas com práticas de linguagem em diferentes
mídias (impressa, digital, analógica), situadas em campos de atuação
social diversos, vinculados com o enriquecimento cultural próprio, as
práticas cidadãs, o trabalho e a continuação dos estudos.
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Essas demandas exigem que as escolas de Ensino Médio ampliem
as situações nas quais os jovens aprendam a tomar e sustentar decisões, fazer escolhas e assumir posições conscientes e reflexivas,
balizados pelos valores da sociedade democrática e do estado de
direito. Exigem ainda possibilitar aos estudantes condições tanto
para o adensamento de seus conhecimentos, alcançando maior nível
de teorização e análise crítica, quanto para o exercício contínuo de
práticas discursivas em diversas linguagens. Essas práticas visam à
participação qualificada no mundo da produção cultural, do trabalho,
do entretenimento, da vida pessoal e, principalmente, da vida pública,
por meio de argumentação, formulação e avaliação de propostas e
tomada de decisões orientadas pela ética e pelo bem comum.
Dando continuidade à perspectiva investigativa e de abstração adotada
no Ensino Fundamental, a pesquisa e a produção colaborativa precisam
ser o modo privilegiado de tratar os conhecimentos e discursos abordados no Ensino Médio. Particularmente na área de Linguagens e suas
Tecnologias, mais do que uma investigação centrada no desvendamento dos sistemas de signos em si, trata-se de assegurar um conjunto
de iniciativas para qualificar as intervenções por meio das práticas de
linguagem. A produção de respostas diversas para o mesmo problema,
a relação entre as soluções propostas e a diversidade de contextos e a
compreensão dos valores éticos e estéticos que permeiam essas decisões devem se tornar foco das atividades pedagógicas.
Para isso, é fundamental que sejam garantidas aos estudantes oportunidades de experienciar fazeres cada vez mais próximos das práticas da
vida acadêmica, profissional, pública, cultural e pessoal e situações que
demandem a articulação de conhecimentos, o planejamento de ações, a
auto-organização e a negociação em relação a metas. Tais oportunidades
também devem ser orientadas para a criação e o encontro com o inusitado, com vistas a ampliar os horizontes éticos e estéticos dos estudantes.
Considerando que uma semiose é um sistema de signos em sua
organização própria, é importante que os jovens, ao explorarem as
possibilidades expressivas das diversas linguagens, possam realizar
reflexões que envolvam o exercício de análise de elementos discursivos, composicionais e formais de enunciados nas diferentes semioses
– visuais (imagens estáticas e em movimento), sonoras (música, ruídos,
sonoridades), verbais (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita) e
corporais (gestuais, cênicas, dança). Afinal, muito por efeito das novas
tecnologias digitais da informação e da comunicação (TDIC), os textos
e discursos atuais organizam-se de maneira híbrida e multissemiótica59,
incorporando diferentes sistemas de signos em sua constituição.
59 Certos autores valem-se do termo “multimodalidade” para designar esse fenômeno.
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Assim, propostas de trabalho que potencializem aos estudantes o
acesso a saberes sobre o mundo digital e a práticas da cultura digital
devem também ser priorizadas, já que, direta ou indiretamente,
impactam seu dia a dia nos vários campos de atuação social e despertam seu interesse e sua identificação com as TDIC. Sua utilização
na escola não só possibilita maior apropriação técnica e crítica desses
recursos, como também é determinante para uma aprendizagem significativa e autônoma pelos estudantes.
Nessa perspectiva, para além da cultura do impresso (ou da palavra
escrita), que deve continuar tendo centralidade na educação escolar,
é preciso considerar a cultura digital, os multiletramentos e os novos
letramentos60, entre outras denominações que procuram designar novas práticas sociais de linguagem. No entanto, a necessária
assunção dos multiletramentos não deve apagar o compromisso das
escolas com os letramentos locais e com os valorizados. É preciso
garantir que as juventudes se reconheçam em suas pertenças culturais, com a valorização das práticas locais, e que seja garantido o
direito de acesso às práticas dos letramentos valorizados.
Não são somente novos gêneros que surgem ou se transformam
(como post, tweet, meme, mashup, playlist comentada, reportagem
multimidiática, relato multimidiático, vlog, videominuto, political remix,
tutoriais em vídeo, entre outros), mas novas ações, procedimentos e
atividades (curtir, comentar, redistribuir, compartilhar, taguear, seguir/
ser seguido, remidiar61, remixar, curar, colecionar/descolecionar, colaborar etc.) que supõem o desenvolvimento de outras habilidades.
Não se trata de substituição ou de simples convivência de mídias,
mas de levar em conta como a coexistência e a convergência das
mídias transformam as próprias mídias e seus usos e potencializam
novas possibilidades de construção de sentidos.
Merece destaque o fato de que, ao alterar o fluxo de comunicação
de um para muitos – como na TV, rádio e mídia impressa – para
de muitos para muitos, as possibilidades advindas das tecnologias
digitais de informação e comunicação (TDIC) permitem que todos
sejam produtores em potencial, imbricando mais ainda as práticas

60 As práticas de leitura e produção de textos que são construídos a partir de diferentes
linguagens ou semioses são consideradas práticas de multiletramentos, na medida em que
exigem letramentos em diversas linguagens, como as visuais, as sonoras, as verbais e as
corporais. Já os novos letramentos remetem a um conjunto de práticas específicas da mídia
digital que operam a partir de uma nova mentalidade, regida por uma ética diferente.
61 Remidiação é o processo pelo qual um gênero ou enunciado migra de uma mídia a outra.
Esse processo acelerou-se tanto na Web 2.0 que provocou um funcionamento transmídia, isto
é, um processo em que artefatos culturais (e comerciais) passam sucessivamente através das
diversas mídias, incentivando o consumo, de tal forma que um mesmo personagem famoso
está em livros, no cinema, na TV, em chaveiros, camisetas, mochilas e até em garrafinhas de
água mineral.
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de leitura e produção (e de consumo e circulação/recepção). Não
só é possível para qualquer um redistribuir ou comentar notícias,
artigos de opinião, postagens em vlogs, machinemas, AMVs e
outros textos, mas também escrever ou performar e publicar textos
e enunciados variados, o que potencializa a participação.
Em que pese o potencial participativo e colaborativo das TDIC,
a abundância de informações e produções requer, ainda, que os
estudantes desenvolvam habilidades e critérios de curadoria e de
apreciação ética e estética, considerando, por exemplo, a profusão
de notícias falsas (fake news), de pós-verdades, do cyberbullying
e de discursos de ódio nas mais variadas instâncias da internet e
demais mídias.
Considerando esses aspectos, a BNCC da área de Linguagens e suas
Tecnologias no Ensino Médio prioriza cinco campos de atuação social.
O campo da vida pessoal organiza-se de modo a possibilitar uma
reflexão sobre as condições que cercam a vida contemporânea e a
condição juvenil no Brasil e no mundo e sobre temas e questões que
afetam os jovens. As vivências, experiências, análises críticas e aprendizagens propostas nesse campo podem se constituir como suporte
para os processos de construção de identidade e de projetos de
vida, por meio do mapeamento e do resgate de trajetórias, interesses, afinidades, antipatias, angústias, temores etc., que possibilitam
uma ampliação de referências e experiências culturais diversas e do
conhecimento sobre si.
No escopo aqui considerado, a construção de projetos de vida
envolve reflexões/definições não só em termos de vida afetiva,
família, estudo e trabalho, mas também de saúde, bem-estar, relação
com o meio ambiente, espaços e tempos para lazer, práticas corporais, práticas culturais, experiências estéticas, participação social,
atuação em âmbito local e global etc. Considerar esse amplo conjunto de aspectos possibilita fomentar nos estudantes escolhas de
estilos de vida saudáveis e sustentáveis, que contemplem um engajamento consciente, crítico e ético em relação às questões coletivas,
além de abertura para experiências estéticas significativas. Nesse
sentido, esse campo articula e integra as aprendizagens promovidas
em todos os campos de atuação.
O campo das práticas de estudo e pesquisa abrange a pesquisa, recepção, apreciação, análise, aplicação e produção de discursos/textos
expositivos, analíticos e argumentativos, que circulam tanto na esfera
escolar como na acadêmica e de pesquisa, assim como no jornalismo
de divulgação científica. O domínio desse campo é fundamental para
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ampliar a reflexão sobre as linguagens, contribuir para a construção do
conhecimento científico e para aprender a aprender.
O campo jornalístico-midiático caracteriza-se pela circulação dos discursos/textos da mídia informativa (impressa, televisiva, radiofônica e
digital) e pelo discurso publicitário. Sua exploração permite construir
uma consciência crítica e seletiva em relação à produção e circulação
de informações, posicionamentos e induções ao consumo.
O campo de atuação na vida pública contempla os discursos/textos
normativos, legais e jurídicos que regulam a convivência em sociedade,
assim como discursos/textos propositivos e reivindicatórios (petições,
manifestos etc.). Sua exploração permite aos estudantes refletir e participar na vida pública, pautando-se pela ética.
O campo artístico é o espaço de circulação das manifestações artísticas em geral, contribuindo para a construção da apreciação estética,
significativa para a constituição de identidades, a vivência de processos criativos, o reconhecimento da diversidade e da multiculturalidade
e a expressão de sentimentos e emoções. Possibilita aos estudantes,
portanto, reconhecer, valorizar, fruir e produzir tais manifestações, com
base em critérios estéticos e no exercício da sensibilidade.
A consideração desses campos para a organização da área vai além de
possibilitar aos estudantes vivências situadas das práticas de linguagens.
Envolve conhecimentos e habilidades mais contextualizados e complexos, o que também permite romper barreiras disciplinares e vislumbrar
outras formas de organização curricular (como laboratórios de comunicação e de mídias, clubes de leitura e de teatro, núcleos de criação
artística e literária, oficinas culturais e desportivas etc.). Tais formas diversificadas de organização dos espaços e tempos escolares possibilitam
uma flexibilização curricular tanto no que concerne às aprendizagens
definidas na BNCC, já que escolhas são possíveis desde que contemplem
os diferentes campos, como também às articulações da BNCC com os
itinerários formativos.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da Educação Básica e com as da área de Linguagens do Ensino
Fundamental, no Ensino Médio, a área de Linguagens e suas Tecnologias
deve garantir aos estudantes o desenvolvimento de competências específicas. Três delas definem aprendizagens relativas às especificidades e
aos saberes historicamente construídos acerca das Línguas, da Educação
Física e da Arte (competências específicas 4, 5 e 6, respectivamente),
enquanto as demais contemplam aprendizagens que atravessam os
componentes da área. Relacionadas a cada uma delas, são indicadas,
posteriormente, habilidades a ser alcançadas nessa etapa.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LINGUAGENS E SUAS
TECNOLOGIAS PARA O ENSINO MÉDIO
1.

Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas
culturais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos
na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação
social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social,
o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da
realidade e para continuar aprendendo.

2. Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que
permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades
e a pluralidade de ideias e posições, e atuar socialmente com base
em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos
Direitos Humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo,
a resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de
qualquer natureza.
3. Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer,
com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e
coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de
vista que respeitem o outro e promovam os Direitos Humanos, a consciência
socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global.
4. Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, cultural,
social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo
suas variedades e vivenciando as como formas de expressões identitárias,
pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos
de qualquer natureza.
5. Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas
práticas corporais, reconhecendo as e vivenciando as como formas de
expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática e
de respeito à diversidade.
6. Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais,
considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar
seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado
e (re)construir produções autorais individuais e coletivas, exercendo
protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade
de saberes, identidades e culturas.
7. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as
dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir
as formas de produzir sentidos, de engajar se em práticas autorais e
coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura,
trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.
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5.1.1.

 INGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS NO
L
ENSINO MÉDIO: COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
E HABILIDADES

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1
Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção
de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para
ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de
explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo.
Essa competência específica indica que, durante o Ensino Médio, os jovens devem
desenvolver uma compreensão e análise mais aprofundadas e sistemáticas do funcionamento das diferentes linguagens. Além disso, prevê que os estudantes possam
explorar e perceber os modos como as diversas linguagens se combinam de maneira
híbrida em textos complexos e multissemióticos, para ampliar suas possibilidades de
aprender, de atuar socialmente e de explicar e interpretar criticamente os atos de
linguagem.
Por fim, é importante que os estudantes compreendam o funcionamento e a potencialidade dos recursos oferecidos pelas tecnologias digitais para o tratamento das
linguagens (mixagem, sampleamento, edição, tratamento de imagens etc.), assim
como as possibilidades de remidiação abertas pelos fenômenos multimídia e transmídia, característicos da cultura da convergência.

HABILIDADES
(EM13LGG101) Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos,
nas diferentes linguagens, para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses
pessoais e coletivos.
(EM13LGG102) Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e
ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas
possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica da/na realidade.
(EM13LGG103) Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir
criticamente discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais).
(EM13LGG104) Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos,
para a compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos de atuação
social.
(EM13LGG105) Analisar e experimentar diversos processos de remidiação de produções
multissemióticas, multimídia e transmídia, desenvolvendo diferentes modos de
participação e intervenção social.
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2
Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam
as práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades e a pluralidade de
ideias e posições, e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados
na democracia, na igualdade e nos Direitos Humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo
preconceitos de qualquer natureza.
Essa competência específica diz respeito à compreensão e análise de situações e contextos de produção de sentidos nas práticas sociais de linguagem, na recepção ou na
produção de discursos, percebendo conflitos e relações de poder que caracterizam
essas práticas.
Para desenvolver essa competência, os estudantes de Ensino Médio precisam analisar e
compreender as circunstâncias sociais, históricas e ideológicas em que se dão diversas
práticas e discursos. Isso significa interpretar de modo contextualizado tanto produções
artísticas (uma pintura como Guernica, um romance como Macunaíma, uma obra literária como Terra sonâmbula, uma peça musical para coro e orquestra como Choros nº 10
ou uma canção como O bêbado e a equilibrista, um espetáculo de dança como Gira em
suas relações com a música do Metá Metá etc.) quanto textos de outros campos (o remix
político George Bush/Imagine, determinado projeto de lei, uma notícia acompanhada de
artigos de opinião em algum veículo jornalístico, entre muitos outros exemplos).
Desse modo, os estudantes poderão compreender a pluralidade dos discursos e produzi-los de maneira posicionada – valorizando e respeitando as individualidades, as
diferenças de ideias e posições e pautando-se por valores democráticos –, e também
atuar de forma reflexiva, cooperativa e empática, sem preconceitos e buscando estabelecer o diálogo.
HABILIDADES
(EM13LGG201) Utilizar as diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais) em
diferentes contextos, valorizando as como fenômeno social, cultural, histórico, variável,
heterogêneo e sensível aos contextos de uso.
(EM13LGG202) Analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo
nos discursos das diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e verbais),
compreendendo criticamente o modo como circulam, constituem se e (re)produzem
significação e ideologias.
(EM13LGG203) Analisar os diálogos e os processos de disputa por legitimidade nas
práticas de linguagem e em suas produções (artísticas, corporais e verbais).
(EM13LGG204) Dialogar e produzir entendimento mútuo, nas diversas linguagens
(artísticas, corporais e verbais), com vistas ao interesse comum pautado em princípios e
valores de equidade assentados na democracia e nos Direitos Humanos.
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3
Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma
crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro
e promovam os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global.
Essa competência específica focaliza a construção da autonomia dos estudantes nas
práticas de compreensão/recepção e de produção (individual ou coletiva) em diferentes linguagens.
No Ensino Fundamental, os estudantes já desenvolveram, em todos os componentes,
habilidades básicas requeridas por processos de recuperação de informação (identificação, reconhecimento, organização), de compreensão (comparação, distinção,
estabelecimento de relações e inferências) e de produção (planejamento, organização
das formas de composição de textos nas línguas, execução de movimentos corporais
em Educação Física e Arte, execução de ritmos, melodias ou desenhos e pinturas).
No Ensino Médio, pretende-se que os estudantes ampliem o uso das linguagens de
maneira crítica, levando em conta um aprofundamento da análise do funcionamento
das diversas semioses para produzir sentidos. Os estudantes devem utilizar diferentes linguagens de maneira posicionada, assumindo uma ética solidária que respeite
as diferenças sociais ou individuais e promova os Direitos Humanos, a consciência
socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global.

HABILIDADES
(EM13LGG301) Participar de processos de produção individual e colaborativa em
diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais), levando em conta suas formas e
seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos.
(EM13LGG302) Posicionar se criticamente diante de diversas visões de mundo presentes
nos discursos em diferentes linguagens, levando em conta seus contextos de produção e
de circulação.
(EM13LGG303) Debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes
argumentos e opiniões, para formular, negociar e sustentar posições, frente à análise de
perspectivas distintas.
(EM13LGG304) Formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em conta o bem
comum e os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável
em âmbito local, regional e global.
(EM13LGG305) Mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de
atuação social, política, artística e cultural para enfrentar desafios contemporâneos,
discutindo princípios e objetivos dessa atuação de maneira crítica, criativa, solidária
e ética.
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4
Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, cultural, social,
variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas,
bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza.
Essa competência específica indica a necessidade de, ao final do Ensino Médio, os
estudantes compreenderem as línguas e seu funcionamento como fenômeno marcado
pela heterogeneidade e variedade de registros, dialetos, idioletos, estilizações e usos,
respeitando os fenômenos da variação e diversidade linguística, sem preconceitos.
Ela também diz respeito à utilização das línguas de maneira adequada à situação de
produção dos discursos, considerando a variedade e o registro, os campos de atuação
social, e os contextos e interlocutores específicos, por meio de processos de estilização, seleção e organização dos recursos linguísticos.

HABILIDADES
(EM13LGG401) Analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as
línguas como fenômeno (geo)político, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e
sensível aos contextos de uso.
(EM13LGG402) Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de língua
adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso,
respeitando os usos das línguas por esse(s) interlocutor(es) e sem preconceito
linguístico.
(EM13LGG403) Fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em
conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo
contemporâneo.
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5
Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e
identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade.
Essa competência específica indica que, ao final do Ensino Médio, o jovem deverá
apresentar uma compreensão aprofundada e sistemática acerca da presença das
práticas corporais em sua vida e na sociedade, incluindo os fatores sociais, culturais,
ideológicos, econômicos e políticos envolvidos nas práticas e nos discursos que circulam sobre elas. Prevê também que o jovem valorize a vivência das práticas corporais
como formas privilegiadas de construção da própria identidade, autoconhecimento
e propagação de valores democráticos. Nessa direção, é importante que os estudantes possam refletir sobre suas preferências, seus valores, preconceitos e estereótipos
quanto às diferentes práticas corporais.
Cada conjunto de práticas corporais (jogos e brincadeiras, danças, lutas, ginásticas,
esportes e atividades corporais de aventura) apresenta especificidades de produção da linguagem corporal e de valores e sentidos atribuídos às suas práticas. Essa
diversidade de modos de vivenciar e significar as práticas corporais é objeto de aprendizagem da área.
Para o desenvolvimento dessa competência, é fundamental que os jovens experimentem práticas corporais acompanhadas de momentos de reflexão, leitura e produção
de discursos nas diferentes linguagens.

HABILIDADES
(EM13LGG501) Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e
intencional para interagir socialmente em práticas corporais, de modo a estabelecer
relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito às diferenças.
(EM13LGG502) Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder
presentes nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer
manifestação de injustiça e desrespeito a direitos humanos e valores democráticos.
(EM13LGG503) Vivenciar práticas corporais e significá las em seu projeto de vida, como
forma de autoconhecimento, autocuidado com o corpo e com a saúde, socialização e
entretenimento.
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 6
Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos
sobre as linguagens artísticas para dar significado e (re)construir produções autorais individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira crítica e criativa,
com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas.
Ao final do Ensino Médio, os jovens devem ser capazes de fruir manifestações artísticas
e culturais, compreendendo o papel das diferentes linguagens e de suas relações em
uma obra e apreciando-as com base em critérios estéticos. É esperado, igualmente,
que percebam que tais critérios mudam em diferentes contextos (locais, globais),
culturas e épocas, podendo reconhecer os movimentos históricos e sociais das artes.
A fruição, alimentada por critérios estéticos baseados em contrastes culturais e
históricos, deve ser a base para uma maior compreensão dos efeitos de sentido, de
apreciação e de emoção e empatia ou repulsão acarretados por obras e textos.
Pretende-se também que sejam capazes de participar ativamente dos processos de criação
nas linguagens das artes visuais, do audiovisual, da dança, da música e do teatro e nas
interseções entre elas e com outras linguagens e áreas de conhecimento. Nesses processos,
espera-se que os estudantes considerem suas experiências pessoais e coletivas, e a diversidade de referências estéticas, culturais, sociais e políticas de que dispõem, como também
articulem suas capacidades sensíveis, criativas, críticas e reflexivas, ampliando assim os
repertórios de expressão e comunicação de seus modos de ser, pensar e agir no mundo.
Para tanto, essa competência prevê que os estudantes possam entrar em contato e explorar manifestações artísticas e culturais locais e globais, tanto valorizadas e canônicas como
populares e midiáticas, atuais e de outros tempos, sempre buscando analisar os critérios
e as escolhas estéticas que organizam seus estilos, inclusive comparativamente, e levando
em conta as mudanças históricas e culturais que caracterizam essas manifestações.
HABILIDADES
(EM13LGG601) Apropriar se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares,
compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações
artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica.
(EM13LGG602) Fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais,
das locais às mundiais, assim como delas participar, de modo a aguçar continuamente a
sensibilidade, a imaginação e a criatividade.
(EM13LGG603) Expressar se e atuar em processos de criação autorais individuais e coletivos
nas diferentes linguagens artísticas (artes visuais, audiovisual, dança, música e teatro) e nas
intersecções entre elas, recorrendo a referências estéticas e culturais, conhecimentos de
naturezas diversas (artísticos, históricos, sociais e políticos) e experiências individuais e coletivas.
(EM13LGG604) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social,
cultural, política e econômica e identificar o processo de construção histórica dessas práticas.
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 7
Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões
técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir
sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender
nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.
Essa competência específica diz respeito às práticas de linguagem em ambiente digital,
que têm modificado as práticas de linguagem em diferentes campos de atuação social.
Nesse cenário, os jovens precisam ter uma visão crítica, criativa, ética e estética, e não
somente técnica das TDIC e de seus usos, para selecionar, filtrar, compreender e produzir sentidos, de maneira crítica e criativa, em quaisquer campos da vida social.
Para tanto, é necessário não somente possibilitar aos estudantes explorar interfaces técnicas (como a das linguagens de programação ou de uso de ferramentas
e apps variados de edição de áudio, vídeo, imagens, de realidade aumentada, de
criação de games, gifs, memes, infográficos etc.), mas também interfaces críticas
e éticas que lhes permitam tanto triar e curar informações como produzir o novo
com base no existente.

HABILIDADES
(EM13LGG701) Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC),
compreendendo seus princípios e funcionalidades, e utilizá las de modo ético, criativo,
responsável e adequado a práticas de linguagem em diferentes contextos.
(EM13LGG702) Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação e comunicação
(TDIC) na formação do sujeito e em suas práticas sociais, para fazer uso crítico dessa
mídia em práticas de seleção, compreensão e produção de discursos em ambiente
digital.
(EM13LGG703) Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos
de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais.
(EM13LGG704) Apropriar se criticamente de processos de pesquisa e busca de
informação, por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição
do conhecimento na cultura de rede.
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5.1.2.

LÍNGUA PORTUGUESA

Ao chegar ao Ensino Médio, os estudantes já têm condições de participar de forma significativa de diversas práticas sociais que envolvem
a linguagem, pois, além de dominarem certos gêneros textuais/
discursivos que circulam nos diferentes campos de atuação social
considerados no Ensino Fundamental, eles desenvolveram várias
habilidades relativas aos usos das linguagens. Cabe ao Ensino Médio
aprofundar a análise sobre as linguagens e seus funcionamentos,
intensificando a perspectiva analítica e crítica da leitura, escuta e produção de textos verbais e multissemióticos, e alargar as referências
estéticas, éticas e políticas que cercam a produção e recepção de
discursos, ampliando as possibilidades de fruição, de construção e
produção de conhecimentos, de compreensão crítica e intervenção
na realidade e de participação social dos jovens, nos âmbitos da cidadania, do trabalho e dos estudos.
Do ponto de vista das práticas contemporâneas de linguagem,
ganham mais destaque, no Ensino Médio, a cultura digital, as culturas juvenis, os novos letramentos e os multiletramentos, os processos
colaborativos, as interações e atividades que têm lugar nas mídias e
redes sociais, os processos de circulação de informações e a hibridização dos papéis nesse contexto (de leitor/autor e produtor/
consumidor), já explorada no Ensino Fundamental. Fenômenos como
a pós-verdade e o efeito bolha, em função do impacto que produzem
na fidedignidade do conteúdo disponibilizado nas redes, nas interações sociais e no trato com a diversidade, também são ressaltados.
Para além de continuar a promover o desenvolvimento de habilidades
relativas ao trato com a informação e a opinião, no que diz respeito
à veracidade e confiabilidade de informações, à adequação, validade
e força dos argumentos, à articulação entre as semioses para a produção de sentidos etc., é preciso intensificar o desenvolvimento de
habilidades que possibilitem o trato com o diverso e o debate de
ideias. Tal desenvolvimento deve ser pautado pelo respeito, pela ética
e pela rejeição aos discursos de ódio.
Se, por um lado, trata-se de enfrentar e buscar minimizar os riscos
que os usos atuais da rede trazem, por outro, trata-se também de
explorar suas potencialidades em termos do acesso à informação, a
possibilidades variadas de disponibilização de conteúdos sem e com
intermediação, à diversidade de formas de interação e ao incremento
da possibilidade de participação e vivência de processos colaborativos. Todos esses fatores requerem aprendizagens e desenvolvimento
de habilidades que precisam ser contempladas pelos currículos.
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Em relação à literatura, a leitura do texto literário, que ocupa o
centro do trabalho no Ensino Fundamental, deve permanecer
nuclear também no Ensino Médio. Por força de certa simplificação
didática, as biografias de autores, as características de épocas, os
resumos e outros gêneros artísticos substitutivos, como o cinema e
as HQs62, têm relegado o texto literário a um plano secundário do
ensino. Assim, é importante não só (re)colocá-lo como ponto de
partida para o trabalho com a literatura, como intensificar seu convívio com os estudantes.
Como linguagem artisticamente organizada, a literatura enriquece
nossa percepção e nossa visão de mundo. Mediante arranjos especiais das palavras, ela cria um universo que nos permite aumentar
nossa capacidade de ver e sentir. Nesse sentido, a literatura possibilita uma ampliação da nossa visão do mundo, ajuda-nos não só a
ver mais, mas a colocar em questão muito do que estamos vendo
e vivenciando.
Em comparação com o Ensino Fundamental, a BNCC de Língua
Portuguesa para o Ensino Médio define a progressão das aprendizagens e habilidades levando em conta:

•

a complexidade das práticas de linguagens e dos fenômenos
sociais que repercutem nos usos da linguagem (como a pós-verdade e o efeito bolha);

•

a consolidação do domínio de gêneros do discurso/gêneros
textuais já contemplados anteriormente e a ampliação do repertório de gêneros, sobretudo dos que supõem um grau maior de
análise, síntese e reflexão;

•

o aumento da complexidade dos textos lidos e produzidos em
termos de temática, estruturação sintática, vocabulário, recursos
estilísticos, orquestração de vozes e semioses;

•

o foco maior nas habilidades envolvidas na reflexão sobre textos
e práticas (análise, avaliação, apreciação ética, estética e política,
valoração, validação crítica, demonstração etc.), já que as habilidades requeridas por processos de recuperação de informação
(identificação, reconhecimento, organização) e por processos de
compreensão (comparação, distinção, estabelecimento de relações e inferência) já foram desenvolvidas no Ensino Fundamental;

62 É possível e desejável que se trabalhe com HQs, filmes, animações, entre outras produções,
baseadas em obras literárias, incluindo análises sobre seus processos de produção e recepção.
O que deve ser evitado é a simples substituição dos textos literários por essas produções.
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•

a atenção maior nas habilidades envolvidas na produção de textos
multissemióticos mais analíticos, críticos, propositivos e criativos,
abarcando sínteses mais complexas, produzidos em contextos
que suponham apuração de fatos, curadoria63, levantamentos e
pesquisas e que possam ser vinculados de forma significativa aos
contextos de estudo/construção de conhecimentos em diferentes
áreas, a experiências estéticas e produções da cultura digital e à
discussão e proposição de ações e projetos de relevância pessoal
e para a comunidade;

•

o incremento da consideração das práticas da cultura digital e das
culturas juvenis, por meio do aprofundamento da análise de suas
práticas e produções culturais em circulação, de uma maior incorporação de critérios técnicos e estéticos na análise e autoria das
produções e vivências mais intensas de processos de produção
colaborativos;

•

a ampliação de repertório, considerando a diversidade cultural,
de maneira a abranger produções e formas de expressão diversas
– literatura juvenil, literatura periférico-marginal, o culto, o clássico,
o popular, cultura de massa, cultura das mídias, culturas juvenis etc. –
e em suas múltiplas repercussões e possibilidades de apreciação,
em processos que envolvem adaptações, remidiações, estilizações,
paródias, HQs, minisséries, filmes, videominutos, games etc.;

•

a inclusão de obras da tradição literária brasileira e de suas referências ocidentais – em especial da literatura portuguesa –, assim
como obras mais complexas da literatura contemporânea e das
literaturas indígena, africana e latino-americana.

Os eixos de integração propostos para o Ensino Médio são as práticas de linguagem consideradas no Ensino Fundamental – leitura,
produção de textos, oralidade (escuta e produção oral) e análise
linguística/semiótica. As dimensões, habilidades gerais e conhecimentos considerados, relacionados a essas práticas, também são
os mesmos (cf. p. 72-74; 77-78; 79-80; 82-83), cabendo ao Ensino
63 Curadoria é um conceito oriundo do mundo das artes, que vem sendo cada vez mais utilizado
para designar ações e processos próprios do universo das redes: conteúdos e informações
abundantes, dispersos, difusos, complementares e/ou contraditórios e passíveis de múltiplas
seleções e interpretações que precisam de reordenamentos que os tornem confiáveis, inteligíveis
e/ou que os revistam de (novos) sentidos. Implica sempre escolhas, seleção de conteúdos/
informação, validação, forma de organizá-los, hierarquizá-los, apresentá-los. Nessa perspectiva,
curadoria pode dizer respeito ao processo envolvido na construção de produções feitas a partir
de outras previamente existentes, que possibilitam a criação de (outros) efeitos estéticos e
políticos e de novos e particulares sentidos.
O termo também vem sendo bastante utilizado em relação ao tratamento da informação
(curadoria da informação), envolvendo processos mais apurados de seleção e filtragem de
informações, que podem requerer procedimentos de checagem e validação, comparações,
análises, (re)organização, categorização e reedição de informações, entre outras possibilidades.
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O campo da vida pessoal pretende funcionar como espaço de articulações e sínteses das aprendizagens de outros campos postas a serviço
dos projetos de vida dos estudantes. As práticas de linguagem privilegiadas nesse campo relacionam-se com a ampliação do saber sobre si,
tendo em vista as condições que cercam a vida contemporânea e as
condições juvenis no Brasil e no mundo.
Está em questão também possibilitar vivências significativas de práticas
colaborativas em situações de interação presenciais ou em ambientes
digitais, inclusive por meio da articulação com outras áreas e campos,
e com os projetos e escolhas pessoais dos jovens. Nessas vivências, os
estudantes podem aprender procedimentos de levantamento, tratamento e divulgação de dados e informações, e a usar esses dados em
produções diversas e na proposição de ações e projetos de natureza
variada, exercendo protagonismo de forma contextualizada.
No cerne do campo de atuação na vida pública estão a ampliação da
participação em diferentes instâncias da vida pública, a defesa de direitos, o domínio básico de textos legais e a discussão e o debate de ideias,
propostas e projetos.
No Ensino Médio, ganham destaque as condições de produção dos
textos legais, sócio e historicamente situados e, em última instância,
baseados nas experiências humanas, formulados com vistas à paz
social. A discussão sobre o Estatuto da Juventude e seu cumprimento e
a análise e produção coletiva de projetos de lei também são postos em
evidência. Análises de campanhas e programas políticos e de políticas
públicas, bem como de estratégias de acompanhamento do exercício
do mandato de governantes, também são consideradas em algumas
das habilidades propostas.
Ainda no domínio das ênfases, indica-se um conjunto de habilidades que
se relacionam com a análise, discussão, elaboração e desenvolvimento
de propostas de ação e de projetos culturais e de intervenção social.
Em relação ao campo jornalístico-midiático, espera-se que os jovens
que chegam ao Ensino Médio sejam capazes de: compreender os fatos
e circunstâncias principais relatados; perceber a impossibilidade de neutralidade absoluta no relato de fatos; adotar procedimentos básicos de
checagem de veracidade de informação; identificar diferentes pontos de
vista diante de questões polêmicas de relevância social; avaliar argumentos utilizados e posicionar-se em relação a eles de forma ética; identificar
e denunciar discursos de ódio e que envolvam desrespeito aos Direitos Humanos; e produzir textos jornalísticos variados, tendo em vista
seus contextos de produção e características dos gêneros. Eles também
devem ter condições de analisar estratégias linguístico-discursivas
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utilizadas pelos textos publicitários e de refletir sobre necessidades e
condições de consumo.
No Ensino Médio, enfatiza-se ainda mais a análise dos interesses que
movem o campo jornalístico-midiático e do significado e das implicações
do direito à comunicação e sua vinculação com o direito à informação e
à liberdade de imprensa. Também estão em questão a análise da relação
entre informação e opinião, com destaque para o fenômeno da pós-verdade, a consolidação do desenvolvimento de habilidades, a apropriação
de mais procedimentos envolvidos nos processos de curadoria, a ampliação do contato com projetos editoriais independentes e a consciência
de que uma mídia independente e plural é condição indispensável para a
democracia. Aprofundam-se também as análises das formas contemporâneas de publicidade em contexto digital, a dinâmica dos influenciadores
digitais e as estratégias de engajamento utilizadas pelas empresas.
Como já destacado, as práticas que têm lugar nas redes sociais têm
tratamento ampliado. Além dos gêneros propostos para o Ensino Fundamental, são privilegiados gêneros mais complexos relacionados com
a apuração e o relato de fatos e situações (reportagem multimidiática,
documentário etc.) e com a opinião (crítica da mídia, ensaio, vlog de
opinião etc.). Textos, vídeos e podcasts diversos de apreciação de produções culturais também são propostos, a exemplo do que acontece
no Ensino Fundamental, mas com análises mais consistentes, tendo
em vista a intensificação da análise crítica do funcionamento das diferentes semioses.
No campo artístico-literário, buscam-se a ampliação do contato e
a análise mais fundamentada de manifestações culturais e artísticas
em geral. Está em jogo a continuidade da formação do leitor literário
e do desenvolvimento da fruição. A análise contextualizada de produções artísticas e dos textos literários, com destaque para os clássicos,
intensifica-se no Ensino Médio. Gêneros e formas diversas de produções vinculadas à apreciação de obras artísticas e produções culturais
(resenhas, vlogs e podcasts literários, culturais etc.) ou a formas de apropriação do texto literário, de produções cinematográficas e teatrais e
de outras manifestações artísticas (remidiações, paródias, estilizações,
videominutos, fanfics etc.) continuam a ser considerados associados a
habilidades técnicas e estéticas mais refinadas.
A escrita literária, por sua vez, ainda que não seja o foco central do
componente de Língua Portuguesa, também se mostra rica em possibilidades expressivas. Já exercitada no Ensino Fundamental, pode
ser ampliada e aprofundada no Ensino Médio, aproveitando o interesse de muitos jovens por manifestações esteticamente organizadas
comuns às culturas juvenis.
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O que está em questão nesse tipo de escrita não é informar, ensinar
ou simplesmente comunicar. O exercício literário inclui também a
função de produzir certos níveis de reconhecimento, empatia e solidariedade e envolve reinventar, questionar e descobrir-se. Sendo
assim, ele é uma função importante em termos de elaboração da
subjetividade e das inter-relações pessoais. Nesse sentido, o desenvolvimento de textos construídos esteticamente – no âmbito dos
mais diferentes gêneros – pode propiciar a exploração de emoções,
sentimentos e ideias que não encontram lugar em outros gêneros
não literários (e que, por isso, devem ser explorados).
O campo das práticas de estudo e pesquisa mantém destaque
para os gêneros e as habilidades envolvidos na leitura/escuta e
produção de textos de diferentes áreas do conhecimento e para
as habilidades e procedimentos envolvidos no estudo. Ganham
realce também as habilidades relacionadas à análise, síntese, reflexão, problematização e pesquisa: estabelecimento de recorte da
questão ou problema; seleção de informações; estabelecimento
das condições de coleta de dados para a realização de levantamentos; realização de pesquisas de diferentes tipos; tratamento
de dados e informações; e formas de uso e socialização dos resultados e análises.
Além de fazer uso competente da língua e das outras semioses,
os estudantes devem ter uma atitude investigativa e criativa em
relação a elas e compreender princípios e procedimentos metodológicos que orientam a produção do conhecimento sobre a língua
e as linguagens e a formulação de regras.
No Ensino Médio, aprofundam-se também a análise e a reflexão sobre
a língua, no que diz respeito à contraposição entre uma perspectiva
prescritiva única, que segue os moldes da abordagem tradicional da
gramática, e a perspectiva de descrição de vários usos da língua.
Ainda que continue em jogo a aprendizagem da norma-padrão, em
função de situações e gêneros que a requeiram, outras variedades
devem ter espaço e devem ser legitimadas. A perspectiva de abordagem do português brasileiro também deve estar presente, assim
como a reflexão sobre as razões de sua ainda pouca presença nos
materiais didáticos e nas escolas brasileiras.
As habilidades de Língua Portuguesa estão organizadas nesses
cinco campos de atuação social. Além disso, ainda que uma mesma
habilidade possa estar a serviço de mais de uma competência
específica da área de Linguagens e suas Tecnologias, indica(m)-se
aquela(s) com a(s) qual(is) cada habilidade tem maior afinidade.
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5.1.2.1.

LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO MÉDIO: CAMPOS
DE ATUAÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS E
HABILIDADES
TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO SOCIAL
Embora a maioria das habilidades seja apresentada tendo em vista o
contexto das práticas sociais de cada um dos diferentes campos de
atuação social, os campos apresentam várias intersecções. Nesses
casos, a habilidade é descrita em um dos campos e referida no outro.
Também são desejáveis diferentes níveis de articulação entre os
campos.
A pesquisa, por exemplo, além de ser mais diretamente dedicada a
um campo, perpassa todos os outros em ações de busca, seleção,
validação, tratamento e organização de informação, envolvidas na
curadoria de informação, devendo também estar presente no tratamento metodológico dos conteúdos.
Os Direitos Humanos também perpassam todos os campos de
atuação social de diferentes formas, seja no debate de ideias e organização de formas de defesa de direitos (campo jornalístico-midiático
e campo de atuação na vida pública), seja no exercício desse direito
(direito à literatura, à arte, à informação, aos conhecimentos disponíveis, ao saber sobre si etc.).
Por fim, o trabalho, entendido como ato humano de transformar a
natureza – ideia na qual se considera que os humanos produzem sua
realidade, apropriando-se dela e a transformando – e como forma de
(re)produção da vida material, também está contemplado. No primeiro sentido,
o trabalho é princípio educativo à medida que
proporciona compreensão do processo histórico
de produção científica e tecnológica, como
conhecimentos desenvolvidos e apropriados
socialmente para a transformação das condições
naturais da vida e a ampliação das capacidades, das
potencialidades e sentido humanos (Parecer CNE/
CEB nº 5/201164).
64 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Parecer nº 5,
de 4 de maio de 2011. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Diário Oficial
da União, Brasília, 24 de janeiro de 2012, Seção 1, p. 10. Disponível em: <http://portal.mec.gov.
br/index.php?option com docman&view download&alias 8016-pceb005-11&category
slug maio-2011-pdf&Itemid 30192>. Acesso em: 19 mar. 2018.
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Nesse sentido, procura-se oferecer ferramentas de transformação social por meio da
apropriação dos letramentos da letra e dos novos e multiletramentos, os quais supõem
maior protagonismo por parte dos estudantes, orientados pela dimensão ética,
estética e política. O segundo sentido de trabalho – o de atividade responsável pela
(re)produção da vida material – também é considerado pelo repertório de práticas,
letramentos e culturas que se pretende que sejam contemplados, pela possibilidade de exercício da criatividade, pelo desenvolvimento de habilidades vinculadas à
pesquisa, a resoluções de problemas, ao recorte de questões-problema, ao planejamento, ao desenvolvimento e à avaliação de projetos de intervenção, pela vivência
de processos colaborativos e coletivos de trabalho, entre outras habilidades que
serão detalhadas a seguir.

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO SOCIAL
PRÁTICAS
Leitura, escuta, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise
linguística/semiótica
Habilidades

(EM13LP01) Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura/

Competências
específicas
2

escuta, com suas condições de produção e seu contexto sócio histórico
de circulação (leitor/audiência previstos, objetivos, pontos de vista e
perspectivas, papel social do autor, época, gênero do discurso etc.),
de forma a ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de
análise crítica e produzir textos adequados a diferentes situações.

(EM13LP02) Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto
na produção como na leitura/escuta, considerando a construção
composicional e o estilo do gênero, usando/reconhecendo
adequadamente elementos e recursos coesivos diversos que contribuam
para a coerência, a continuidade do texto e sua progressão temática, e
organizando informações, tendo em vista as condições de produção e
as relações lógico discursivas envolvidas (causa/efeito ou consequência;
tese/argumentos; problema/solução; definição/exemplos etc.).

1

(EM13LP03) Analisar relações de intertextualidade e interdiscursividade
que permitam a explicitação de relações dialógicas, a identificação de
posicionamentos ou de perspectivas, a compreensão de paráfrases,
paródias e estilizações, entre outras possibilidades.

1

(EM13LP04) Estabelecer relações de interdiscursividade e

1

intertextualidade para explicitar, sustentar e conferir consistência a
posicionamentos e para construir e corroborar explicações e relatos,
fazendo uso de citações e paráfrases devidamente marcadas.
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TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO SOCIAL
PRÁTICAS
Leitura, escuta, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise
linguística/semiótica
Habilidades

(EM13LP05) Analisar, em textos argumentativos, os posicionamentos

Competências
específicas
3

assumidos, os movimentos argumentativos (sustentação, refutação/
contra argumentação e negociação) e os argumentos utilizados
para sustentá los, para avaliar sua força e eficácia, e posicionar se
criticamente diante da questão discutida e/ou dos argumentos
utilizados, recorrendo aos mecanismos linguísticos necessários.

(EM13LP06) Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos
expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou
expressões e da ordenação, combinação e contraposição de palavras,
dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos
e de uso crítico da língua.

1

(EM13LP07) Analisar, em textos de diferentes gêneros, marcas que

1

expressam a posição do enunciador frente àquilo que é dito: uso de
diferentes modalidades (epistêmica, deôntica e apreciativa) e de
diferentes recursos gramaticais que operam como modalizadores
(verbos modais, tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos,
locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações
adverbiais, entonação etc.), uso de estratégias de impessoalização (uso
de terceira pessoa e de voz passiva etc.), com vistas ao incremento da
compreensão e da criticidade e ao manejo adequado desses elementos
nos textos produzidos, considerando os contextos de produção.

(EM13LP08) Analisar elementos e aspectos da sintaxe do português,

1

como a ordem dos constituintes da sentença (e os efeito que causam
sua inversão), a estrutura dos sintagmas, as categorias sintáticas, os
processos de coordenação e subordinação (e os efeitos de seus usos)
e a sintaxe de concordância e de regência, de modo a potencializar
os processos de compreensão e produção de textos e a possibilitar
escolhas adequadas à situação comunicativa.

(EM13LP09) Comparar o tratamento dado pela gramática tradicional

4

e pelas gramáticas de uso contemporâneas em relação a diferentes
tópicos gramaticais, de forma a perceber as diferenças de abordagem e
o fenômeno da variação linguística e analisar motivações que levam ao
predomínio do ensino da norma padrão na escola.
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TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO SOCIAL
PRÁTICAS
Leitura, escuta, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise
linguística/semiótica
Habilidades

Competências
específicas

(EM13LP10) Analisar o fenômeno da variação linguística, em seus
diferentes níveis (variações fonético fonológica, lexical, sintática,
semântica e estilístico pragmática) e em suas diferentes dimensões
(regional, histórica, social, situacional, ocupacional, etária etc.), de
forma a ampliar a compreensão sobre a natureza viva e dinâmica da
língua e sobre o fenômeno da constituição de variedades linguísticas
de prestígio e estigmatizadas, e a fundamentar o respeito às variedades
linguísticas e o combate a preconceitos linguísticos.

4

(EM13LP11) Fazer curadoria de informação, tendo em vista diferentes

7

propósitos e projetos discursivos.

(EM13LP12) Selecionar informações, dados e argumentos em fontes
confiáveis, impressas e digitais, e utilizá los de forma referenciada,
para que o texto a ser produzido tenha um nível de aprofundamento
adequado (para além do senso comum) e contemple a sustentação das
posições defendidas.
(EM13LP13) Analisar, a partir de referências contextuais, estéticas e

1, 7

1

culturais, efeitos de sentido decorrentes de escolhas de elementos
sonoros (volume, timbre, intensidade, pausas, ritmo, efeitos sonoros,
sincronização etc.) e de suas relações com o verbal, levando os em
conta na produção de áudios, para ampliar as possibilidades de
construção de sentidos e de apreciação.

(EM13LP14) Analisar, a partir de referências contextuais, estéticas e
culturais, efeitos de sentido decorrentes de escolhas e composição
das imagens (enquadramento, ângulo/vetor, foco/profundidade de
campo, iluminação, cor, linhas, formas etc.) e de sua sequenciação
(disposição e transição, movimentos de câmera, remix, entre outros),
das performances (movimentos do corpo, gestos, ocupação do
espaço cênico), dos elementos sonoros (entonação, trilha sonora,
sampleamento etc.) e das relações desses elementos com o verbal,
levando em conta esses efeitos nas produções de imagens e vídeos,
para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de
apreciação.
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TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO SOCIAL
PRÁTICAS
Leitura, escuta, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise
linguística/semiótica
Habilidades

Competências
específicas

(EM13LP15) Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar textos
escritos e multissemióticos, considerando sua adequação às condições
de produção do texto, no que diz respeito ao lugar social a ser
assumido e à imagem que se pretende passar a respeito de si mesmo,
ao leitor pretendido, ao veículo e mídia em que o texto ou produção
cultural vai circular, ao contexto imediato e sócio histórico mais geral,
ao gênero textual em questão e suas regularidades, à variedade
linguística apropriada a esse contexto e ao uso do conhecimento
dos aspectos notacionais (ortografia padrão, pontuação adequada,
mecanismos de concordância nominal e verbal, regência verbal etc.),
sempre que o contexto o exigir.

1, 3

(EM13LP16) Produzir e analisar textos orais, considerando sua

1, 4

adequação aos contextos de produção, à forma composicional e
ao estilo do gênero em questão, à clareza, à progressão temática e
à variedade linguística empregada, como também aos elementos
relacionados à fala (modulação de voz, entonação, ritmo, altura
e intensidade, respiração etc.) e à cinestesia (postura corporal,
movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de
olho com plateia etc.).

(EM13LP17) Elaborar roteiros para a produção de vídeos variados

3, 7

(vlog, videoclipe, videominuto, documentário etc.), apresentações
teatrais, narrativas multimídia e transmídia, podcasts, playlists
comentadas etc., para ampliar as possibilidades de produção de
sentidos e engajar se em práticas autorais e coletivas.

(EM13LP18) Utilizar softwares de edição de textos, fotos, vídeos e

7

áudio, além de ferramentas e ambientes colaborativos para criar textos
e produções multissemióticas com finalidades diversas, explorando
os recursos e efeitos disponíveis e apropriando se de práticas
colaborativas de escrita, de construção coletiva do conhecimento e de
desenvolvimento de projetos.
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CAMPO DA VIDA PESSOAL
Além das habilidades indicadas a seguir, outras, descritas nos campos de atuação na
vida pública e das práticas de estudo e pesquisa, devem ser consideradas também em
relação a este campo. São elas as referentes: à realização de debates e discussões de
temas de interesse dos jovens; à elaboração de propostas de ações e de projetos culturais e de intervenção; ao levantamento de dados de diferentes naturezas; e à análise
situada da legislação.
Em relação aos textos legais, o Estatuto da Juventude deve ter destaque, com base no
contexto social e histórico (brasileiro e latino-americano) de sua promulgação. Além
disso: na discussão de ações e políticas públicas, devem ser privilegiadas políticas
públicas para a juventude; os fóruns de discussão, debates e palestras devem contemplar a condição juvenil, como também temas de preocupações e curiosidades dos
jovens; a produção de textos reivindicatórios pode incluir eventuais demandas por
equipamentos e programações culturais, de espaços de lazer e de práticas das culturas corporais.
Além dos já mencionados, ganha destaque o domínio de gêneros e produções como
perfis, apresentações pessoais, relatos autobiográficos, mapas (e outras formas de
registro) comentados e dinâmicos, almanaques, playlists comentadas de produções
culturais diversas, fanzines, e-zines (esses três últimos também considerados na esfera
artístico-literária), entre outras possibilidades.
Parâmetros para a organização/progressão curricular

•

Garantir espaço, ao longo dos três anos, para que os estudantes possam:
»» saber sobre a condição juvenil e sobre as representações sobre jovens e juventudes; discutir sobre temáticas vinculadas a questões que os preocupam ou
instigam sua curiosidade, privilegiando as que tiverem maior repercussão entre
os estudantes;
»» saber sobre si, com foco na retomada da trajetória de formação (aprendizagens
mais significativas, dentro e fora da escola, interesses, potências e necessidades), dos modos privilegiados de expressão etc.;
»» partilhar gostos e interesses, de forma a oportunizar vivências, situações de partilha (e de trato com o diferente), promoções de eventos ou projetos culturais,
análises e/ou proposições de ações de políticas públicas culturais, projetos de
intervenção social, entre outras possibilidades;
»» levantar dados, informações e discussões sobre profissões e ocupações contemporâneas de interesse dos estudantes e, em especial, de profissões que atuam
na área de linguagens (docência, tutoria, produção/edição de objetos digitais de
aprendizagem, de materiais didáticos, mediação cultural etc.).
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•

Promover, ao longo dos três anos, trato e vivência com produções culturais e artísticas cujo interesse e gosto se mostrem constituídos, como também experimentação
de novas possibilidades.

•

Garantir que diferentes gêneros e formas de expressão das culturas juvenis tenham
lugar ao longo dos anos.

•

Prever o trato qualificado com diferentes semioses, ferramentas e ambientes
digitais – editores de áudio, vídeo, foto e gráfico, wiki, ferramenta de gif, de linha
do tempo, agregador de conteúdo etc.

CAMPO DA VIDA PESSOAL
PRÁTICAS
Leitura, escuta, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise
linguística/semiótica
Habilidades

Competências
específicas

(EM13LP19) Apresentar se por meio de textos multimodais diversos
(perfis variados, gifs biográficos, biodata, currículo web, videocurrículo
etc.) e de ferramentas digitais (ferramenta de gif, wiki, site etc.),
para falar de si mesmo de formas variadas, considerando diferentes
situações e objetivos.

3

(EM13LP20) Compartilhar gostos, interesses, práticas culturais, temas/
problemas/questões que despertam maior interesse ou preocupação,
respeitando e valorizando diferenças, como forma de identificar
afinidades e interesses comuns, como também de organizar e/ou
participar de grupos, clubes, oficinas e afins.

2, 3

(EM13LP21) Produzir, de forma colaborativa, e socializar playlists
comentadas de preferências culturais e de entretenimento, revistas
culturais, fanzines, e zines ou publicações afins que divulguem,
comentem e avaliem músicas, games, séries, filmes, quadrinhos, livros,
peças, exposições, espetáculos de dança etc., de forma a compartilhar
gostos, identificar afinidades, fomentar comunidades etc.

1, 6

(EM13LP22) Construir e/ou atualizar, de forma colaborativa, registros
dinâmicos (mapas, wiki etc.) de profissões e ocupações de seu
interesse (áreas de atuação, dados sobre formação, fazeres, produções,
depoimentos de profissionais etc.) que possibilitem vislumbrar
trajetórias pessoais e profissionais.

3
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CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA
Trata-se de consolidar habilidades relativas à participação e atuação política e social,
ao debate qualificado e ético de ideias, à consciência dos direitos e deveres e à reclamação de direitos, por meio de:

•

compreensão dos interesses que movem a esfera política em seus diferentes níveis
e instâncias, das formas de participação institucionalizadas e não institucionalizadas, incluindo manifestações culturais e artísticas e intervenções urbanas;

•

participação em diversos canais (incluindo digitais) e instâncias, seja na forma de
acompanhamento de políticos e de desenvolvimento de projetos e políticas, seja na
discussão de temas, propostas, ações, projetos, projetos de lei, programas ou políticas, relativos a temáticas gerais de interesse coletivo e, em especial, vinculados à
juventude;

•

envolvimento com questões de interesse coletivo e público e compreensão do contexto de promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Estatuto
da Juventude e das políticas afirmativas, como forma de valorizar a democracia e
uma atuação pautada pela ética da responsabilidade;

•

consolidação e desenvolvimento de habilidades e aprendizagem de novos procedimentos envolvidos na leitura/escuta e produção de textos pertencentes a gêneros
relacionados à proposição, debate, aprovação e implementação de propostas e
projetos de lei, à defesa e reclamação de direitos e à elaboração de projetos culturais e de intervenção de diferentes naturezas.

Trata-se também de fomentar experiências significativas e contextualizadas de exercício do protagonismo juvenil por meio da articulação com os outros campos, as demais
áreas do currículo e os interesses e escolhas pessoais dos jovens.
Essas habilidades mais gerais envolvem a ampliação do domínio contextualizado de
gêneros já considerados em outros campos – palestra, apresentação oral, comunicação, notícia, reportagem, artigo de opinião, cartaz, spot, anúncio (de campanhas
variadas) – e de outros gêneros, como discussão oral, debate, programa de governo,
programa político, lei, projeto de lei, estatuto, regimento, projeto de intervenção social,
carta aberta, carta de reclamação, abaixo-assinado, petição on-line, requerimento,
fala em assembleias e reuniões, edital, proposta, ata, parecer, recurso administrativo,
enquete, relatório etc.
A utilização desses gêneros supõe o reconhecimento de sua função social e a análise
relativa à forma como se organizam, aos recursos e elementos linguísticos e às demais
semioses – elementos envolvidos na tessitura de textos pertencentes a esses gêneros –,
visando consolidar e ampliar as aprendizagens iniciadas no Ensino Fundamental.
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Parâmetros para a organização/progressão curricular

•

Garantir espaço, ao longo dos três anos, para que os estudantes possam:
»» organizar, participar e/ou intervir em situações de discussão e debates;
»» analisar histórico de candidatos (por meio de ferramentas e plataformas de fiscalização/acompanhamento, entre outras possibilidades), programas políticos
– identificação de prioridades e intencionalidades (o que se pretende fazer/
implementar, por que, para que, como etc.), as consequências do que está sendo
proposto, a forma de avaliar a eficácia e/ou o impacto das propostas, contraste
de dados, informações e propostas, validade dos argumentos utilizados etc. –
e/ou propaganda política (identificação dos recursos linguísticos e semióticos
utilizados e os efeitos de sentido que podem provocar, avaliação da viabilidade
e pertinência das propostas apresentadas, explicitando os efeitos de persuasão
próprios dos discursos políticos e publicitários, que podem se sobrepor a análises críticas);
»» analisar e/ou propor itens de políticas públicas, leis, projetos de leis, programas, projetos culturais e/ou de intervenção social, sobretudo os que envolvem
a juventude;
»» produzir textos reivindicatórios, de reclamação, de denúncia de desrespeito a
direitos e de peças ou campanhas sociais, dependendo do que for mais significativo, levando em conta demandas locais e a articulação com o trabalho em
outros campos de atuação social e áreas do conhecimento.

•

Incentivar, prever e promover a participação significativa em alguma instância ou
canal de participação da escola (conselho de representante, de escola, outros colegiados, grêmio livre), da comunidade (associações, coletivos, movimentos etc.),
do município ou do País (fóruns e audiências públicas variadas), incluindo formas
de participação digital (canais ou plataformas de participação, como o portal e-cidadania, serviços, portais e ferramentas de fiscalização e acompanhamentos do
trabalho de políticos e de tramitação de leis, canais de educação política etc.),
de forma que os estudantes possam vivenciar processos coletivos de tomada de
decisão, debates de ideias e propostas e engajar-se com o acompanhamento e a
fiscalização da gestão pública e com a busca de soluções para problemas ou questões que envolvam a coletividade.

•

Prever o trato com diferentes ferramentas e ambientes digitais de participação e
de fiscalização.

•

Oportunizar a vivência de diferentes papéis em debates regrados (membro de uma
equipe de debatedor, debatedor, apresentador/mediador, espectador – com ou
sem direito a perguntas –, juiz/avaliador).
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CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA
PRÁTICAS
Leitura, escuta, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise
linguística/semiótica
Habilidades
(EM13LP23) Analisar criticamente o histórico e o discurso político de
candidatos, propagandas políticas, políticas públicas, programas e
propostas de governo, de forma a participar do debate político e tomar
decisões conscientes e fundamentadas.
(EM13LP24) Analisar formas não institucionalizadas de participação
social, sobretudo as vinculadas a manifestações artísticas, produções
culturais, intervenções urbanas e formas de expressão típica das
culturas juvenis que pretendam expor uma problemática ou promover
uma reflexão/ação, posicionando se em relação a essas produções e
manifestações.
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Competências
específicas
1, 7

1

(EM13LP25) Participar de reuniões na escola (conselho de escola e de
classe, grêmio livre etc.), agremiações, coletivos ou movimentos, entre
outros, em debates, assembleias, fóruns de discussão etc., exercitando a
escuta atenta, respeitando seu turno e tempo de fala, posicionando se
de forma fundamentada, respeitosa e ética diante da apresentação de
propostas e defesas de opiniões, usando estratégias linguísticas típicas
de negociação e de apoio e/ou de consideração do discurso do outro
(como solicitar esclarecimento, detalhamento, fazer referência direta ou
retomar a fala do outro, parafraseando a para endossá la, enfatizá la,
complementá la ou enfraquecê la), considerando propostas alternativas
e reformulando seu posicionamento, quando for caso, com vistas ao
entendimento e ao bem comum.

1, 2, 3

(EM13LP26) Relacionar textos e documentos legais e normativos de
âmbito universal, nacional, local ou escolar que envolvam a definição de
direitos e deveres em especial, os voltados a adolescentes e jovens
aos seus contextos de produção, identificando ou inferindo possíveis
motivações e finalidades, como forma de ampliar a compreensão
desses direitos e deveres.

1

(EM13LP27) Engajar se na busca de solução para problemas que
envolvam a coletividade, denunciando o desrespeito a direitos,
organizando e/ou participando de discussões, campanhas e
debates, produzindo textos reivindicatórios, normativos, entre outras
possibilidades, como forma de fomentar os princípios democráticos e
uma atuação pautada pela ética da responsabilidade, pelo consumo
consciente e pela consciência socioambiental.

3
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CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Trata-se de ampliar e qualificar a participação dos estudantes nas práticas relativas
ao estudo e à pesquisa*, de forma significativa e na articulação com outras áreas e
com os projetos e escolhas pessoais dos jovens. A proposta é fomentar a curiosidade
intelectual e o desenvolvimento de uma autonomia de estudo e de pensamento, principalmente por meio da(do):

•

desenvolvimento de habilidades relacionadas à análise, síntese, reflexão e problematização no contexto de estudo e da produção e divulgação científica;

•

compreensão do que é preciso saber/conhecer e do porquê/para que deve
sabê-lo/conhecê-lo, tendo em vista diferentes objetivos e o estabelecimento de
procedimentos de estudos com vistas a uma autonomia relativa à construção do
conhecimento;

•

incremento dos processos de busca e seleção de informações, não somente no
que diz respeito à curadoria de informação, confiabilidade etc., mas também ao
estabelecimento do recorte e do foco no que é essencial e efetivamente necessário,
tendo em vista a abundância de informações e dados, referências e informações
disponíveis nos ambientes digitais;

•

desenvolvimento de habilidades relacionadas ao recorte de questões de pesquisa,
coleta de dados/busca de informação, tratamento de dados e informações e socialização do conhecimento produzido;

•

domínio de procedimentos, gêneros e práticas de linguagem relacionadas a diferentes tipos de pesquisa: bibliográfica, experimental, de campo etc.

Essas habilidades mais gerais envolvem o domínio progressivo e contextualizado de
procedimentos de pesquisa e de gêneros já considerado no Ensino Fundamental,
como apresentação oral, palestra, mesa-redonda, debate, artigo de divulgação científica, artigo científico, artigo de opinião, ensaio, reportagem de divulgação científica,
texto didático, infográfico, esquema, relatório, relato (multimidiático) de campo, documentário, cartografia animada, podcasts e vídeos diversos de divulgação científica,
muitos deles propostos apenas para situações de leitura/escuta, mas que, no Ensino
Médio, são propostos, também, em situações de produção.

* Pesquisa, neste contexto, inclui tanto procedimentos relacionados à busca simples (mas confiável) de informações,
envolvendo comparações e seleções, para responder diretamente a uma questão – um dos sentidos do termo
“pesquisa” –, quanto procedimentos que envolvem algum método para a busca mais minuciosa e acurada de respostas
a questões mais complexas, não respondíveis diretamente. No âmbito da escola, ao contrário do que acontece em
contextos acadêmicos, cabe a pesquisa envolvendo questões/problemas/conhecimentos já consolidados pelas ciências
de referência, como forma de possibilitar a vivência de procedimentos de investigação e de resolução de problemas.
Contudo, devem ter lugar também pesquisas envolvendo a produção de novos conhecimentos pertinentes às
comunidades e aos contextos locais, às culturas juvenis, aos recortes específicos de temas de interesse dos jovens etc.
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Cabe também ampliar a compreensão dos jovens sobre a linguagem e a língua,
vistas como objetos de pesquisa. Dessa forma, contribui-se para a compreensão de procedimentos de investigação da área e para o entendimento de que os
conhecimentos sobre as línguas e as linguagens são construções humanas situadas
sócio-historicamente. Sendo assim, elas são passíveis de interpretação e mudança,
não se constituindo em verdades únicas e imutáveis e contribuindo para o desenvolvimento da competência específica 1.
Parâmetros para a organização/progressão curriculares
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•

Intensificar propostas que prevejam o uso de diferentes procedimentos (como
grifar, anotar, resumir) e gêneros de apoio à compreensão (como sínteses, resumos,
resenhas, quadros comparativos, entre outras possibilidades), tendo em vista os
objetivos em questão e as características do texto dado a leitura/estudo, inclusive articuladas com atividades de outras áreas do conhecimento e com projetos
pessoais.

•

Considerar, ao longo dos anos, a ampliação e o suporte na seleção de fontes balizadas de informação e conhecimento – livros paradidáticos, de referência, repositórios/
referatórios de objetos digitais de aprendizagem, plataformas educacionais, canais
educacionais e de vídeos de divulgação científica etc.

•

Propiciar aos estudantes experimentar diferentes tipos de pesquisa, inclusive articuladas com atividades de outras áreas do conhecimento e com projetos de livre
escolha.

•

Considerar a diversidade de gêneros escritos, orais e multissemióticos ao longo dos
três anos nas práticas de leitura, escuta e produção propostas.

•

Diversificar gêneros, suportes e mídias definidos para a socialização dos estudos
e pesquisas: orais (seminário, apresentação, debate etc.), escritos (monografia,
ensaio, artigo de divulgação científica, relatório, artigo de opinião, reportagem científica etc.) e multissemióticos (videominuto, documentário, vlog científico, podcast,
relato multimidiático de campo, verbete de enciclopédia digital colaborativa, revista
digital, fotorreportagem, foto-denúncia etc.).

•

Diversificar o tipo de recurso de apoio: apresentações multissemióticas com uso
de slides, apresentações não lineares, apresentações só com uso de imagens (com
número e tempo de exposição determinados), apresentações que contem com o
uso de vários tipos de imagens, animações, áudios e vídeos (de autoria própria e
de terceiros) etc.

•

Diversificar o tipo de apresentação – expositiva, dialogada e interativa –, de maneira
a demandar diferentes tipos de participação da audiência.

LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO MÉDIO

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
PRÁTICAS
Leitura, escuta, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise
linguística/semiótica
Habilidades

Competências
específicas

(EM13LP28) Organizar situações de estudo e utilizar procedimentos
e estratégias de leitura adequados aos objetivos e à natureza do
conhecimento em questão.

3, 7

(EM13LP29) Resumir e resenhar textos, por meio do uso de paráfrases,
de marcas do discurso reportado e de citações, para uso em textos de
divulgação de estudos e pesquisas.

2, 3

(EM13LP30) Realizar pesquisas de diferentes tipos (bibliográfica, de
campo, experimento científico, levantamento de dados etc.), usando
fontes abertas e confiáveis, registrando o processo e comunicando
os resultados, tendo em vista os objetivos pretendidos e demais
elementos do contexto de produção, como forma de compreender
como o conhecimento científico é produzido e apropriar se dos
procedimentos e dos gêneros textuais envolvidos na realização de
pesquisas.

7

(EM13LP31) Compreender criticamente textos de divulgação
científica orais, escritos e multissemióticos de diferentes áreas do
conhecimento, identificando sua organização tópica e a hierarquização
das informações, identificando e descartando fontes não confiáveis e
problematizando enfoques tendenciosos ou superficiais.

1

(EM13LP32) Selecionar informações e dados necessários para uma
dada pesquisa (sem excedê los) em diferentes fontes (orais, impressas,
digitais etc.) e comparar autonomamente esses conteúdos, levando
em conta seus contextos de produção, referências e índices de
confiabilidade, e percebendo coincidências, complementaridades,
contradições, erros ou imprecisões conceituais e de dados, de forma
a compreender e posicionar se criticamente sobre esses conteúdos e
estabelecer recortes precisos.

7
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CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
PRÁTICAS
Leitura, escuta, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise
linguística/semiótica
Habilidades
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Competências
específicas

(EM13LP33) Selecionar, elaborar e utilizar instrumentos de coleta
de dados e informações (questionários, enquetes, mapeamentos,
opinários) e de tratamento e análise dos conteúdos obtidos, que
atendam adequadamente a diferentes objetivos de pesquisa.

3

(EM13LP34) Produzir textos para a divulgação do conhecimento e
de resultados de levantamentos e pesquisas texto monográfico,
ensaio, artigo de divulgação científica, verbete de enciclopédia
(colaborativa ou não), infográfico (estático ou animado), relato de
experimento, relatório, relatório multimidiático de campo, reportagem
científica, podcast ou vlog científico, apresentações orais, seminários,
comunicações em mesas redondas, mapas dinâmicos etc. ,
considerando o contexto de produção e utilizando os conhecimentos
sobre os gêneros de divulgação científica, de forma a engajar se em
processos significativos de socialização e divulgação do conhecimento.

3

(EM13LP35) Utilizar adequadamente ferramentas de apoio a
apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes
que permitam boa visualização, topicalizando e/ou organizando o
conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos,
tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade
de texto e imagem por slide e usando, de forma harmônica, recursos
(efeitos de transição, slides mestres, layouts personalizados, gravação
de áudios em slides etc.).

7
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CAMPO JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO
Trata-se de ampliar as possibilidades de participação dos jovens nas práticas relativas
ao trato com a informação e opinião, as quais estão no centro da esfera jornalística/
midiática. Para além de consolidar habilidades envolvidas na escuta, leitura e produção de textos que circulam no campo, o que se pretende é propiciar experiências que
mantenham os jovens interessados pelos fatos que acontecem na sua comunidade, na
sua cidade e no mundo e que afetam as vidas das pessoas.
Pretende-se que os jovens incorporem em suas vidas a prática de escuta, leitura e
produção de textos pertencentes a gêneros da esfera jornalística em diferentes fontes,
veículos e mídias, e desenvolvam autonomia e pensamento crítico para se situar em
relação a interesses e posicionamentos diversos. Também estão em jogo a produção
de textos noticiosos, opinativos e a participação em discussões e debates de forma
ética e respeitosa.
Fenômenos e práticas relacionadas às redes sociais também devem ser tematizados,
assim como devem ser vislumbrados usos mais colaborativos das redes.
Vários são os gêneros possíveis de serem contemplados em atividades de leitura
e produção de textos. Além dos gêneros já elencados para o Ensino Fundamental
(entrevista, reportagem, fotorreportagem, foto-denúncia, artigo de opinião, editorial, resenha crítica, crônica, comentário, debate, vlog noticioso, vlog cultural, meme,
charge, charge digital, political remix, anúncio publicitário, propaganda, jingle, spot,
entre outros), devem ter espaço gêneros mais complexos relacionados com a apuração e o relato de fatos e situações (reportagem multimidiática, documentário) e/ou
com a opinião (crítica da mídia, ensaio e vlog de opinião etc.), tanto no que se refere a
práticas de leitura/recepção quanto às de produção.
Ainda com relação a esse campo, trata-se também de compreender as formas de
persuasão do discurso publicitário e o apelo ao consumo, incluindo discussões sobre
as formas contemporâneas de publicidade utilizadas nas várias mídias e ambientes
digitais.
Parâmetros para a organização/progressão curriculares

•

Possibilitar que, ao longo dos anos, os estudantes experimentem, de forma significativa, diferentes papéis envolvendo a circulação de informação e opinião:
repórter, fotorrepórter, editor, comentador, articulista, curador, leitor (que compartilha, comenta e avalia), crítico de produções culturais, booktuber, vlogger e outros.

•

Considerar a diversidade de gêneros escritos, orais e multimodais ao longo dos três
anos, buscando o equilíbrio entre os informativos, argumentativos e apreciativos,
entre os mais complexos (documentários, reportagem multimidiática, ensaio etc.)
e os menos complexos.
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•

Possibilitar que vivenciem processos colaborativos de apuração de fatos tidos
como de relevância social, por meio de coberturas diretas, entrevistas, levantamentos de dados e afins e tratamento e divulgação de informações sobre esses fatos,
utilizando ferramentas de escrita colaborativa e de curadoria e agregadores de
conteúdos.

•

Considerar produções que envolvam diferentes mídias, de forma que os jovens
possam manipular editores de texto, foto, áudio, vídeo, infográfico e de outros tipos
e explorar elementos e características das diferentes linguagens envolvidas e os
efeitos de sentido que podem provocar, de forma a poder ampliar as possibilidades
de análise e concretização de diferentes projetos enunciativos envolvendo a divulgação de relato de fatos ou atitude responsiva em relação aos relatos e opiniões
em circulação.
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CAMPO JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO
PRÁTICAS
Leitura, escuta, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise
linguística/semiótica
Habilidades

Competências
específicas

(EM13LP36) Analisar os interesses que movem o campo jornalístico, os
impactos das novas tecnologias digitais de informação e comunicação
e da Web 2.0 no campo e as condições que fazem da informação
uma mercadoria e da checagem de informação uma prática (e um
serviço) essencial, adotando atitude analítica e crítica diante dos textos
jornalísticos.

2

(EM13LP37) Conhecer e analisar diferentes projetos editorias
institucionais, privados, públicos, financiados, independentes etc. ,
de forma a ampliar o repertório de escolhas possíveis de fontes de
informação e opinião, reconhecendo o papel da mídia plural para a
consolidação da democracia.

2

(EM13LP38) Analisar os diferentes graus de parcialidade/imparcialidade
(no limite, a não neutralidade) em textos noticiosos, comparando
relatos de diferentes fontes e analisando o recorte feito de fatos/dados
e os efeitos de sentido provocados pelas escolhas realizadas pelo
autor do texto, de forma a manter uma atitude crítica diante dos textos
jornalísticos e tornar se consciente das escolhas feitas como produtor.
(EM13LP39) Usar procedimentos de checagem de fatos noticiados
e fotos publicadas (verificar/avaliar veículo, fonte, data e local da
publicação, autoria, URL, formatação; comparar diferentes fontes;
consultar ferramentas e sites checadores etc.), de forma a combater a
proliferação de notícias falsas (fake news).

1, 2

7

(EM13LP40) Analisar o fenômeno da pós verdade discutindo as
condições e os mecanismos de disseminação de fake news e também
exemplos, causas e consequências desse fenômeno e da prevalência de
crenças e opiniões sobre fatos , de forma a adotar atitude crítica em
relação ao fenômeno e desenvolver uma postura flexível que permita
rever crenças e opiniões quando fatos apurados as contradisserem.

2, 7

(EM13LP41) Analisar os processos humanos e automáticos de
curadoria que operam nas redes sociais e outros domínios da internet,
comparando os feeds de diferentes páginas de redes sociais e
discutindo os efeitos desses modelos de curadoria, de forma a ampliar
as possibilidades de trato com o diferente e minimizar o efeito bolha e
a manipulação de terceiros.

7
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CAMPO JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO
PRÁTICAS
Leitura, escuta, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise
linguística/semiótica
Habilidades
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Competências
específicas

(EM13LP42) Acompanhar, analisar e discutir a cobertura da mídia
diante de acontecimentos e questões de relevância social, local e
global, comparando diferentes enfoques e perspectivas, por meio do
uso de ferramentas de curadoria (como agregadores de conteúdo) e da
consulta a serviços e fontes de checagem e curadoria de informação,
de forma a aprofundar o entendimento sobre um determinado fato ou
questão, identificar o enfoque preponderante da mídia e manter se
implicado, de forma crítica, com os fatos e as questões que afetam a
coletividade.

2

(EM13LP43) Atuar de forma fundamentada, ética e crítica na produção
e no compartilhamento de comentários, textos noticiosos e de
opinião, memes, gifs, remixes variados etc. em redes sociais ou outros
ambientes digitais.

7

(EM13LP44) Analisar formas contemporâneas de publicidade em
contexto digital (advergame, anúncios em vídeos, social advertising,
unboxing, narrativa mercadológica, entre outras), e peças de
campanhas publicitárias e políticas (cartazes, folhetos, anúncios,
propagandas em diferentes mídias, spots, jingles etc.), identificando
valores e representações de situações, grupos e configurações sociais
veiculadas, desconstruindo estereótipos, destacando estratégias de
engajamento e viralização e explicando os mecanismos de persuasão
utilizados e os efeitos de sentido provocados pelas escolhas feitas em
termos de elementos e recursos linguístico discursivos, imagéticos,
sonoros, gestuais e espaciais, entre outros.

1, 7

(EM13LP45) Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista
temas e acontecimentos de interesse local ou global, notícias,
fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens multimidiáticas,
documentários, infográficos, podcasts noticiosos, artigos de opinião,
críticas da mídia, vlogs de opinião, textos de apresentação e apreciação
de produções culturais (resenhas, ensaios etc.) e outros gêneros
próprios das formas de expressão das culturas juvenis (vlogs e
podcasts culturais, gameplay etc.), em várias mídias, vivenciando de
forma significativa o papel de repórter, analista, crítico, editorialista ou
articulista, leitor, vlogueiro e booktuber, entre outros.

1, 3
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CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Neste campo, trata-se, principalmente, de levar os estudantes a ampliar seu repertório
de leituras e selecionar obras significativas para si, conseguindo apreender os níveis de
leitura presentes nos textos e os discursos subjacentes de seus autores.
Ao engajar-se mais criticamente, os jovens podem atualizar os sentidos das obras, possibilitando compartilhá-las em redes sociais, na escola e em diálogos com colegas e
amigos. Trata-se, portanto, além da apropriação para si, de desfrutar também dos modos
de execução das obras, que ocorre com a ajuda de procedimentos de análise linguística
e semiótica.
A prática da leitura literária, assim como de outras linguagens, deve ser capaz também
de resgatar a historicidade dos textos: produção, circulação e recepção das obras literárias, em um entrecruzamento de diálogos (entre obras, leitores, tempos históricos)
e em seus movimentos de manutenção da tradição e de ruptura, suas tensões entre
códigos estéticos e seus modos de apreensão da realidade.
Espera-se que os leitores/fruidores possam também reconhecer na arte formas de
crítica cultural e política, uma vez que toda obra expressa, inevitavelmente, uma visão
de mundo e uma forma de conhecimento, por meio de sua construção estética.
Para encontrar modos de experimentar e posicionar-se, os estudantes podem participar de eventos e práticas artísticas coletivas, mediante sua própria produção artística,
combinando a escrita literária com outras formas semióticas de expressão. Desse
modo, eles podem expor suas preferências ideológicas e estéticas e consolidar um
conjunto de valores e conhecimentos da língua e da arte.
No Ensino Médio, devem ser introduzidas para fruição e conhecimento, ao lado da
literatura africana, afro-brasileira, indígena e da literatura contemporânea, obras da
tradição literária brasileira e de língua portuguesa, de um modo mais sistematizado,
em que sejam aprofundadas as relações com os períodos históricos, artísticos e culturais. Essa tradição, em geral, é constituída por textos clássicos, que se perfilaram como
canônicos – obras que, em sua trajetória até a recepção contemporânea, mantiveram-se reiteradamente legitimadas como elemento expressivo de suas épocas.
Nesse sentido, a tradição literária tem importância não só por sua condição de patrimônio,
mas também por possibilitar a apreensão do imaginário e das formas de sensibilidade de
uma determinada época, de suas formas poéticas e das formas de organização social e
cultural do Brasil, sendo ainda hoje capazes de tocar os leitores nas emoções e nos valores.
Além disso, tais obras proporcionam o contato com uma linguagem que amplia o repertório linguístico dos jovens e oportuniza novas potencialidades e experimentações de uso
da língua, no contato com as ambiguidades da linguagem e seus múltiplos arranjos.
Está em jogo, também, nesta etapa, um trabalho mais sistemático com a escrita literária, o fazer poético, cujo trabalho é lento e demanda seleções e experimentações de
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conteúdo e de recursos linguísticos variados, tendo em vista um interlocutor. Com isso,
tais escolhas podem funcionar como processo de autoconhecimento, ao mobilizar
ideias, sentimentos e emoções.
Parâmetros para a organização/progressão curricular
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•

Diversificar, ao longo do Ensino Médio, produções das culturas juvenis contemporâneas (slams, vídeos de diferentes tipos, playlists comentadas, raps e outros
gêneros musicais etc.), minicontos, nanocontos, best-sellers, literaturas juvenis brasileira e estrangeira, incluindo entre elas a literatura africana de língua portuguesa,
a afro-brasileira, a latino-americana etc., obras da tradição popular (versos, cordéis,
cirandas, canções em geral, contos folclóricos de matrizes europeias, africanas,
indígenas etc.) que possam aproximar os estudantes de culturas que subjazem na
formação identitária de grupos de diferentes regiões do Brasil.

•

Ampliar o repertório de clássicos brasileiros e estrangeiros com obras mais complexas que representem desafio para os estudantes do ponto de vista dos códigos
linguísticos, éticos e estéticos.

•

Estabelecer seleções em perspectivas comparativas e dialógicas, que considerem
diferentes gêneros literários, culturas e temas.

•

Abordar obras de diferentes períodos históricos, que devem ser apreendidas em
suas dimensões sincrônicas e diacrônicas para estabelecer relações com o que veio
antes e o que virá depois.

•

Propor a leitura de obras significativas da literatura brasileira, contextualizando
sua época, suas condições de produção, circulação e recepção, tanto no eixo diacrônico quanto sincrônico, ficando a critério local estabelecer ou não a abordagem
do conjunto de movimentos estéticos, obras e autores, de forma linear, crescente ou
decrescente, desde que a leitura efetiva de obras selecionadas não seja prejudicada.

•

Encontrar outros tempos e espaços para contemplar a escrita literária, considerando ferramentas e ambientes digitais, além de outros formatos – oficinas de
criação, laboratórios ou projetos de escritas literárias, comunidades de escritores
etc. Trata-se de lidar com um fazer poético que, conforme já foi explicado, é uma
forma de produção lenta e que demanda seleções de conteúdo e de recursos linguísticos variados. Assim sendo, essas escolhas podem funcionar como processo
de autoconhecimento, no ir e vir da busca das palavras certas para revelar uma
ideia, um sentimento e uma emoção, na experimentação de uma forma de composição, de uma sintaxe e de um léxico. Esse processo pode até mesmo envolver
a quebra intencional de algumas das características estáveis dos gêneros, a hibridização de gêneros ou o uso de recursos literários em textos ligados a outros
campos, como forma de provocar efeitos de sentidos diversos na escrita de
textos pertencentes aos mais diferentes gêneros discursivos, não apenas os da
esfera literária.
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CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO
PRÁTICAS
Leitura, escuta, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise
linguística/semiótica
Habilidades
(EM13LP46) Compartilhar sentidos construídos na leitura/escuta de
textos literários, percebendo diferenças e eventuais tensões entre
as formas pessoais e as coletivas de apreensão desses textos, para
exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva crítica.

Competências
específicas
6

(EM13LP47) Participar de eventos (saraus, competições orais, audições,
mostras, festivais, feiras culturais e literárias, rodas e clubes de leitura,
cooperativas culturais, jograis, repentes, slams etc.), inclusive para
socializar obras da própria autoria (poemas, contos e suas variedades,
roteiros e microrroteiros, videominutos, playlists comentadas de música
etc.) e/ou interpretar obras de outros, inserindo se nas diferentes
práticas culturais de seu tempo.

3, 6

(EM13LP48) Identificar assimilações, rupturas e permanências no
processo de constituição da literatura brasileira e ao longo de sua
trajetória, por meio da leitura e análise de obras fundamentais do
cânone ocidental, em especial da literatura portuguesa, para perceber a
historicidade de matrizes e procedimentos estéticos.

1, 6

(EM13LP49) Perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas de
diferentes gêneros literários (a apreensão pessoal do cotidiano nas
crônicas, a manifestação livre e subjetiva do eu lírico diante do mundo
nos poemas, a múltipla perspectiva da vida humana e social dos
romances, a dimensão política e social de textos da literatura marginal e
da periferia etc.) para experimentar os diferentes ângulos de apreensão
do indivíduo e do mundo pela literatura.

1, 6

(EM13LP50) Analisar relações intertextuais e interdiscursivas entre
obras de diferentes autores e gêneros literários de um mesmo
momento histórico e de momentos históricos diversos, explorando os
modos como a literatura e as artes em geral se constituem, dialogam e
se retroalimentam.

6

(EM13LP51) Selecionar obras do repertório artístico literário
contemporâneo à disposição segundo suas predileções, de modo a
constituir um acervo pessoal e dele se apropriar para se inserir e intervir
com autonomia e criticidade no meio cultural.

3
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CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO
PRÁTICAS
Leitura, escuta, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise
linguística/semiótica
Habilidades
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Competências
específicas

(EM13LP52) Analisar obras significativas das literaturas brasileiras e de
outros países e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana
e a latino americana, com base em ferramentas da crítica literária
(estrutura da composição, estilo, aspectos discursivos) ou outros
critérios relacionados a diferentes matrizes culturais, considerando o
contexto de produção (visões de mundo, diálogos com outros textos,
inserções em movimentos estéticos e culturais etc.) e o modo como
dialogam com o presente.

1, 2

(EM13LP53) Produzir apresentações e comentários apreciativos e
críticos sobre livros, filmes, discos, canções, espetáculos de teatro e
dança, exposições etc. (resenhas, vlogs e podcasts literários e artísticos,
playlists comentadas, fanzines, e zines etc.).

1, 3

(EM13LP54) Criar obras autorais, em diferentes gêneros e mídias
mediante seleção e apropriação de recursos textuais e expressivos
do repertório artístico , e/ou produções derivadas (paródias,
estilizações, fanfics, fanclipes etc.), como forma de dialogar crítica e/ou
subjetivamente com o texto literário.

1, 3
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5.2.

 ÁREA DE MATEMÁTICA
A
E SUAS TECNOLOGIAS

A BNCC da área de Matemática e suas Tecnologias propõe a consolidação, a ampliação e o aprofundamento das aprendizagens
essenciais desenvolvidas no Ensino Fundamental. Para tanto,
propõe colocar em jogo, de modo mais inter-relacionado, os conhecimentos já explorados na etapa anterior, a fim de possibilitar que
os estudantes construam uma visão mais integrada da Matemática,
ainda na perspectiva de sua aplicação à realidade.
Na BNCC de Matemática do Ensino Fundamental, as habilidades
estão organizadas segundo unidades de conhecimento da própria
área (Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística).
Em relação aos números, os estudantes do Ensino Fundamental têm a oportunidade de desenvolver habilidades referentes ao
pensamento numérico, ampliando a compreensão a respeito dos
diferentes campos e significados das operações. Para isso, propõe-se a resolução de problemas envolvendo números naturais,
inteiros, racionais e reais, em diferentes contextos (do cotidiano, da
própria Matemática e de outras áreas do conhecimento).
Os estudantes têm também a oportunidade de desenvolver o pensamento algébrico, tendo em vista as demandas para identificar
a relação de dependência entre duas grandezas em contextos
significativos e comunicá-la, utilizando diferentes escritas algébricas, além de resolver situações-problema por meio de equações e
inequações.
Em relação ao pensamento geométrico, eles desenvolvem habilidades para interpretar e representar a localização e o deslocamento
de uma figura no plano cartesiano, identificar transformações isométricas e produzir ampliações e reduções de figuras. Além disso,
são solicitados a formular e resolver problemas em contextos diversos, aplicando os conceitos de congruência e semelhança.
No que se refere a Grandezas e Medidas, os estudantes constroem e
ampliam a noção de medida, pelo estudo de diferentes grandezas,
e obtêm expressões para o cálculo da medida da área de superfícies planas e da medida do volume de alguns sólidos geométricos.
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Outro ponto enfatizado no Ensino Fundamental é o desenvolvimento do pensamento proporcional. Isso pode ser feito pela
exploração de situações que oportunizem a representação, em um
sistema de coordenadas cartesianas, da variação de grandezas,
além da análise e caracterização do comportamento dessa variação (diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não
proporcional).
No tocante à Probabilidade, os estudantes do Ensino Fundamental
têm a possibilidade, desde os anos iniciais, de construir o espaço
amostral de eventos equiprováveis, utilizando a árvore de possibilidades, o princípio multiplicativo ou simulações, para estimar a
probabilidade de sucesso de um dos eventos.
Para o desenvolvimento de habilidades relativas à Estatística, os
estudantes têm oportunidades não apenas de interpretar estatísticas divulgadas pela mídia, mas, sobretudo, de planejar e executar
pesquisa amostral, interpretando as medidas de tendência central,
e de comunicar os resultados obtidos por meio de relatórios,
incluindo representações gráficas adequadas.
Além disso, a BNCC propõe que os estudantes utilizem tecnologias, como calculadoras e planilhas eletrônicas, desde os anos
iniciais do Ensino Fundamental. Tal valorização possibilita que, ao
chegarem aos anos finais, eles possam ser estimulados a desenvolver o pensamento computacional, por meio da interpretação e da
elaboração de algoritmos, incluindo aqueles que podem ser representados por fluxogramas.
Em continuidade a essas aprendizagens, no Ensino Médio o foco
é a construção de uma visão integrada da Matemática, aplicada à
realidade, em diferentes contextos. Consequentemente, quando a
realidade é a referência, é preciso levar em conta as vivências cotidianas dos estudantes do Ensino Médio – impactados de diferentes
maneiras pelos avanços tecnológicos, pelas exigências do mercado
de trabalho, pelos projetos de bem viver dos seus povos, pela
potencialidade das mídias sociais, entre outros. Nesse contexto,
destaca-se ainda a importância do recurso a tecnologias digitais
e aplicativos tanto para a investigação matemática como para dar
continuidade ao desenvolvimento do pensamento computacional,
iniciado na etapa anterior.
Diante dessas considerações, a área de Matemática e suas Tecnologias tem a responsabilidade de aproveitar todo o potencial
já constituído por esses estudantes no Ensino Fundamental, para
promover ações que ampliem o letramento matemático iniciado na
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etapa anterior. Isso significa que novos conhecimentos específicos
devem estimular processos mais elaborados de reflexão e de abstração, que deem sustentação a modos de pensar que permitam
aos estudantes formular e resolver problemas em diversos contextos
com mais autonomia e recursos matemáticos.
Para que esses propósitos se concretizem nessa área, os estudantes
devem desenvolver habilidades relativas aos processos de investigação, de construção de modelos e de resolução de problemas.
Para tanto, eles devem mobilizar seu modo próprio de raciocinar,
representar, comunicar, argumentar e, com base em discussões e
validações conjuntas, aprender conceitos e desenvolver representações e procedimentos cada vez mais sofisticados.
Assim, para o desenvolvimento de competências que envolvem
raciocinar, é necessário que os estudantes possam, em interação
com seus colegas e professores, investigar, explicar e justificar as
soluções apresentadas para os problemas, com ênfase nos processos de argumentação matemática. Embora todos esses processos
pressuponham o raciocínio matemático, em muitas situações
são também mobilizadas habilidades relativas à representação
e à comunicação para expressar as generalizações, bem como à
construção de uma argumentação consistente para justificar o
raciocínio utilizado.
As competências que estão diretamente associadas a representar
pressupõem a elaboração de registros para evocar um objeto matemático. Apesar de essa ação não ser exclusiva da Matemática, uma vez
que todas as áreas têm seus processos de representação, em especial
nessa área é possível verificar de forma inequívoca a importância
das representações para a compreensão de fatos, ideias e conceitos, uma vez que o acesso aos objetos matemáticos se dá por meio
delas. Nesse sentido, na Matemática, o uso dos registros de representação e das diferentes linguagens é, muitas vezes, necessário
para a compreensão, a resolução e a comunicação de resultados
de uma atividade. Por esse motivo, espera-se que os estudantes
conheçam diversos registros de representação e possam mobilizá-los para modelar situações diversas por meio da linguagem
específica da matemática – verificando que os recursos dessa linguagem são mais apropriados e seguros na busca de soluções e
respostas – e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento de
seu próprio raciocínio.
Após resolverem os problemas matemáticos, os estudantes precisam
apresentar e justificar seus resultados, interpretar os resultados dos
colegas e interagir com eles. É nesse contexto que a competência de
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comunicar ganha importância. Nas comunicações, os estudantes
devem ser capazes de justificar suas conclusões não apenas com
símbolos matemáticos e conectivos lógicos, mas também por meio
da língua materna, realizando apresentações orais dos resultados e
elaborando relatórios, entre outros registros.
Com relação à competência de argumentar, seu desenvolvimento
pressupõe também a formulação e a testagem de conjecturas, com a
apresentação de justificativas, além dos aspectos já citados anteriormente em relação às competências de raciocinar e representar.
Assim, as aprendizagens previstas para o Ensino Médio são fundamentais para que o letramento matemático dos estudantes se torne
ainda mais denso e eficiente, tendo em vista que eles irão aprofundar e ampliar as habilidades propostas para o Ensino Fundamental
e terão mais ferramentas para compreender a realidade e propor as
ações de intervenção especificadas para essa etapa.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da Educação Básica e com as da área de Matemática
do Ensino Fundamental, no Ensino Médio, a área de Matemática e
suas Tecnologias deve garantir aos estudantes o desenvolvimento de
competências específicas. Relacionadas a cada uma delas, são indicadas, posteriormente, habilidades a ser alcançadas nessa etapa.
As competências não têm uma ordem preestabelecida. Elas formam
um todo conectado, de modo que o desenvolvimento de uma requer,
em determinadas situações, a mobilização de outras. Cabe observar
que essas competências consideram que, além da cognição, os estudantes devem desenvolver atitudes de autoestima, de perseverança
na busca de soluções e de respeito ao trabalho e às opiniões dos
colegas, mantendo predisposição para realizar ações em grupo.
Por sua vez, embora cada habilidade esteja associada a determinada competência, isso não significa que ela não contribua para
o desenvolvimento de outras. Ainda que Matemática, tal como
Língua Portuguesa, deva ser oferecida nos três anos do Ensino
Médio (Lei nº 13.415/2017), as habilidades são apresentadas sem
indicação de seriação. Essa decisão permite flexibilizar a definição
anual dos currículos e propostas pedagógicas de cada escola.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA E SUAS
TECNOLOGIAS PARA O ENSINO MÉDIO
1. Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar
situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos
das Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou
tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para
uma formação geral.
2. Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo
contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis,
com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações
de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do
trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos
e linguagens próprios da Matemática.
3. Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos
para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos
contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das
soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.
4. Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros
de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico,
computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de
problemas.
5. Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e
propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como
observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias,
identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais
formal na validação das referidas conjecturas.
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5.2.1.

 ATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
M
NO ENSINO MÉDIO: COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS E HABILIDADES

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1
Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências
da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados
por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral.
O desenvolvimento dessa competência específica, que é bastante ampla, pressupõe
habilidades que podem favorecer a interpretação e compreensão da realidade pelos
estudantes, utilizando conceitos de diferentes campos da Matemática para fazer julgamentos bem fundamentados.
Essa competência específica contribui não apenas para a formação de cidadãos críticos e reflexivos, mas também para a formação científica geral dos estudantes, uma vez
que prevê a interpretação de situações das Ciências da Natureza ou Humanas. Os estudantes deverão, por exemplo, ser capazes de analisar criticamente o que é produzido e
divulgado nos meios de comunicação (livros, jornais, revistas, internet, televisão, rádio
etc.), muitas vezes de forma imprópria e que induz a erro: generalizações equivocadas
de resultados de pesquisa, uso inadequado da amostragem, forma de representação dos
dados – escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes (fontes e datas), entre outros.
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HABILIDADES
(EM13MAT101) Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às
Ciências da Natureza que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos gráficos
das funções representadas e das taxas de variação, com ou sem apoio de tecnologias
digitais.
(EM13MAT102) Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas estatísticas
apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação,
identificando, quando for o caso, inadequações que possam induzir a erros de
interpretação, como escalas e amostras não apropriadas.
(EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias,
que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis
entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento
e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.
(EM13MAT104) Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica (índice de
desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros), investigando os processos de
cálculo desses números, para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos.
(EM13MAT105) Utilizar as noções de transformações isométricas (translação, reflexão,
rotação e composições destas) e transformações homotéticas para construir figuras e
analisar elementos da natureza e diferentes produções humanas (fractais, construções
civis, obras de arte, entre outras).
(EM13MAT106) Identificar situações da vida cotidiana nas quais seja necessário fazer
escolhas levando se em conta os riscos probabilísticos (usar este ou aquele método
contraceptivo, optar por um tratamento médico em detrimento de outro etc.).

533

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2
Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e
tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas
sociais, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da
tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da Matemática.
Essa competência específica amplia a anterior por colocar os estudantes em situações nas quais precisam investigar questões de impacto social que os mobilizem a
propor ou participar de ações individuais ou coletivas que visem solucionar eventuais problemas.
O desenvolvimento dessa competência específica prevê ainda que os estudantes
possam identificar aspectos consensuais ou não na discussão tanto dos problemas
investigados como das intervenções propostas, com base em princípios solidários,
éticos e sustentáveis, valorizando a diversidade de opiniões de grupos sociais e de
indivíduos e sem quaisquer preconceitos. Nesse sentido, favorece a interação entre
os estudantes, de forma cooperativa, para aprender e ensinar Matemática de forma
significativa.
Para o desenvolvimento dessa competência, deve-se também considerar a reflexão sobre os distintos papéis que a educação matemática pode desempenhar em
diferentes contextos sociopolíticos e culturais, como em relação aos povos e comunidades tradicionais do Brasil, articulando esses saberes construídos nas práticas
sociais e educativas.

HABILIDADES
(EM13MAT201) Propor e/ou participar de ações adequadas às demandas da região,
preferencialmente para sua comunidade, envolvendo medições e cálculos de perímetro,
de área, de volume, de capacidade ou de massa.
(EM13MAT202) Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando
dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, e comunicar os resultados por
meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central
e das medidas de dispersão (amplitude e desvio padrão), utilizando ou não recursos
tecnológicos.
(EM13MAT203) Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na
análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas (para o
controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e compostos,
entre outros), para tomar decisões.
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3
Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando
a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a
construir argumentação consistente.
As habilidades indicadas para o desenvolvimento dessa competência específica estão
relacionadas à interpretação, construção de modelos, resolução e formulação de problemas matemáticos envolvendo noções, conceitos e procedimentos quantitativos,
geométricos, estatísticos, probabilísticos, entre outros.
No caso da resolução e formulação de problemas, é importante contemplar contextos
diversos (relativos tanto à própria Matemática, incluindo os oriundos do desenvolvimento tecnológico, como às outras áreas do conhecimento). Não é demais destacar
que, também no Ensino Médio, os estudantes devem desenvolver e mobilizar habilidades que servirão para resolver problemas ao longo de sua vida – por isso, as
situações propostas devem ter significado real para eles. Nesse sentido, os problemas cotidianos têm papel fundamental na escola para o aprendizado e a aplicação
de conceitos matemáticos, considerando que o cotidiano não se refere apenas às
atividades do dia a dia dos estudantes, mas também às questões da comunidade
mais ampla e do mundo do trabalho.
Deve-se ainda ressaltar que os estudantes também precisam construir significados
para os problemas próprios da Matemática.
Para resolver problemas, os estudantes podem, no início, identificar os conceitos e
procedimentos matemáticos necessários ou os que possam ser utilizados na chamada
formulação matemática do problema. Depois disso, eles precisam aplicar esses conceitos, executar procedimentos e, ao final, compatibilizar os resultados com o problema
original, comunicando a solução aos colegas por meio de argumentação consistente
e linguagem adequada.
No entanto, a resolução de problemas pode exigir processos cognitivos diferentes. Há
problemas nos quais os estudantes deverão aplicar de imediato um conceito ou um
procedimento, tendo em vista que a tarefa solicitada está explícita. Há outras situações nas quais, embora essa tarefa esteja contida no enunciado, os estudantes deverão
fazer algumas adaptações antes de aplicar o conceito que foi explicitado, exigindo,
portanto, maior grau de interpretação.
Há, ainda, problemas cujas tarefas não estão explícitas e para as quais os estudantes
deverão mobilizar seus conhecimentos e habilidades a fim de identificar conceitos e
conceber um processo de resolução. Em alguns desses problemas, os estudantes precisam identificar ou construir um modelo para que possam gerar respostas adequadas.
Esse processo envolve analisar os fundamentos e propriedades de modelos existentes, avaliando seu alcance e validade para o problema em foco. Essa competência
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específica considera esses diferentes tipos de problemas, incluindo a construção e o
reconhecimento de modelos que podem ser aplicados.
Convém reiterar a justificativa do uso na BNCC de “Resolver e Elaborar Problemas”
em lugar de “Resolver Problemas”. Essa opção amplia e aprofunda o significado dado
à resolução de problemas: a elaboração pressupõe que os estudantes investiguem
outros problemas que envolvem os conceitos tratados; sua finalidade é também promover a reflexão e o questionamento sobre o que ocorreria se algum dado fosse
alterado ou se alguma condição fosse acrescentada ou retirada.
Cabe ainda destacar que o uso de tecnologias possibilita aos estudantes alternativas
de experiências variadas e facilitadoras de aprendizagens que reforçam a capacidade
de raciocinar logicamente, formular e testar conjecturas, avaliar a validade de raciocínios e construir argumentações.

HABILIDADES
(EM13MAT301) Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da Matemática e de outras
áreas do conhecimento, que envolvem equações lineares simultâneas, usando técnicas
algébricas e gráficas, com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT302) Construir modelos empregando as funções polinomiais de 1º ou 2º graus,
para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT303) Interpretar e comparar situações que envolvam juros simples com as que
envolvem juros compostos, por meio de representações gráficas ou análise de planilhas,
destacando o crescimento linear ou exponencial de cada caso.
(EM13MAT304) Resolver e elaborar problemas com funções exponenciais nos quais seja
necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos
como o da Matemática Financeira, entre outros.
(EM13MAT305) Resolver e elaborar problemas com funções logarítmicas nos quais seja
necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos
como os de abalos sísmicos, pH, radioatividade, Matemática Financeira, entre outros.
(EM13MAT306) Resolver e elaborar problemas em contextos que envolvem fenômenos
periódicos reais (ondas sonoras, fases da lua, movimentos cíclicos, entre outros) e
comparar suas representações com as funções seno e cosseno, no plano cartesiano, com
ou sem apoio de aplicativos de álgebra e geometria.
(EM13MAT307) Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de
uma superfície (reconfigurações, aproximação por cortes etc.) e deduzir expressões de
cálculo para aplicá las em situações reais (como o remanejamento e a distribuição de
plantações, entre outros), com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT308) Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as
noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem
triângulos, em variados contextos.
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HABILIDADES
(EM13MAT309) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e
de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais (como o cálculo
do gasto de material para revestimento ou pinturas de objetos cujos formatos sejam
composições dos sólidos estudados), com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT310) Resolver e elaborar problemas de contagem envolvendo agrupamentos
ordenáveis ou não de elementos, por meio dos princípios multiplicativo e aditivo,
recorrendo a estratégias diversas, como o diagrama de árvore.
(EM13MAT311) Identificar e descrever o espaço amostral de eventos aleatórios, realizando
contagem das possibilidades, para resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo
da probabilidade.
(EM13MAT312) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de probabilidade
de eventos em experimentos aleatórios sucessivos.
(EM13MAT313) Utilizar, quando necessário, a notação científica para expressar uma
medida, compreendendo as noções de algarismos significativos e algarismos duvidosos,
e reconhecendo que toda medida é inevitavelmente acompanhada de erro.
(EM13MAT314) Resolver e elaborar problemas que envolvem grandezas determinadas
pela razão ou pelo produto de outras (velocidade, densidade demográfica, energia
elétrica etc.).
(EM13MAT315) Investigar e registrar, por meio de um fluxograma, quando possível, um
algoritmo que resolve um problema.
(EM13MAT316) Resolver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que envolvem
cálculo e interpretação das medidas de tendência central (média, moda, mediana) e das
medidas de dispersão (amplitude, variância e desvio padrão).
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4
Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na
busca de solução e comunicação de resultados de problemas.
As habilidades vinculadas a essa competência específica tratam da utilização das diferentes representações de um mesmo objeto matemático na resolução de problemas
em vários contextos, como os socioambientais e da vida cotidiana, tendo em vista que
elas têm um papel decisivo na aprendizagem dos estudantes. Ao conseguirem utilizar
as representações matemáticas, compreender as ideias que elas expressam e, quando
possível, fazer a conversão entre elas, os estudantes passam a dominar um conjunto
de ferramentas que potencializa de forma significativa sua capacidade de resolver
problemas, comunicar e argumentar; enfim, ampliam sua capacidade de pensar matematicamente. Além disso, a análise das representações utilizadas pelos estudantes
para resolver um problema permite compreender os modos como o interpretaram e
como raciocinaram para resolvê-lo.
Portanto, para as aprendizagens dos conceitos e procedimentos matemáticos, é fundamental que os estudantes sejam estimulados a explorar mais de um registro de
representação sempre que possível. Eles precisam escolher as representações mais
convenientes a cada situação, convertendo-as sempre que necessário. A conversão de
um registro para outro nem sempre é simples, apesar de, muitas vezes, ser necessária
para uma adequada compreensão do objeto matemático em questão, pois uma representação pode facilitar a compreensão de um aspecto que outra não favorece.
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HABILIDADES
(EM13MAT401) Converter representações algébricas de funções polinomiais de 1º grau
em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o
comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra
e geometria dinâmica.
(EM13MAT402) Converter representações algébricas de funções polinomiais de 2º grau
em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais
uma variável for diretamente proporcional ao quadrado da outra, recorrendo ou não a
softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica, entre outros materiais.
(EM13MAT403) Analisar e estabelecer relações, com ou sem apoio de tecnologias
digitais, entre as representações de funções exponencial e logarítmica expressas em
tabelas e em plano cartesiano, para identificar as características fundamentais (domínio,
imagem, crescimento) de cada função.
(EM13MAT404) Analisar funções definidas por uma ou mais sentenças (tabela do Imposto
de Renda, contas de luz, água, gás etc.), em suas representações algébrica e gráfica,
identificando domínios de validade, imagem, crescimento e decrescimento, e convertendo
essas representações de uma para outra, com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT405) Utilizar conceitos iniciais de uma linguagem de programação na
implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente e/ou matemática.
(EM13MAT406) Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com base em
dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de softwares
que inter relacionem estatística, geometria e álgebra.
(EM13MAT407) Interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos por meio de
diferentes diagramas e gráficos (histograma, de caixa (box plot), de ramos e folhas, entre
outros), reconhecendo os mais eficientes para sua análise.
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5
Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões,
experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de
uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.
O desenvolvimento dessa competência específica pressupõe um conjunto de habilidades voltadas às capacidades de investigação e de formulação de explicações e
argumentos, que podem emergir de experiências empíricas – induções decorrentes
de investigações e experimentações com materiais concretos, apoios visuais e a utilização de tecnologias digitais, por exemplo. Ao formular conjecturas com base em
suas investigações, os estudantes devem buscar contraexemplos para refutá-las e,
quando necessário, procurar argumentos para validá-las. Essa validação não pode ser
feita apenas com argumentos empíricos, mas deve trazer também argumentos mais
“formais”, incluindo a demonstração de algumas proposições.
Tais habilidades têm importante papel na formação matemática dos estudantes, para
que construam uma compreensão viva do que é a Matemática, inclusive quanto à sua
relevância. Isso significa percebê-la como um conjunto de conhecimentos inter-relacionados, coletivamente construído, com seus objetos de estudo e métodos próprios
para investigar e comunicar seus resultados teóricos ou aplicados. Igualmente significa
caracterizar a atividade matemática como atividade humana, sujeita a acertos e erros,
como um processo de buscas, questionamentos, conjecturas, contraexemplos, refutações, aplicações e comunicação.
Para tanto, é indispensável que os estudantes experimentem e interiorizem o caráter
distintivo da Matemática como ciência, ou seja, a natureza do raciocínio hipotético-dedutivo, em contraposição ao raciocínio hipotético-indutivo, característica
preponderante de outras ciências.
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HABILIDADES
(EM13MAT501) Investigar relações entre números expressos em tabelas para
representá los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para
generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando
essa representação é de função polinomial de 1º grau.
(EM13MAT502) Investigar relações entre números expressos em tabelas para
representá los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para
generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando
essa representação é de função polinomial de 2º grau do tipo y = ax2.
(EM13MAT503) Investigar pontos de máximo ou de mínimo de funções quadráticas em
contextos envolvendo superfícies, Matemática Financeira ou Cinemática, entre outros,
com apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT504) Investigar processos de obtenção da medida do volume de prismas,
pirâmides, cilindros e cones, incluindo o princípio de Cavalieri, para a obtenção das
fórmulas de cálculo da medida do volume dessas figuras.
(EM13MAT505) Resolver problemas sobre ladrilhamento do plano, com ou sem apoio de
aplicativos de geometria dinâmica, para conjecturar a respeito dos tipos ou composição
de polígonos que podem ser utilizados em ladrilhamento, generalizando padrões
observados.
(EM13MAT506) Representar graficamente a variação da área e do perímetro de
um polígono regular quando os comprimentos de seus lados variam, analisando e
classificando as funções envolvidas.
(EM13MAT507) Identificar e associar progressões aritméticas (PA) a funções afins de
domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e
resolução de problemas.
(EM13MAT508) Identificar e associar progressões geométricas (PG) a funções
exponenciais de domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de algumas
fórmulas e resolução de problemas.
(EM13MAT509) Investigar a deformação de ângulos e áreas provocada pelas diferentes
projeções usadas em cartografia (como a cilíndrica e a cônica), com ou sem suporte de
tecnologia digital.
(EM13MAT510) Investigar conjuntos de dados relativos ao comportamento de duas
variáveis numéricas, usando ou não tecnologias da informação, e, quando apropriado,
levar em conta a variação e utilizar uma reta para descrever a relação observada.
(EM13MAT511) Reconhecer a existência de diferentes tipos de espaços amostrais,
discretos ou não, e de eventos, equiprováveis ou não, e investigar implicações no cálculo
de probabilidades.
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5.2.1.1.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
As possibilidades de organização curricular das aprendizagens propostas na BNCC
de Matemática são várias. Uma organização possível – e mais próxima da prática
de elaboração curricular dessa área – é por unidades similares às propostas para o
Ensino Fundamental. Essas unidades podem ser, entre outras, Números e Álgebra,
Geometria e Medidas, e Probabilidade e Estatística, como apresentado nos quadros
a seguir. É importante destacar que, nesses quadros, foram mantidos os códigos
originais das habilidades (conforme apresentação no item anterior), o que permite
reconhecer a competência específica à qual cada habilidade está relacionada.
Assim, por exemplo, a habilidade EM13MAT402 está relacionada à competência
específica 4, o que se identifica no primeiro algarismo após a sigla MAT.
Na (re)elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas, é possível adotar
outras organizações, recorrendo tanto às habilidades definidas nesta BNCC quanto
a outras que sejam necessárias e que contemplem especificidades e demandas
próprias dos sistemas de ensino e das escolas. A despeito disso, é fundamental
preservar a articulação, proposta nesta BNCC, entre os vários campos da Matemática, com vistas à construção de uma visão integrada de Matemática e aplicada
à realidade. Além disso, é importante que os saberes matemáticos, do ponto de
vista pedagógico e didático, sejam fundamentados em diferentes bases, de modo a
assegurar a compreensão de fenômenos do próprio contexto cultural do indivíduo
e das relações interculturais.
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NÚMEROS E ÁLGEBRA
HABILIDADES
(EM13MAT104) Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica (índice de
desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros), investigando os processos de
cálculo desses números, para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos.
(EM13MAT203) Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na
análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas (para o
controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e compostos,
entre outros), para tomar decisões.
(EM13MAT101) Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos
às Ciências da Natureza que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos
gráficos das funções representadas e das taxas de variação, com ou sem apoio de
tecnologias digitais.
(EM13MAT302) Construir modelos empregando as funções polinomiais de 1º ou
2º graus, para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de
tecnologias digitais.
(EM13MAT401) Converter representações algébricas de funções polinomiais de 1º grau
em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o
comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra
e geometria dinâmica.
(EM13MAT510) Investigar conjuntos de dados relativos ao comportamento de duas
variáveis numéricas, usando ou não tecnologias da informação, e, quando apropriado,
levar em conta a variação e utilizar uma reta para descrever a relação observada.
(EM13MAT402) Converter representações algébricas de funções polinomiais de 2º grau
em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais
uma variável for diretamente proporcional ao quadrado da outra, recorrendo ou não a
softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica, entre outros materiais.
(EM13MAT501) Investigar relações entre números expressos em tabelas para
representá los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para
generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando
essa representação é de função polinomial de 1º grau.
(EM13MAT502) Investigar relações entre números expressos em tabelas para
representá los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para
generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando
essa representação é de função polinomial de 2º grau do tipo y = ax2.
(EM13MAT503) Investigar pontos de máximo ou de mínimo de funções quadráticas em
contextos envolvendo superfícies, Matemática Financeira ou Cinemática, entre outros,
com apoio de tecnologias digitais.
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NÚMEROS E ÁLGEBRA
HABILIDADES
(EM13MAT507) Identificar e associar progressões aritméticas (PA) a funções afins de
domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e
resolução de problemas.
(EM13MAT508) Identificar e associar progressões geométricas (PG) a funções
exponenciais de domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de algumas
fórmulas e resolução de problemas.
(EM13MAT303) Interpretar e comparar situações que envolvam juros simples com as que
envolvem juros compostos, por meio de representações gráficas ou análise de planilhas,
destacando o crescimento linear ou exponencial de cada caso.
(EM13MAT304) Resolver e elaborar problemas com funções exponenciais nos quais seja
necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos
como o da Matemática Financeira, entre outros.
(EM13MAT305) Resolver e elaborar problemas com funções logarítmicas nos quais seja
necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos
como os de abalos sísmicos, pH, radioatividade, Matemática Financeira, entre outros.
(EM13MAT403) Analisar e estabelecer relações, com ou sem apoio de tecnologias
digitais, entre as representações de funções exponencial e logarítmica expressas em
tabelas e em plano cartesiano, para identificar as características fundamentais (domínio,
imagem, crescimento) de cada função.
(EM13MAT306) Resolver e elaborar problemas em contextos que envolvem fenômenos
periódicos reais (ondas sonoras, fases da lua, ciclos menstruais, movimentos cíclicos,
entre outros) e comparar suas representações com as funções seno e cosseno, no plano
cartesiano, com ou sem apoio de aplicativos de álgebra e geometria.
(EM13MAT301) Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da Matemática e de outras
áreas do conhecimento, que envolvem equações lineares simultâneas, usando técnicas
algébricas e gráficas, com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT404) Analisar funções definidas por uma ou mais sentenças (tabela do Imposto
de Renda, contas de luz, água, gás etc.), em suas representações algébrica e gráfica,
identificando domínios de validade, imagem, crescimento e decrescimento, e convertendo
essas representações de uma para outra, com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT405) Utilizar conceitos iniciais de uma linguagem de programação na
implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente e/ou matemática.
(EM13MAT315) Investigar e registrar, por meio de um fluxograma, quando possível, um
algoritmo que resolve um problema.
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GEOMETRIA E MEDIDAS
HABILIDADES
(EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias,
que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis
entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento
e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.
(EM13MAT201) Propor e/ou participar de ações adequadas às demandas da região,
preferencialmente para sua comunidade, envolvendo medições e cálculos de perímetro,
de área, de volume, de capacidade ou de massa.
(EM13MAT307) Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de
uma superfície (reconfigurações, aproximação por cortes etc.) e deduzir expressões de
cálculo para aplicá las em situações reais (como o remanejamento e a distribuição de
plantações, entre outros), com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT105) Utilizar as noções de transformações isométricas (translação, reflexão,
rotação e composições destas) e transformações homotéticas para construir figuras e
analisar elementos da natureza e diferentes produções humanas (fractais, construções
civis, obras de arte, entre outras).
(EM13MAT308) Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as
noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem
triângulos, em variados contextos.
(EM13MAT309) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e
de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais (como o cálculo
do gasto de material para revestimento ou pinturas de objetos cujos formatos sejam
composições dos sólidos estudados), com ou sem apoio de tecnologias digitais.
(EM13MAT313) Utilizar, quando necessário, a notação científica para expressar uma
medida, compreendendo as noções de algarismos significativos e algarismos duvidosos,
e reconhecendo que toda medida é inevitavelmente acompanhada de erro.
(EM13MAT314) Resolver e elaborar problemas que envolvem grandezas determinadas pela
razão ou pelo produto de outras (velocidade, densidade demográfica, energia elétrica etc.).
(EM13MAT504) Investigar processos de obtenção da medida do volume de prismas,
pirâmides, cilindros e cones, incluindo o princípio de Cavalieri, para a obtenção das
fórmulas de cálculo da medida do volume dessas figuras.
(EM13MAT505) Resolver problemas sobre ladrilhamento do plano, com ou sem apoio de
aplicativos de geometria dinâmica, para conjecturar a respeito dos tipos ou composição de
polígonos que podem ser utilizados em ladrilhamento, generalizando padrões observados.
(EM13MAT506) Representar graficamente a variação da área e do perímetro de
um polígono regular quando os comprimentos de seus lados variam, analisando e
classificando as funções envolvidas.
(EM13MAT509) Investigar a deformação de ângulos e áreas provocada pelas diferentes
projeções usadas em cartografia (como a cilíndrica e a cônica), com ou sem suporte de
tecnologia digital.
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PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
HABILIDADES
(EM13MAT102) Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas estatísticas apresentadas
em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação, identificando, quando for o
caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras
não apropriadas.
(EM13MAT202) Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando
dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, e comunicar os resultados por meio
de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e das
medidas de dispersão (amplitude e desvio padrão), utilizando ou não recursos tecnológicos.
(EM13MAT310) Resolver e elaborar problemas de contagem envolvendo agrupamentos
ordenáveis ou não de elementos, por meio dos princípios multiplicativo e aditivo,
recorrendo a estratégias diversas, como o diagrama de árvore.
(EM13MAT311) Identificar e descrever o espaço amostral de eventos aleatórios, realizando
contagem das possibilidades, para resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo
da probabilidade.
(EM13MAT106) Identificar situações da vida cotidiana nas quais seja necessário fazer
escolhas levando se em conta os riscos probabilísticos (usar este ou aquele método
contraceptivo, optar por um tratamento médico em detrimento de outro etc.).
(EM13MAT312) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de probabilidade
de eventos em experimentos aleatórios sucessivos.
(EM13MAT316) Resolver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que envolvem
cálculo e interpretação das medidas de tendência central (média, moda, mediana) e das
medidas de dispersão (amplitude, variância e desvio padrão).
(EM13MAT406) Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com base
em dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de
softwares que inter relacionem estatística, geometria e álgebra.
(EM13MAT407) Interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos por meio de
diferentes diagramas e gráficos (histograma, de caixa (box plot), de ramos e folhas, entre
outros), reconhecendo os mais eficientes para sua análise.
(EM13MAT511) Reconhecer a existência de diferentes tipos de espaços amostrais,
discretos ou não, e de eventos, equiprováveis ou não, e investigar implicações no cálculo
de probabilidades.
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5.3.

 ÁREA DE CIÊNCIAS
A
DA NATUREZA E SUAS
TECNOLOGIAS

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 submicroscópicos aos cosmológicos; do
movimento das estrelas e galáxias às propriedades e transformações dos materiais. 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.
Todavia, poucas pessoas aplicam os conhecimentos e procedimentos científicos na resolução de seus problemas cotidianos (como
estimar o consumo de energia de aparelhos elétricos a partir de
suas especificações técnicas, ler e interpretar rótulos de alimentos etc.). Tal constatação corrobora a necessidade de a Educação
Básica – em especial, a área de Ciências da Natureza – comprometer-se com o letramento científico da população.
É importante destacar que aprender Ciências da Natureza vai além
do aprendizado de seus conteúdos conceituais. Nessa perspectiva,
a BNCC da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias – por
meio de um olhar articulado da Biologia, da Física e da Química
– define competências e habilidades que permitem a ampliação e
a sistematização das aprendizagens essenciais desenvolvidas no
Ensino Fundamental no que se refere: aos conhecimentos conceituais da área; à contextualização social, cultural, ambiental e
histórica desses conhecimentos; aos processos e práticas de investigação e às linguagens das Ciências da Natureza.
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Na área de Ciências da Natureza, os conhecimentos conceituais
são sistematizados em leis, teorias e modelos. A elaboração, a
interpretação e a aplicação de modelos explicativos para fenômenos naturais e sistemas tecnológicos são aspectos fundamentais
do fazer científico, bem como a identificação de regularidades,
invariantes e transformações. Portanto, no Ensino Médio, o desenvolvimento do pensamento científico envolve aprendizagens
específicas, com vistas a sua aplicação em contextos diversos.
Na definição das competências específicas e habilidades da área de
Ciências da Natureza e suas Tecnologias foram privilegiados conhecimentos conceituais considerando a continuidade à proposta do
Ensino Fundamental, sua relevância no ensino de Física, Química e
Biologia e sua adequação ao Ensino Médio. Dessa forma, a BNCC
da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias propõe um
aprofundamento nas temáticas Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo. Os conhecimentos conceituais associados
a essas temáticas constituem uma base que permite aos estudantes investigar, analisar e discutir situações-problema que emerjam
de diferentes contextos socioculturais, além de compreender e
interpretar leis, teorias e modelos, aplicando-os na resolução de
problemas individuais, sociais e ambientais. Dessa forma, os estudantes podem reelaborar seus próprios saberes relativos a essas
temáticas, bem como reconhecer as potencialidades e limitações
das Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
Cabe considerar e valorizar, também, diferentes cosmovisões – que
englobam conhecimentos e saberes de povos e comunidades tradicionais –, reconhecendo que não são pautadas nos parâmetros
teórico-metodológicos das ciências ocidentais, pois implicam sensibilidades outras que não separam a natureza da compreensão
mais complexa da relação homem-natureza.
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Em Matéria e Energia, no Ensino Médio, diversificam-se as situações-problema, referidas nas competências específicas e nas
habilidades, incluindo-se aquelas que permitem a aplicação de
modelos com maior nível de abstração e que buscam explicar, analisar e prever os efeitos das interações e relações entre matéria
e energia (por exemplo, analisar matrizes energéticas ou realizar
previsões sobre a condutibilidade elétrica e térmica de materiais,
sobre o comportamento dos elétrons frente à absorção de energia
luminosa, sobre o comportamento dos gases frente a alterações de
pressão ou temperatura, ou ainda sobre as consequências de emissões radioativas no ambiente e na saúde).
Em Vida, Terra e Cosmos, resultado da articulação das unidades
temáticas Vida e Evolução e Terra e Universo desenvolvidas no
Ensino Fundamental, propõe-se que os estudantes analisem a
complexidade dos processos relativos à origem e evolução da Vida
(em particular dos seres humanos), do planeta, das estrelas e do
Cosmos, bem como a dinâmica das suas interações, e a diversidade dos seres vivos e sua relação com o ambiente. Isso implica,
por exemplo, considerar modelos mais abrangentes ao explorar
algumas aplicações das reações nucleares, a fim de explicar processos estelares, datações geológicas e a formação da matéria e
da vida, ou ainda relacionar os ciclos biogeoquímicos ao metabolismo dos seres vivos, ao efeito estufa e às mudanças climáticas.
A contextualização social, histórica e cultural da ciência e da
tecnologia é fundamental para que elas sejam compreendidas
como empreendimentos humanos e sociais. Na BNCC, portanto,
propõe-se também discutir o papel do conhecimento científico e
tecnológico na organização social, nas questões ambientais, na
saúde humana e na formação cultural, ou seja, analisar as relações
entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente.
A contextualização dos conhecimentos da área supera a simples
exemplificação de conceitos com fatos ou situações cotidianas.
Sendo assim, a aprendizagem deve valorizar a aplicação dos
conhecimentos na vida individual, nos projetos de vida, no mundo
do trabalho, favorecendo o protagonismo dos estudantes no
enfrentamento de questões sobre consumo, energia, segurança,
ambiente, saúde, entre outras.
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Na mesma direção, a contextualização histórica não se ocupa
apenas da menção a nomes de cientistas e a datas da história da
Ciência, mas de apresentar os conhecimentos científicos como
construções socialmente produzidas, com seus impasses e contradições, influenciando e sendo influenciadas por condições
políticas, econômicas, tecnológicas, ambientais e sociais de cada
local, época e cultura.
Para que os estudantes aprofundem e ampliem suas reflexões a
respeito dos contextos de produção e aplicação do conhecimento
científico e tecnológico, as competências específicas e habilidades propostas para o Ensino Médio exploram situações-problema
envolvendo melhoria da qualidade de vida, segurança, sustentabilidade, diversidade étnica e cultural, entre outras. Espera-se,
também, que os estudantes possam avaliar o impacto de tecnologias contemporâneas (como as de informação e comunicação,
geoprocessamento, geolocalização, processamento de dados,
impressão, entre outras) em seu cotidiano, em setores produtivos,
na economia, nas dinâmicas sociais e no uso, reúso e reciclagem de
recursos naturais. Dessa maneira, as Ciências da Natureza constituem-se referencial importante para a interpretação de fenômenos
e problemas sociais.
Ainda com relação à contextualização histórica, propõe-se, por
exemplo, a comparação de distintas explicações científicas propostas em diferentes épocas e culturas e o reconhecimento dos
limites explicativos das ciências, criando oportunidades para que
os estudantes compreendam a dinâmica da construção do conhecimento científico.
Os processos e práticas de investigação merecem também destaque especial nessa área. Portanto, a dimensão investigativa das
Ciências da Natureza deve ser enfatizada no Ensino Médio, aproximando os estudantes dos procedimentos e instrumentos de
investigação, tais como: identificar problemas, formular questões,
identificar informações ou variáveis relevantes, propor e testar
hipóteses, elaborar argumentos e explicações, escolher e utilizar
instrumentos de medida, planejar e realizar atividades experimentais e pesquisas de campo, relatar, avaliar e comunicar conclusões
e desenvolver ações de intervenção, a partir da análise de dados e
informações sobre as temáticas da área.
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A abordagem investigativa deve promover o protagonismo dos
estudantes na aprendizagem e na aplicação de processos, práticas e procedimentos, a partir dos quais o conhecimento científico
e tecnológico é produzido. Nessa etapa da escolarização, ela
deve ser desencadeada a partir de desafios e problemas abertos
e contextualizados, para estimular a curiosidade e a criatividade
na elaboração de procedimentos e na busca de soluções de natureza teórica e/ou experimental. Dessa maneira, intensificam-se o
diálogo com o mundo real e as possibilidades de análises e de
intervenções em contextos mais amplos e complexos, como no
caso das matrizes energéticas e dos processos industriais, em
que são indispensáveis os conhecimentos científicos, tais como os
tipos e as transformações de energia, e as propriedades dos materiais. Vale a pena ressaltar que, mais importante do que adquirir as
informações em si, é aprender como obtê-las, como produzi-las e
como analisá-las criticamente.
As análises, investigações, comparações e avaliações contempladas
nas competências e habilidades da área podem ser desencadeadoras de atividades envolvendo procedimentos de investigação.
Propõe-se que os estudantes do Ensino Médio ampliem tais procedimentos, introduzidos no Ensino Fundamental, explorando,
sobretudo, experimentações e análises qualitativas e quantitativas
de situações-problema.
Diante da diversidade dos usos e da divulgação do conhecimento
científico e tecnológico na sociedade contemporânea, torna-se fundamental a apropriação, por parte dos estudantes, de linguagens
específicas da área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
Aprender tais linguagens, por meio de seus códigos, símbolos,
nomenclaturas e gêneros textuais, é parte do processo de letramento científico necessário a todo cidadão.
O Ensino Médio deve, portanto, promover a compreensão e a apropriação desse modo de “se expressar” próprio das Ciências da
Natureza pelos estudantes. Isso significa, por exemplo, garantir: o
uso pertinente da terminologia científica de processos e conceitos
(como dissolução, oxidação, polarização, magnetização, adaptação,
sustentabilidade, evolução e outros); a identificação e a utilização
de unidades de medida adequadas para diferentes grandezas; ou,
ainda, o envolvimento em processos de leitura, comunicação e
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divulgação do conhecimento científico, fazendo uso de imagens,
gráficos, vídeos, notícias, com aplicação ampla das tecnologias da
informação e comunicação. Tudo isto é fundamental para que os
estudantes possam entender, avaliar, comunicar e divulgar o conhecimento científico, além de lhes permitir uma maior autonomia em
discussões, analisando, argumentando e posicionando-se criticamente em relação a temas de ciência e tecnologia.
Essa perspectiva está presente nas competências específicas e
habilidades da área por meio do incentivo à leitura e análise de
materiais de divulgação científica, à comunicação de resultados
de pesquisas, à participação e promoção de debates, entre outros.
Pretende-se, também, que os estudantes aprendam a estruturar
discursos argumentativos que lhes permitam avaliar e comunicar
conhecimentos produzidos, para diversos públicos, em contextos variados, utilizando diferentes mídias e tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDIC), e implementar propostas de
intervenção pautadas em evidências, conhecimentos científicos e
princípios éticos e socioambientalmente responsáveis.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da Educação Básica e com as da área de Ciências da
Natureza do Ensino Fundamental, no Ensino Médio, a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias deve garantir aos estudantes
o desenvolvimento de competências específicas. Relacionadas a
cada uma delas, são indicadas, posteriormente, habilidades a ser
alcançadas nessa etapa.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E
SUAS TECNOLOGIAS PARA O ENSINO MÉDIO
1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas
interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais
e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos
socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local,
regional e global.
2. Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do
Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento
e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender
decisões éticas e responsáveis.
3. Investigar situações problema e avaliar aplicações do conhecimento científico
e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e
linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que
considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas
descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos
e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e
comunicação (TDIC).
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5.3.1.

 IÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS
C
TECNOLOGIAS NO ENSINO MÉDIO:
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS E HABILIDADES

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1
Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e
relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as
condições de vida em âmbito local, regional e global.
Nessa competência específica, os fenômenos naturais e os processos tecnológicos são
analisados sob a perspectiva das relações entre matéria e energia, possibilitando, por
exemplo, a avaliação de potencialidades, limites e riscos do uso de diferentes materiais
e/ou tecnologias para tomar decisões responsáveis e consistentes diante dos diversos
desafios contemporâneos. Dessa maneira, podem-se estimular estudos referentes a:
estrutura da matéria; transformações químicas; leis ponderais; cálculo estequiométrico;
princípios da conservação da energia e da quantidade de movimento; ciclo da água;
leis da termodinâmica; cinética e equilíbrio químicos; fusão e fissão nucleares; espectro
eletromagnético; efeitos biológicos das radiações ionizantes; mutação; poluição; ciclos
biogeoquímicos; desmatamento; camada de ozônio e efeito estufa; desenvolvimento
e aprimoramento de tecnologias de obtenção de energia elétrica; processos produtivos como o da obtenção do etanol, da cal virgem, da soda cáustica, do hipoclorito de
sódio, do ferro-gusa, do alumínio, do cobre, entre outros.
Também é importante ressaltar que as diferentes habilidades relacionadas a esta competência podem ser desenvolvidas com o uso de dispositivos e aplicativos digitais, que
facilitem e potencializem tanto análises e estimativas como a elaboração de representações, simulações e protótipos.
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HABILIDADES
(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos
digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam
quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus
comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o
desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da
vida em todas as suas formas.
(EM13CNT102) Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de
sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os
efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também
o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à
construção dos protótipos.
(EM13CNT103) Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar
as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na
saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.
(EM13CNT104) Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando
a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como
também o nível de exposição a eles, posicionando se criticamente e propondo soluções
individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis.
(EM13CNT105) Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos
naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e/
ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida.
(EM13CNT106) Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais,
tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração,
o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a
disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as
características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos
socioambientais e culturais.
(EM13CNT107) Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento
de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas,
baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação
e condução de energia envolvidos com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos
digitais , para propor ações que visem a sustentabilidade.
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2
Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos
para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos
seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis.
Ao reconhecerem que os processos de transformação e evolução permeiam a natureza
e ocorrem das moléculas às estrelas em diferentes escalas de tempo, os estudantes
têm a oportunidade de elaborar reflexões que situem a humanidade e o planeta Terra
na história do Universo, bem como inteirar-se da evolução histórica dos conceitos e
das diferentes interpretações e controvérsias envolvidas nessa construção.
Da mesma forma, entender a vida em sua diversidade de formas e níveis de organização permite aos estudantes atribuir importância à natureza e a seus recursos,
considerando a imprevisibilidade de fenômenos, as consequências da ação antrópica e os limites das explicações e do próprio conhecimento científico.
Se por um lado é fundamental avaliar os limites da ciência, por outro é igualmente
importante conhecer seu imenso potencial. Ao realizar previsões (relativas ao movimento da Terra no espaço, à herança genética ao longo das gerações, ao lançamento
ou movimento de um satélite, à queda de um corpo no nosso planeta ou mesmo à
avaliação das mudanças climáticas a médio e longo prazos, entre outras), a ideia de
se conhecer um pouco do futuro próximo ou distante pode fornecer alguns elementos para pensar e repensar sobre o alcance dos conhecimentos científicos. Sempre
que possível, os estudantes podem construir representações ou protótipos, com ou
sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de
realidade virtual, entre outros), que possibilitem fazer projeções e avaliar impactos
futuros considerando contextos atuais.
Nessa competência específica, podem ser mobilizados conhecimentos conceituais
relacionados a: origem da Vida; evolução biológica; registro fóssil; exobiologia;
biodiversidade; origem e extinção de espécies; políticas ambientais; biomoléculas; organização celular; órgãos e sistemas; organismos; populações; ecossistemas;
teias alimentares; respiração celular; fotossíntese; neurociência; reprodução e
hereditariedade; genética mendeliana; processos epidemiológicos; espectro eletromagnético; modelos atômicos, subatômicos e cosmológicos; astronomia; evolução
estelar; gravitação; mecânica newtoniana; previsão do tempo; história e filosofia da
ciência; entre outros.
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HABILIDADES
(EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas
e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida,
da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.
(EM13CNT202) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes
níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores
limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares
de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EM13CNT203) Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus
impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção
da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia,
utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de
dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual,
entre outros).
(EM13CNT204) Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos
de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações
gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares
de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais,
fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e
incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências.
(EM13CNT206) Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade,
considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação
humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta.
(EM13CNT207) Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências
e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando
os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de
prevenção e de promoção da saúde e do bem estar.
(EM13CNT208) Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história
humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes
formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica e
cultural humana.
(EM13CNT209) Analisar a evolução estelar associando a aos modelos de origem e
distribuição dos elementos químicos no Universo, compreendendo suas relações com as
condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas
e composições e as possibilidades de existência de vida, utilizando representações e
simulações, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de
simulação e de realidade virtual, entre outros).
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3
Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico
e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem
demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias
e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).
Em um mundo repleto de informações de diferentes naturezas e origens, facilmente difundidas e acessadas, sobretudo, por meios digitais, é premente que os
jovens desenvolvam capacidades de seleção e discernimento de informações que
lhes permitam, com base em conhecimentos científicos confiáveis, investigar situações-problema e avaliar as aplicações do conhecimento científico e tecnológico
nas diversas esferas da vida humana com ética e responsabilidade.
Discussões sobre as tecnologias relacionadas à geração de energia elétrica (tanto as
tradicionais quanto as mais inovadoras) e ao uso de combustíveis, por exemplo, possibilitam aos estudantes analisar os diferentes modos de vida das populações humanas
e a dependência desses fatores. Na mesma direção, explorar como os avanços científicos e tecnológicos estão relacionados às aplicações do conhecimento sobre DNA
e células pode gerar debates e controvérsias – pois, muitas vezes, sua repercussão
extrapola os limites da ciência, explicitando dilemas éticos para toda a sociedade.
Também a utilização atual de aparelhos elétricos e eletrônicos traz questões para
além dos seus princípios de funcionamento, como os possíveis danos à saúde por
eles causados ou a contaminação dos recursos naturais pelo seu descarte.
A compreensão desses processos é essencial para um debate fundamentado sobre
os impactos da tecnologia nas relações humanas, sejam elas locais ou globais, e
suas implicações éticas, morais, culturais, sociais, políticas e econômicas, e sobre
seus riscos e benefícios para o desenvolvimento sustentável e a preservação da
vida no planeta.
Por meio do desenvolvimento dessa competência específica, de modo articulado
às competências anteriores, espera-se que os estudantes possam se apropriar de
procedimentos e práticas das Ciências da Natureza como o aguçamento da curiosidade sobre o mundo, a construção e avaliação de hipóteses, a investigação de
situações-problema, a experimentação com coleta e análise de dados mais aprimorados, como também se tornar mais autônomos no uso da linguagem científica e na
comunicação desse conhecimento. Para tanto, é fundamental que possam experienciar diálogos com diversos públicos, em contextos variados, utilizando diferentes
mídias, dispositivos e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), e
construindo narrativas variadas sobre os processos e fenômenos analisados.
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Além disso, para o desenvolvimento dessa competência específica podem ser
mobilizados conhecimentos conceituais relacionados a: aplicação da tecnologia do
DNA recombinante; identificação por DNA; emprego de células-tronco; neurotecnologias; produção de tecnologias de defesa; estrutura e propriedades de compostos
orgânicos; isolantes e condutores térmicos, elétricos e acústicos; eficiência de diferentes tipos de motores; matriz energética; agroquímicos; controle biológico de pragas;
conservantes alimentícios; mineração; herança biológica; desenvolvimento sustentável;
vacinação; darwinismo social, eugenia e racismo; mecânica newtoniana; equipamentos
de segurança etc.

HABILIDADES
(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar
instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou
resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento
de situações problema sob uma perspectiva científica.
(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de
análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos,
tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes
linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo
a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de
relevância sociocultural e ambiental.
(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das
Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos
dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência
dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção
de fontes confiáveis de informações.
(EM13CNT304) Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de
conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA,
tratamentos com células tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias de defesa,
estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes,
legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.
(EM13CNT305) Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das Ciências
da Natureza na justificativa de processos de discriminação, segregação e privação
de direitos individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e históricos, para
promover a equidade e o respeito à diversidade.
(EM13CNT306) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando
conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e
recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física,
individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos
digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.
(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu
uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) e/
ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local e cotidiano.
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HABILIDADES
(EM13CNT308) Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos e/ou
eletrônicos e sistemas de automação para compreender as tecnologias contemporâneas
e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais.
(EM13CNT309) Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas
à dependência do mundo atual em relação aos recursos não renováveis e discutir
a necessidade de introdução de alternativas e novas tecnologias energéticas e de
materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos de produção de novos
materiais.
(EM13CNT310) Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e
demais serviços básicos (saneamento, energia elétrica, transporte, telecomunicações,
cobertura vacinal, atendimento primário à saúde e produção de alimentos, entre outros)
e identificar necessidades locais e/ou regionais em relação a esses serviços, a fim de
avaliar e/ou promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida e nas
condições de saúde da população.

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
ENSINO MÉDIO

5.4.

 ÁREA DE CIÊNCIAS
A
HUMANAS E SOCIAIS
APLICADAS

A BNCC da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – integrada
por Filosofia, Geografia, História e Sociologia – propõe a ampliação
e o aprofundamento das aprendizagens essenciais desenvolvidas no
Ensino Fundamental, sempre orientada para uma formação ética. Tal
compromisso educativo tem como base as ideias de justiça, solidariedade, autonomia, liberdade de pensamento e de escolha, ou seja,
a compreensão e o reconhecimento das diferenças, o respeito aos
direitos humanos e à interculturalidade, e o combate aos preconceitos de qualquer natureza.
No Ensino Fundamental, a BNCC se concentra nos processos de
tomada de consciência do Eu, do Outro e do Nós, das diferenças em
relação ao Outro e das diversas formas de organização da família
e da sociedade em diferentes espaços e épocas históricas. Para
tanto, prevê que os estudantes explorem conhecimentos próprios
da Geografia e da História: temporalidade, espacialidade, ambiente e
diversidade (de raça, religião, tradições étnicas etc.), modos de organização da sociedade e relações de produção, trabalho e poder, sem
deixar de lado o processo de transformação de cada indivíduo, da
escola, da comunidade e do mundo.
A exploração dessas questões sob uma perspectiva mais complexa
torna-se possível no Ensino Médio dada a maior capacidade cognitiva
dos jovens, que lhes permite ampliar seu repertório conceitual e sua
capacidade de articular informações e conhecimentos. O desenvolvimento das capacidades de observação, memória e abstração permite
percepções mais acuradas da realidade e raciocínios mais complexos
– com base em um número maior de variáveis –, além de um domínio
maior sobre diferentes linguagens, o que favorece os processos de
simbolização e de abstração.
Portanto, no Ensino Médio, a BNCC da área de Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas propõe que os estudantes desenvolvam a capacidade de estabelecer diálogos – entre indivíduos, grupos sociais e
cidadãos de diversas nacionalidades, saberes e culturas distintas –,
elemento essencial para a aceitação da alteridade e a adoção de uma
conduta ética em sociedade. Para tanto, define habilidades relativas
ao domínio de conceitos e metodologias próprios dessa área. As operações de identificação, seleção, organização, comparação, análise,
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interpretação e compreensão de um dado objeto de conhecimento
são procedimentos responsáveis pela construção e desconstrução
dos significados do que foi selecionado, organizado e conceituado
por um determinado sujeito ou grupo social, inserido em um tempo,
um lugar e uma circunstância específicos.
De posse desses instrumentos, espera-se que os jovens elaborem
hipóteses e argumentos com base na seleção e na sistematização
de dados, obtidos em fontes confiáveis e sólidas. A elaboração de
uma hipótese é um passo importante tanto para a construção
do diálogo como para a investigação científica, pois coloca em
prática a dúvida sistemática – entendida como questionamento
e autoquestionamento, conduta contrária à crença em verdades
absolutas.
Nessa direção, a BNCC da área de Ciências Humanas prevê que, no
Ensino Médio, sejam enfatizadas as aprendizagens dos estudantes
relativas ao desafio de dialogar com o Outro e com as novas tecnologias. Considerando que as novas tecnologias exercem influência,
às vezes negativa, outras vezes positiva, no conjunto das relações
sociais, é necessário assegurar aos estudantes a análise e o uso
consciente e crítico dessas tecnologias, observando seus objetivos
circunstanciais e suas finalidades a médio e longo prazos, explorando
suas potencialidades e evidenciando seus limites na configuração
do mundo contemporâneo.
É necessário, ainda, que a Área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas favoreça o protagonismo juvenil investindo para que os
estudantes sejam capazes de mobilizar diferentes linguagens (textuais, imagéticas, artísticas, gestuais, digitais, tecnológicas, gráficas,
cartográficas etc.), valorizar os trabalhos de campo (entrevistas,
observações, consultas a acervos históricos etc.), recorrer a diferentes formas de registros e engajar-se em práticas cooperativas, para
a formulação e resolução de problemas.
Considerando as aprendizagens a ser garantidas aos jovens no
Ensino Médio, a BNCC da área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas está organizada de modo a tematizar e problematizar algumas categorias da área, fundamentais à formação dos
estudantes: Tempo e Espaço; Territórios e Fronteiras; Indivíduo,
Natureza, Sociedade, Cultura e Ética; e Política e Trabalho. Cada
uma delas pode ser desdobrada em outras ou ainda analisada à luz
das especificidades de cada região brasileira, de seu território, da
sua história e da sua cultura.
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Tempo e Espaço explicam os fenômenos nas Ciências Humanas
porque permitem identificar contextos, sendo categorias difíceis de
se dissociar. No Ensino Médio, a análise de acontecimentos ocorridos em circunstâncias variadas torna possível compará-los, observar
suas semelhanças e diferenças, assim como compreender processos
marcados pela continuidade, por mudanças e por rupturas.
Nomear o que é semelhante ou diferente em cada cultura é relativamente simples. Bem mais complexo é explicar as razões e os
motivos (materiais e imateriais) responsáveis pela formação de uma
sociedade, de sua língua, seus usos e costumes. É simples enunciar a
diferença. Complexo é explicar a “lógica” que produz a diversidade.
Portanto, analisar, comparar e compreender diferentes sociedades,
sua cultura material, sua formação e desenvolvimento no tempo e
no espaço, a natureza de suas instituições, as razões das desigualdades, os conflitos, em maior ou menor escala, e as relações de
poder no interior da sociedade ou no contexto mundial são algumas
das aprendizagens propostas pela área para o Ensino Médio.
Definir o que seria o tempo é um desafio sobre o qual se debruçaram e se debruçam grandes pensadores de diversas áreas do
conhecimento. O tempo é matéria de reflexão na Filosofia, na Física,
na Matemática, na Biologia, na História, na Sociologia e em outras
áreas do saber.
Na História, o tempo assume significados e importância variados.
O fundamental é compreender que não existe uma única noção
de tempo e que ele não é nem homogêneo nem linear, ou seja,
ele expressa diferentes significados. Assim, no Ensino Médio, os
estudantes precisam desenvolver noções de tempo que ultrapassem a dimensão cronológica, ganhando diferentes dimensões,
tanto simbólicas como abstratas, destacando as noções de tempo
em diferentes sociedades. Na história, o acontecimento, quando
narrado, permite-nos ver nele tanto o tempo transcorrido como o
tempo constituído na narrativa sobre o narrado.
A compreensão do espaço deve contemplar suas dimensões histórica e
cultural, ultrapassando suas representações cartográficas. Espaço está
associado aos arranjos dos objetos de diversas naturezas e, também,
às movimentações de diferentes grupos, povos e sociedades, nas quais
ocorrem eventos, disputas, conflitos, ocupações (ordenadas ou desordenadas) ou dominações. No espaço (em um lugar) se dá a produção,
a distribuição e o consumo de mercadorias. Nele são realizados fluxos
de diversas naturezas (pessoas e objetos) e são desenvolvidas relações de trabalho, com ritmos e velocidades variados.
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Território e Fronteira, por sua vez, são categorias cuja utilização, na
área de Ciências Humanas, é bastante ampla.
Território é uma categoria usualmente associada a uma porção da
superfície terrestre sob domínio de um grupo e suporte para nações,
estados, países. É dele que provêm alimento, segurança, identidade
e refúgio. Engloba as noções de lugar, região, fronteira e, especialmente, os limites políticos e administrativos de cidades, estados
e países, sendo, portanto, esquemas abstratos de organização da
realidade. Associa-se território também à ideia de poder, jurisdição,
administração e soberania, dimensões que expressam a diversidade
das relações sociais e permitem juízos analíticos.
Fronteira também é uma categoria construída historicamente. Ao
expressar uma cultura, povos definem fronteiras, formas de organização social e, por vezes, áreas de confronto com outros grupos.
A conformação dos impérios coloniais, a formação dos Estados
Nacionais e os processos de globalização problematizam a discussão sobre limites culturais e fronteiras nacionais. Os limites,
por exemplo, entre civilização e barbárie geraram, não raro, a destruição daqueles indivíduos considerados bárbaros. Temos aí uma
fronteira sangrenta. Povos com culturas e saberes distintos em
muitos casos foram separados ou reagrupados de forma a resolver
ou agravar conflitos, facilitar ou dificultar deslocamentos humanos,
favorecer ou impedir a integração territorial de populações com
identidades semelhantes.
Para além das marcações tradicionais do território, as cidades são
repletas de territorialidades marcadas por fronteiras econômicas,
sociais e culturais. As músicas, as festas e o lazer podem aproximar,
mas podem também separar, criar grupos com culturas específicas
ou circuitos culturais ou de poder. As fronteiras culturais são porosas,
móveis e nem sempre circunscritas a um território específico.
Também há fronteiras de saberes, que envolvem, entre outros elementos, conhecimentos e práticas de diferentes sociedades. Caçar
ou pescar, por exemplo, são atividades que demandam habilidades nem sempre conhecidas e desenvolvidas por populações das
grandes cidades. Plantar e colher exigem competências e habilidades experimentadas no dia a dia por populações dedicadas ao
trabalho agrícola, desenhando fronteiras, frutos de diversas formas
de produção, usos do solo e transformação na natureza.
Assim, no Ensino Médio, o estudo dessas categorias deve possibilitar aos estudantes compreender os processos identitários marcados
por territorialidades e fronteiras em históricas disputas de diversas
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naturezas, mobilizar a curiosidade investigativa sobre o seu lugar
no mundo, possibilitando a sua transformação e a do lugar em que
vivem, enunciar aproximações e reconhecer diferenças.
A discussão a respeito das categorias Indivíduo, Natureza, Sociedade, Cultura e Ética, bem como de suas relações, marca a
constituição das chamadas Ciências Humanas. O esclarecimento
teórico dessas categorias tem como base a resposta à questão que
a tradição socrática, nas origens do pensamento grego, introduziu:
O que é o ser humano?
Na busca da unidade, de uma natureza (physis), os primeiros pensadores gregos sistematizaram questões e se indagaram sobre
as finalidades da existência, sobre o que era comum a todos os
seres da mesma espécie, produzindo uma visão essencializada
e metafísica sobre os seres humanos. A identificação da condição humana como animal político – e animal social – significa que,
independentemente da singularidade de cada um, as pessoas são
essencialmente capazes de se organizar para uma vida em comum
e de se governar. Ou seja, os seres humanos têm uma necessidade
vital da convivência coletiva.
Todavia, os humanos têm, também, necessidades relacionadas à
sua subsistência. Nesse sentido, exercem atividades que implicam
relações com a natureza, agindo sobre ela de maneira deliberada
e consciente, transformando-a. Esse processo contribui para que o
indivíduo se produza como ser social. A sociedade, da qual faz parte
o indivíduo, consiste em um grupo humano, ocupante de um território, com uma forma de organização baseada em tradições, práticas,
hábitos, costumes, modos de ser e valores, responsáveis por sua
especificidade cultural. Na construção de sua vida em sociedade, o
indivíduo estabelece relações e interações sociais com outros indivíduos, constrói sua percepção de mundo, atribui significados ao
mundo ao seu redor, interfere na natureza e a transforma, produz
conhecimento e saberes, com base em alguns procedimentos cognitivos próprios, fruto de suas tradições tanto físico-materiais como
simbólico-culturais. A forma como diferentes povos e sociedades
estruturam e organizam o espaço físico-territorial e suas atividades econômicas permite, por exemplo, reconhecer a influência
que esses aspectos exercem sobre os diversos modos como esses
grupos estabelecem suas relações com a natureza, incluindo-se os
problemas ambientais resultantes dessas interferências. As relações
que uma sociedade tem com a natureza também são influenciadas pela importância atribuída a ela em sua cultura, pelos valores
sociais como um todo e pela informação e consciência que se tem
da importância da natureza para a sustentabilidade do planeta.
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As transformações geradas por cada indivíduo são mediadas pela
cultura. Em sua etimologia latina, a cultura remete à ação de cultivar saberes, práticas e costumes em um determinado grupo. Na
tradição metafísica, a cultura foi apresentada em oposição à natureza. Atualmente, as Ciências Humanas compreendem a cultura a
partir de contribuições de diferentes campos do saber. O caráter
polissêmico da cultura permite compreender o modo como ela se
apresenta a partir de códigos de comunicação e comportamento,
de símbolos e artefatos, como parte da produção, da circulação
e do consumo de sistemas culturais que se manifestam na vida
social. Os indivíduos estão inseridos em culturas (urbanas, rurais,
eruditas, de massas, populares, regionais, locais etc.) e, dessa
forma, são produtores e produto das transformações culturais e
sociais de seu tempo.
Na modernidade, a noção de indivíduo se tornou mais complexa
em razão das transformações ocorridas no âmbito das relações
sociais marcadas por novos códigos culturais, concepções de individualidade e formas de organização política no mundo ocidental.
Em meio às mudanças, foram criadas condições para o debate a
respeito da natureza dos seres humanos, seu papel em diferentes
culturas, suas instituições e sua capacidade para a autodeterminação. A sociedade capitalista, por exemplo, ao mesmo tempo
em que propõe a centralidade de sujeitos iguais, constrói relações econômicas que produzem e reproduzem desigualdades no
corpo social.
As diferenças e semelhanças entre os indivíduos e as sociedades
foram sedimentadas ao longo do tempo e em múltiplos espaços
e circunstâncias. Procurar identificar essas diferenças e semelhanças tanto em seu grupo social (familiar, escolar, bairro, cidade, país,
etnia, religião etc.) quanto em outros povos e sociedades constitui uma aprendizagem a ser garantida aos estudantes na área de
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Para além dessa identificação, o exercício de deslocamento para outros pontos de vista e o
reconhecimento de diferentes demandas políticas é central para a
formação das juventudes no Ensino Médio, na medida em que ajuda
a superar posturas baseadas na reiteração das referências de seu
próprio grupo para avaliar os demais.
Seguindo essa atitude inquiridora da realidade, é preciso que os
estudantes percebam que a pretensão da validade e a aceitação de
princípios universais têm sido questionadas por diversos campos
das Ciências Humanas, visto que a legitimação dos saberes envolve
um conjunto de códigos produzidos em diferentes épocas e sociedades. A razão e a experiência, por exemplo, são paradigmas da
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sociedade moderna ocidental e dificilmente servirão para analisar
sociedades fundadas em outras lógicas, produto de outras histórias
e outros contextos.
O entrelaçamento entre questões sociais, culturais e individuais
permite aprofundar, no Ensino Médio, a discussão sobre a ética. Para
tanto, os estudantes devem dialogar sobre noções básicas como o
respeito, a convivência e o bem comum em situações concretas. A
ética pressupõe a compreensão da importância dos direitos humanos
e de se aderir a eles de forma ativa no cotidiano, a identificação do
bem comum e o estímulo ao respeito e ao acolhimento às diferenças
entre pessoas e povos, tendo em vista a promoção do convívio social
e o respeito universal às pessoas, ao bem público e à coletividade.
Em suma, o conhecimento do Outro, da outra cultura, depende da
capacidade de se indagar para indagar o Outro, atitude fundamental
a ser desenvolvida na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
Esse é o primeiro passo para a formação de sujeitos protagonistas
tanto no processo de construção do conhecimento como da ação
ética diante do mundo real e virtual, marcado por uma multiplicidade de culturas.
As categorias Política e Trabalho também ocupam posição de centralidade nas Ciências Humanas. A vida em sociedade pressupõe ações
individuais e coletivas que são mediadas pela política e pelo trabalho.
A política é entendida enquanto ação e inserção do indivíduo na pólis,
na sociedade e no mundo, incluindo o viver coletivo e a cidadania.
As discussões em torno do bem comum e do público, dos regimes
políticos e das formas de organização em sociedade, as lógicas de
poder estabelecidas em diferentes grupos, a micropolítica, as teorias
em torno do Estado e suas estratégias de legitimação e a tecnologia
interferindo nas formas de organização da sociedade são alguns dos
temas que estimulam a produção de saberes nessa área.
A política está na origem do pensamento filosófico. Na Grécia Antiga,
o exercício da argumentação e a discussão sobre os destinos das
cidades e suas leis estimularam a retórica e a abstração como práticas
necessárias para o debate em torno do bem comum. Esse exercício
permitiu ao cidadão da pólis compreender a política como produção
humana capaz de favorecer as relações entre pessoas e povos e, ao
mesmo tempo, desenvolver a crítica a mecanismos políticos como a
demagogia e a manipulação do interesse público. A política, em sua
origem grega, foi o instrumento utilizado para combater os autoritarismos, as tiranias, os terrores, as violências e as múltiplas formas de
destruição da vida pública.
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No mundo contemporâneo, essas questões observadas tanto em
escala local como global ganham maior visibilidade na Geopolítica,
pois ela enuncia os conflitos planetários entre pessoas, grupos, países
e blocos transnacionais, desafio importante de ser conhecido e analisado pelos estudantes.
As discussões sobre formas de organização do Estado, de governo e
do poder são temáticas enunciadas no Ensino Fundamental e aprofundadas no Ensino Médio, especialmente em sua dimensão formal
e como sistemas jurídicos complexos. Essas temáticas apresentadas
de forma ampla na BNCC fornecem alguns elementos capazes de
agregar diversos temas de ordem econômica, social, política, cultural
e ambiental e permitem, sobretudo, a discussão dos conceitos veiculados por diferentes sociedades e culturas.
A categoria trabalho, por sua vez, comporta diferentes dimensões –
filosófica, econômica, sociológica ou histórica: como virtude; como
forma de produzir riqueza, de dominar e de transformar a natureza;
como mercadoria; ou como forma de alienação. Ainda é possível falar
de trabalho como categoria pensada por diferentes autores: trabalho
como valor (Karl Marx); como racionalidade capitalista (Max Weber);
ou como elemento de interação do indivíduo na sociedade em suas
dimensões tanto corporativa como de integração social (Émile
Durkheim). Seja qual for o caminho ou os caminhos escolhidos para
tratar do tema, é importante destacar a relação sujeito/trabalho e
toda a sua rede de relações sociais.
Atualmente, as transformações na sociedade são grandes, especialmente em razão do uso de novas tecnologias. Observamos
transformações nas formas de participação dos trabalhadores nos
diversos setores da produção, a diversificação das relações de trabalho, a oscilação nas taxas de ocupação, emprego e desemprego, o uso
do trabalho intermitente, a desconcentração dos locais de trabalho,
e o aumento global da riqueza, suas diferentes formas de concentração e distribuição, e seus efeitos sobre as desigualdades sociais.
Há hoje mais espaço para o empreendedorismo individual, em todas
as classes sociais, e cresce a importância da educação financeira e
da compreensão do sistema monetário contemporâneo nacional e
mundial, imprescindíveis para uma inserção crítica e consciente no
mundo atual. Diante desse cenário, impõem-se novos desafios às
Ciências Humanas, incluindo a compreensão dos impactos das inovações tecnológicas nas relações de produção, trabalho e consumo.
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Como apontado, o estudo das categorias Política e Trabalho no
Ensino Médio deve permitir aos estudantes compreender e analisar
a diversidade de papéis dos múltiplos sujeitos e seus mecanismos
de atuação e identificar os projetos políticos e econômicos em
disputa nas diferentes sociedades. No tratamento dessas categorias no Ensino Médio, a heterogeneidade de visões de mundo e
a convivência com as diferenças favorecem o desenvolvimento
da sensibilidade, da autocrítica e da criatividade, nas situações
da vida, em geral, e nas produções escolares, em particular. Essa
ampliação da visão de mundo dos estudantes resulta em ganhos
éticos relacionados à autonomia das decisões e ao comprometimento com valores como liberdade, justiça social, pluralidade,
solidariedade e sustentabilidade.
Por fim, para garantir as aprendizagens essenciais definidas para a
área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, é imprescindível que
os jovens aprendam a provocar suas consciências para a descoberta
da transitoriedade do conhecimento, para a crítica e para a busca
constante da ética em toda ação social.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da Educação Básica e com as da área de Ciências
Humanas do Ensino Fundamental, no Ensino Médio, a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas deve garantir aos estudantes o
desenvolvimento de competências específicas. Relacionadas a
cada uma delas, são indicadas, posteriormente, habilidades a ser
alcançadas nessa etapa.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS E
SOCIAIS APLICADAS PARA O ENSINO MÉDIO
4. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos
âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da
pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos,
de modo a compreender e posicionar se criticamente em relação a eles,
considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em
argumentos e fontes de natureza científica.
5. Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e
espaços, mediante a compreensão das relações de poder que determinam
as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados nações.
6. Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e
sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus
impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de
alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental
e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global.
7. Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios,
contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção,
consolidação e transformação das sociedades.
8. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e
violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários,
e respeitando os Direitos Humanos.
9. Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes
posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao
seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.
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5.4.1.

 IÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
C
NO ENSINO MÉDIO: COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS E HABILIDADES

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1
Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos
local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de
procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender
e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de
vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.
Nessa competência específica, pretende-se ampliar as capacidades dos estudantes de
elaborar hipóteses e compor argumentos com base na sistematização de dados (de
natureza quantitativa e qualitativa); compreender e utilizar determinados procedimentos metodológicos para discutir criticamente as circunstâncias históricas favoráveis
à emergência de matrizes conceituais dicotômicas (modernidade/atraso, Ocidente/
Oriente, civilização/barbárie, nomadismo/sedentarismo etc.), contextualizando-as de
modo a identificar seu caráter redutor da complexidade efetiva da realidade; e operacionalizar conceitos como etnicidade, temporalidade, memória, identidade, sociedade,
territorialidade, espacialidade etc. e diferentes linguagens e narrativas que expressem
culturas, conhecimentos, crenças, valores e práticas.
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HABILIDADES
(EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas
em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e
eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.
(EM13CHS102) Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas,
políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais
(etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento
etc.), avaliando criticamente seu significado histórico e comparando as a narrativas que
contemplem outros agentes e discursos.
(EM13CHS103) Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos
a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos,
com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas (expressões
artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos,
mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).
(EM13CHS104) Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a
identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a
diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.
(EM13CHS105) Identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas (populações
nômades e sedentárias, entre outras) e oposições dicotômicas (cidade/campo, cultura/
natureza, civilizados/bárbaros, razão/emoção, material/virtual etc.), explicitando suas
ambiguidades.
(EM13CHS106) Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes
gêneros textuais e 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 difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2
Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços,
mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades
e o papel geopolítico dos Estados-nações.
Nessa competência específica, pretende-se comparar e avaliar a ocupação do espaço
e a delimitação de fronteiras, como também o papel dos agentes responsáveis por
essas transformações. Os atores sociais (na cidade, no campo, nas zonas limítrofes,
em uma região, em um Estado ou mesmo na relação entre Estados) são produtores de diferentes territorialidades nas quais se desenvolvem diferentes formas de
negociação e conflito, igualdade e desigualdade, inclusão e exclusão. Dada a complexidade das relações de poder que determinam as territorialidades, dos fluxos
populacionais e da circulação de mercadorias, é prioritário considerar o raciocínio
geográfico e estratégico, bem como o significado da história, da economia e da política na produção do espaço.

HABILIDADES
(EM13CHS201) Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias
e do capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de
pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos,
sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar se criticamente em
relação a esses processos e às possíveis relações entre eles.
(EM13CHS202) Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas
dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos (fluxos populacionais,
financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como
suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais.
(EM13CHS203) Comparar os significados de território, fronteiras e vazio (espacial,
temporal e cultural) em diferentes sociedades, contextualizando e relativizando visões
dualistas (civilização/barbárie, nomadismo/sedentarismo, esclarecimento/obscurantismo,
cidade/campo, entre outras).
(EM13CHS204) Comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação
de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes
agentes (como grupos sociais e culturais, impérios, Estados Nacionais e organismos
internacionais) e considerando os conflitos populacionais (internos e externos), a
diversidade étnico cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas.
(EM13CHS205) Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas
dimensões culturais, econômicas, ambientais, políticas e sociais, no Brasil e no mundo
contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis.
(EM13CHS206) Analisar a ocupação humana e a produção do espaço em diferentes
tempos, aplicando os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão, conexão,
arranjos, casualidade, entre outros que contribuem para o raciocínio geográfico.
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3
Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades
com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e
socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local,
regional, nacional e global.
Nessa competência específica, propõe-se analisar os paradigmas que refletem pensamentos e saberes de diferentes grupos, povos e sociedades (incluindo-se os indígenas,
quilombolas e demais povos e populações tradicionais), levando em consideração suas
formas de apropriação da natureza, extração, transformação e comercialização de
recursos naturais, suas formas de organização social e política, as relações de trabalho, os significados da produção de sua cultura material e imaterial e suas linguagens.
Considerando a presença, na contemporaneidade, da cultura de massa e das culturas
juvenis, é importante compreender os significados de objetos derivados da indústria
cultural, os instrumentos publicitários utilizados, o funcionamento da propaganda e do
marketing, sua semiótica e seus elementos persuasivos, os papéis das novas tecnologias e os aspectos psicológicos e afetivos do consumismo.
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HABILIDADES
(EM13CHS301) Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivos de produção,
reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas e rurais, e
comunidades com diferentes características socioeconômicas, e elaborar e/ou selecionar
propostas de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental, o combate à
poluição sistêmica e o consumo responsável.
(EM13CHS302) Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais
de cadeias produtivas ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades
agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise, considerando o modo de
vida das populações locais entre elas as indígenas, quilombolas e demais comunidades
tradicionais , suas práticas agroextrativistas e o compromisso com a sustentabilidade.
(EM13CHS303) Debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de massa
no estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas
à percepção crítica das necessidades criadas pelo consumo e à adoção de hábitos
sustentáveis.
(EM13CHS304) Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de
instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas
práticas, selecionando, incorporando e promovendo aquelas que favoreçam a consciência
e a ética socioambiental e o consumo responsável.
(EM13CHS305) Analisar e discutir o papel e as competências legais dos organismos
nacionais e internacionais de regulação, controle e fiscalização ambiental e dos acordos
internacionais para a promoção e a garantia de práticas ambientais sustentáveis.
(EM13CHS306) Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos
socioeconômicos no uso dos recursos naturais e na promoção da sustentabilidade
econômica e socioambiental do planeta (como a adoção dos sistemas da
agrobiodiversidade e agroflorestal por diferentes comunidades, entre outros).
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4
Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e
transformação das sociedades.
Nessa competência específica, pretende-se que os estudantes compreendam o significado de trabalho em diferentes culturas e sociedades, suas especificidades e os
processos de estratificação social caracterizados por uma maior ou menor desigualdade econômico-social e participação política.
Além disso, é importante que os indicadores de emprego, trabalho e renda sejam analisados em contextos específicos que favoreçam a compreensão tanto da sociedade
e suas implicações sociais quanto das dinâmicas de mercado delas decorrentes. Já a
investigação a respeito das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais
deve enfatizar as novas formas de trabalho, bem como seus efeitos, especialmente em
relação aos jovens e às futuras gerações.

HABILIDADES
(EM13CHS401) Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais
e sociedades com culturas distintas diante das transformações técnicas, tecnológicas
e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes
espaços (urbanos e rurais) e contextos.
(EM13CHS402) Analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda em
diferentes espaços, escalas e tempos, associando os a processos de estratificação e
desigualdade socioeconômica.
(EM13CHS403) Caracterizar e analisar os impactos das transformações tecnológicas
nas relações sociais e de trabalho próprias da contemporaneidade, promovendo ações
voltadas à superação das desigualdades sociais, da opressão e da violação dos Direitos
Humanos.
(EM13CHS404) Identificar e discutir os múltiplos aspectos do trabalho em diferentes
circunstâncias e contextos históricos e/ou geográficos e seus efeitos sobre as gerações,
em especial, os jovens, levando em consideração, na atualidade, as transformações
técnicas, tecnológicas e informacionais.

576

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
ENSINO MÉDIO

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5
Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência,
adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os
Direitos Humanos.
O exercício de reflexão, que preside a construção do pensamento filosófico, permite
aos jovens compreender os fundamentos da ética em diferentes culturas, estimulando
o respeito às diferenças (linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais etc.), à cidadania e aos Direitos Humanos. Ao realizar esse exercício na abordagem de circunstâncias
da vida cotidiana, os estudantes podem desnaturalizar condutas, relativizar costumes
e perceber a desigualdade, o preconceito e a discriminação presentes em atitudes,
gestos e silenciamentos, avaliando as ambiguidades e contradições presentes em políticas públicas tanto de âmbito nacional como internacional.

HABILIDADES
(EM13CHS501) Analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e
espaços, identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que
valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência
democrática e a solidariedade.
(EM13CHS502) Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas
etc., desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito,
intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os Direitos Humanos, a
solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais.
(EM13CHS503) Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica
etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados
e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê las,
com base em argumentos éticos.
(EM13CHS504) Analisar e avaliar os impasses ético políticos decorrentes das
transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas no mundo
contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos
sociais, sociedades e culturas.
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 6
Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e
fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
A construção da cidadania é um exercício contínuo, dinâmico e que demanda a participação de todos para assegurar seus direitos e fazer cumprir deveres pactuados
por princípios constitucionais e de respeito aos direitos humanos. Assim, para que
os estudantes compreendam a importância de sua participação e sejam estimulados
a atuar como cidadãos responsáveis e críticos, essa competência específica propõe
que percebam o papel da política na vida pública, discutam a natureza e as funções
do Estado e o papel de diferentes sujeitos e organismos no funcionamento social, e
analisem experiências políticas à luz de conceitos políticos básicos.
Para o desenvolvimento dessa competência específica, a política será explorada como
instrumento que permite às pessoas explicitar e debater ideias, abrindo caminho para
o respeito a diferentes posicionamentos em uma dada sociedade. Desse modo, espera-se que os estudantes reconheçam que o debate público – marcado pelo respeito à
liberdade, autonomia e consciência crítica – orienta escolhas e fortalece o exercício da
cidadania e o respeito a diferentes projetos de vida.
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HABILIDADES
(EM13CHS601) Identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos,
sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes (incluindo
as quilombolas) no Brasil contemporâneo considerando a história das Américas e o
contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica
atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico raciais no país.
(EM13CHS602) Identificar e caracterizar a presença do paternalismo, do autoritarismo e
do populismo na política, na sociedade e nas culturas brasileira e latino americana, em
períodos ditatoriais e democráticos, relacionando os com as formas de organização e
de articulação das sociedades em defesa da autonomia, da liberdade, do diálogo e da
promoção da democracia, da cidadania e dos direitos humanos na sociedade atual.
(EM13CHS603) Analisar a formação de diferentes países, povos e nações e de suas
experiências políticas e de exercício da cidadania, aplicando conceitos políticos básicos
(Estado, poder, formas, sistemas e regimes de governo, soberania etc.).
(EM13CHS604) Discutir o papel dos organismos internacionais no contexto mundial,
com vistas à elaboração de uma visão crítica sobre seus limites e suas formas de atuação
nos países, considerando os aspectos positivos e negativos dessa atuação para as
populações locais.
(EM13CHS605) Analisar os princípios da declaração dos Direitos Humanos, recorrendo
às noções de justiça, igualdade e fraternidade, identificar os progressos e entraves à
concretização desses direitos nas diversas sociedades contemporâneas e promover
ações concretas diante da desigualdade e das violações desses direitos em diferentes
espaços de vivência, respeitando a identidade de cada grupo e de cada indivíduo.
(EM13CHS606) Analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira
com base na análise de documentos (dados, tabelas, mapas etc.) de diferentes fontes
e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade
mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova
o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia.
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(RS/UFRGS), Luiz Carlos Menezes (SP/USP), Marcelo Câmara dos Santos (PE/UFPE),
Marcelo Tadeu Baumann Burgos (RJ/PUC-Rio), Margarete Schlatter (RS/UFRGS),
Maria Carmen Silveira Barbosa (RS/UFRGS), Maria Eunice Ribeiro Marcondes (SP/USP),
Maria Zélia Versiani Machado (MG/UFMG), Rosane Moreira Silva Meirelles (RJ/UERJ) e
Zilma de Moraes Ramos de Oliveira (SP/USP).
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COMISSÃO DE ESPECIALISTAS
Abraão Juvencio de Araujo (PE/UFPE), Adair Bonini (SC/UFSC), Adecir Pozzer (SC/
Consed), Admir Soares de Almeida Junior (MG/PUC Minas), Agustina Rosa Echeverría
(GO/UFG), Alaércio Guimarães (MS/Undime), Amarildo Ferreira (RO/Consed), Ana
Paula Gomes (MA/Consed), André Ferrer Pinto Martins (RN/UFRN), Andre Luiz
Ribeiro Vianna (BA/Consed), Andréa Walder Zanatti (MS/Consed), Andreia Veber
(PR/UEM), Antonio Cardoso do Amaral (PI/Consed), Antônio Daniel Marinho Ribeiro
(AL/Consed), Carla Andrea Silva Lima (MG/UFU), Carlos Eduardo Povinha (SP/
Consed), Claudia Cavalcante Cedraz Caribé de Oliveira (BA/Consed), Claudia de
Alencar Serra e Sepulveda (BA/UEFS), Claudia Luisa Zeferino Pires (RS/UFRGS),
Cleudemarcos Lopes Feitoza (CE/Undime), Danusa Munford (MG/UFMG), Débora
Baroudi Nascimento (SP/Undime), Denise Maria de Carvalho Lopes (RN/UFRN),
Edilza Laray de Jesus (AM/UEA), Eduardo Adolfo Terrazzan (RS/UFSMS), Eduardo
Fleury Mortimer (MG/FaE - UFMG), Eliana Merlin Deganutti de Barros (PR/UENP),
Elias Carvalho Pereira Junior (ES/Consed), Emerson Costa SP/Consed), Eriberto
Barroso Façanha Filho (AM/Consed), Érico Andrade Marques de Oliveira (PE/UFPE),
Fabiano Farias de Souza (RJ/Consed), Fernando Jaime González (RS/Unijui), Flaviana
Gasparotti Nunes (MS/UFGD), Francisco Sales Bastos Palheta (AM/UFAM), Genildo
Alves da Silva (AC/Consed), Gerson da Silva Rodrigues (SP/Undime), Giovani Jose da
Silva (AP/UFAP), Gisele Girardi (ES/UFES), Giselly Rodrigues das Neves Silva Gomes
(MT/Consed), Gleyson Souza dos Santos (SE/Consed), Haydée Glória Cruz Caruso
(DF/UnB), Henrique Lima Assis (GO/Consed), Ileizi Luciana Fiorelli Silva (PR/UEL),
Ínia Franco de Novaes (MG/Eseba-UFU), Iracilda da Silva Almeida (AL/Undime), Ivo
Marçal Vieira Junior (DF/Consed), João Manoel de Faro Neto (SE/Consed), Joelma
Bezerra da Silva (RR/Consed), José Ailto Vargas da Rosa (ES/Undime/SEDUC),
Joseni Terezinha Frainer Pasqualini (SC/Consed), Jussara Fraga Portugal (BA/UNEB),
Leandro Mendes Rocha (GO/UFG), Leila Cristina Mattei Cirino (PR/Consed), Leila
Soares de Souza Perussolo (RR/Undime), Leila Soares de Souza Perussolo (RR/
Undime), Leonel Piovezana (SC/Unochapecó), Luciana Pegoraro Penteado Gândara
(TO/Consed), Marcelo Tadeu Motokane (SP/USP), Marcia Garcia Leal Pires (DF/
Consed), Marcílio Souza Júnior (PE/UPE), Marcos Antonio Silva (MG/Consed), Marcos
Garcia Neira (SP/USP), Marcos Villela Pereira (RS/PUCRS), Margarida Maria Dias de
Oliveira (RN/UFRN), Maria da Guia de Oliveira Medeiros (RN/Undime), Maria de Nazaré
Pereira Rodrigues (AC/Consed), Maria del Carmen Fátima Gonzáles Daher (RJ/UFF),
Maria Isabel Ramalho Ortigão (RJ/UERJ), Maria Oneide de Oliveira Enes Costa (RO/
Consed), Maria Rosário dos Santos (PI/Consed), Maria Tereza Carneiro Soares (PR/
UFPR), Marinelma Costa Meireles (MA/Consed), Massilia Maria Lira Dias (CE/UFC),
Maurício Brito da Silva (AM/Consed), Mauricio Compiani (SP/Unicamp), Maycon Silva
de Oliveira (TO/Consed), Micheline Madureira Lage (GO/IFG), Milton Antonio Auth
(MG/Facipi-UFU), Minancy Gomes de Oliveira (PE/Consed), Monica Cerbella Freire
Mandarino (RJ/Unirio), Monica Lemos de Matos (RJ/Consed), Parmenio Camurça
Citó (RO/UFRR), Paulo André Alves Figueiredo (PA/Consed), Paulo Gerson de Lima
(RN/Consed), Paulo Meireles Barguil (CE/Consed), Paulo Sérgio Fochi (RS/Unisinos),
Reginaldo Gomes da Silva (AP/Consed), Reinaldo de Luna Freire (PB/Consed), Ricardo
Gauche (DF/UnB), Ricardo Luiz Teixeira de Almeida (RJ/UFF), Rilma Suely de Souza
Melo (PB/Undime), Rony Claudio de Oliveira Freitas (ES/IFES), Ruy Cesar Pietropaolo
(SP/Universidade Anhanguera), Samuel Silva Chaves (MT/Consed), Sandra Arlinda
Carioca (MG/Undime), Santiago Pich (SC/UFSC), Silvia Helena Vieira Cruz (CE/UFC),
Simone Riske Koch (SC/Consed), Suraya Cristina Darido (SP/Unesp), Suzana Maria de
Castro Lins (PE/Consed), Tânia Tuchtenhagen Clarindo (RS/Undime), Tatiana Garíglio
Clark Xavier (MG/Consed), Vagno Ferreira de Sousa (PA/Undime), Vania Fonseca
Maia (RJ/Undime), Vilma Lenir Calixto (PR/Consed), Vitor Powaczruk (RS/Consed),
Wirley Jatniel Pinheiro de Oliveira (AP/Consed) e Yassuko Hosoume (SP/USP).
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PROFESSORES QUE COLABORARAM COMO
REVISORES DOS DOCUMENTOS DA BNCC
Rosângela Veiga Júlio Ferreira (MG/Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF), Vânia
Fernandes (MG/Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF), Simone da Silva Ribeiro (MG/
Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF), Luciene Ferreira da Silva Guedes (MG/Colégio
de Aplicação João XXIII/UFJF), Márcio Fagundes Alves (MG/Instituto Metodista
Granbery), Orlando Ednei Ferretti (SC/UFSC) e Gabriela Pellegrino Soares (SP/USP).

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL AO
PORTAL DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
Henrique Polidoro, Paula Habib e Daniela Mendes.

EQUIPE DE ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO DO PORTAL DA BNCC
Edna Rezende Silveira de Alcântara (MG/UFJF – Coordenadora), Sílvio Lucas Pereira
Filho, Douglas Carvalho e Rafael Soares Vieira.

EQUIPE DE SISTEMATIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
AO PORTAL DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
Pesquisadores
Thérèse Hofmann Gatti Rodrigues da Costa (DF/UnB – Coordenadora), Adriana
Almeida Sales de Melo (DF/UnB), Alan Ricardo da Silva (DF/UnB), Claudete de Fatima
Ruas (DF/UnB), Edgar de Brito Lyra Netto (RJ/PUC-Rio), Edna Rezende Silveira de
Alcântara (MG/UFJF), Gilberto Daisson Santos (DF/UnB), Gilberto Lacerda Santos
(DF/UnB), Janaína de Aquino Ferraz (DF/UnB), José Angelo Belloni (DF/UnB),
Loureine Rapôso Oliveira Garcez (DF/UnB), Luiz Honorato da Silva Júnior (DF/UnB),
Marcelo Tadeu Baumann Burgos (RJ/PUC-Rio), Ricardo Barros Sampaio (DF/UnB),
Rudi Henri van Els (DF/UnB) e Valdir Adilson Steinke (DF/UnB).

Auxiliares de Pesquisa
Adriana Carla Oliveira de Morais Vale (RR), Adriano da Fonseca Melo (MS), Alexsandro
Rocha de Souza (BA), Alfredo Souza de Oliveira (MS), Ana Cristina Silva de Oliveira
Pereira (BA), Ana Maria do Nascimento Silva (AL), Andreliza Cristina de Souza (PR),
Anny Carneiro Santos (BA), Antonio de Sousa Silva (PI), Catarina Janira Padilha (RR),
Claudinne Briano Canuto (PE), Débora Maria do Nascimento (RN), Denise de Oliveira
Alves (DF), Edinéia Aparecida Chaves de Oliveira (PR), Edluza Maria Soares de
Oliveira (AL), Elaine Araújo Gheysens (MA), Elaine Maria de Camargos (MG), Eliane
Nogueira de Azevedo (MG), Elias Carvalho Pereira Junior (ES), Fabiana Granado
Garcia Sampaio (SP) , Fabiane Freire França (PR), Fábio do Socorro Dias Brito (AP),
Francileide Souza Alves SE), Francio Xavier Santos Costa (PB), Gabriela Zelice de
Queiroz da Cruz (SE), Gilmar Dantas da Silva (CE), Giselle Maria Sarti Leal Muniz
Alves (RJ), Helaine Pereira de Souza (BA), Helyne Costa de Jesus (MA), Iara de
Oliveira Barros Araújo (PB), Isabel Letícia Pedroso de Medeiros (RS), Ivone Garcia
Barbosa (GO), Janette de Fátima Reis (RO), João Paulo Derocy Cêpa (ES), Jomaira
Ramos de Freitas Mariano (ES), Jonas Loureiro Dias (AP), Leocádia Maria da Hora
Neta (PE), Leonardo Elydio da Silveira (RJ), Luana Serra Elias Tavares (SP), Luciana
Barbosa Candido Carniello (GO), Luiz Carlos Santos de Oliveira(AL), Luiz Miguel
Martins Garcia (SP), Mara Suzany Romano Bergamo (SP), Márcia Inês Bernadt
Wurzius (SC), Marcus Vinicius Silva de Oliveira (RJ), Margarete Ferreira do Vale
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de Sousa (RN), Maria de Fátima de Andrade Bezerra (PE), Maria de Jesus Araújo
Ribeiro (CE), Maria Gomes Cordeiro (AC), Maria Gorethi dos Santos Camelo (MA),
Maria Jose Fernandes dos Reis Fink (RS), Maria Lúcia Pessoa Sampaio (RN), Maria
Rita de Cássia Labanca (TO), Mariza Salvi (RO), Marxwell José Albuquerque Alves
da Silva (PE), Nilson de Souza Cardoso (CE), Norma Lúcia de Queiroz (DF), Otair
Rodrigues Rondon Filho (MT), Ozana Guterres de Abreu (MA), Patrícia Maria de
Souza Régio (AC), Raimundo Araujo Costa Sobrinho (PI), Regina Célia Moraes
Vieira (AM), Regina Efigenia de Jesus Silva Rodrigues (GO), Rizalva dos Santos
Cardoso Rabêlo (PI), Robson Vila Nova Lopes (TO), Rosa Cristina Cavalcanti de
Albuquerque Pires (SC), Rosemai Maria Victorio (MT), Rossana Padilha Negreira
(RS), Rudson Adriano Rossato da Luz (RS), Sabrina Machado Campos(RJ), Sandra
Helena Ataíde de Lima (PA), Sérgio Augusto Domingues (MG), Silvia Sueli Santos
da Silva (PA), Soraya de Oliveira Lima (AM) , Sulamita Maria Comini César (MG),
Suzy de Castro Alves (SC), Taciana Balth Jordão (MT), Tania Conceição Iglesias PR),
Tânia Dantas Gama (PB) e Willas Dias da Costa (AM).

COORDENADORES INSTITUCIONAIS DAS COMISSÕES
ESTADUAIS PARA A DISCUSSÃO DA BNCC
Coordenadores indicados pelas Presidências Estaduais da Undime
Maria Izauníria Nunes da Silva (AC/Undime), Josefa da Conceição (AL/Undime), Silleti
Lúcia Sarubi de Lyra (AM/Undime), Cleiberton Riullen Souza dos Santos (AP/Undime),
Rosilene Vila Nova Cavalcante (BA/Undime), Regivaldo Freires da Silva (CE/Undime),
Jomaira Ramos de Freitas Mariano (ES/Undime), Luciana Barbosa Cândido Carniello
(GO/Undime), Maria Gorethi dos Santos Camelo (MA/Undime), Maria Virgínia Morais
Garcia (MG/Undime), Marilda Fernandes de Oliveira Coelho (MS/Undime), Lenir de
Fátima Alves Ferreira Vronski (MT/Undime), Nair Cristine da Silva Mascarenhas (PA/
Undime), Rosilda Maria Silva (PB/Undime), Aderito Hilton do Nascimento (PE/Undime),
Antônio de Sousa (PI/Undime), Alessandro Cristian Vin Linsingen (PR/Undime), Andrea
Machado Pereira de Carvalho (RJ/Undime), Andrea Carla Pereira Campos Cunha (RN/
Undime), Maria Edineide de Almeida Batista (RN/Undime), Mariza Salvi (RO/Undime),
Kennedy Leite da Silva (RR/Undime), Márcia Adriana de Carvalho (RS/Undime), Mareni
de Fátima Rosa da Silva (SC/Undime), Paulo Roberto Caduda Santos (SE/Undime),
Maridalva Oliveira Amorim Bertacini (SP/Undime) e Cristiane Terezinha Vidotti (TO/
Undime).

Coordenadores indicados pelas Secretarias Estaduais de Educação
Rúbia de Abreu Cavalcante (AC/Consed), Laura Cristiane de Souza (AL/Consed), Vera
Lúcia Lima da Silva (AM/Consed), Ailton Asdrubal Cardoso Guedes (AP/Consed),
Valdirene Oliveira Souza (BA/Consed), Betânia Maria Gomes Raquel (CE/Consed), Rita
de Cacia V.M. de Sousa (DF/Consed), João Paulo Derocy Cêpa (ES/Consed), Wisley
João Pereira (GO/Consed), Silvana Maria Machado Bastos (MA/Consed), Augusta
Aparecida Neves de Mendonça (MG/Consed), Hélio Queiroz Daher (MS/Consed),
Otair Rodrigues Rondon Filho (MT/Consed), Maria Beatriz Mandelert Padovani (PA/
Consed), Aparecida de Fátima Uchoa Rangel (PB/Consed), Ana Coelho Vieira Selva
(PE/Consed), Carlos Alberto Pereira da Silva (PI/Consed), Rosângela Bezerra de Melo
(PR/Consed), Fabiano Farias de Souza (RJ/Consed), Alessandro Augusto de Azevedo
(RN/Consed), Joel Domingos Pereira (RO/Consed), Márcia Helena Maia de Lima (RR/
Consed), Maria José Fernandes dos Reis Fink (RS/Consed), Júlia Siqueira da Rocha
(SC/Consed), Gabriela Zelice de Queiroz da Cruz (SE/Consed), Ghisleine Trigo Silveira
(SP/Consed) e Divino Mariosan Rodrigues de Siqueira (TO/Consed).
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Créditos institucionais e ficha técnica – 1ª versão
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO:

Renato Janine Ribeiro
SECRETÁRIO EXECUTIVO:

Luiz Cláudio Costa
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Secretário:

Manuel Palacios da Cunha e Melo
DIRETORIA DE CURRÍCULOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL
Diretor:

Ítalo Modesto Dutra
COORDENAÇÃO-GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Coordenador-geral:

Élsio José Corá
COORDENAÇÃO-GERAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Coordenadora-geral:

Rita de Cássia de Freitas Coelho
COORDENAÇÃO-GERAL DE ENSINO MÉDIO
Coordenador-geral Interino:

Ricardo Magalhães Dias Cardozo
COORDENAÇÃO-GERAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL
Coordenador-geral:

Leandro da Costa Fialho

Conselho Nacional de Secretários de Educação – Consed
Presidente/Secretário de Estado da Educação de Santa Catarina

Eduardo Deschamps
Vice-Presidente/Secretário da Educação do Estado da Bahia

Osvaldo Barreto Filho
Vice-Presidente/Secretário de Estado da Educação e da Qualidade de Ensino do Amazonas

Rossieli Soares da Silva
Vice-Presidente/Secretária de Estado da Educação de Mato Grosso do Sul

Maria Cecília Amendola da Motta
Vice-Presidente/Secretário de Estado da Educação do Rio de Janeiro

Antônio José Viera de Paiva Neto
Vice-Presidente/Secretária de Estado da Educação do Paraná

Ana Seres Trento Comin

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime
Presidente
TABULEIRO DO NORTE/CE

Alessio Costa Lima
Vice-Presidenta
COSTA RICA/MS

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral
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Secretária de Articulação
MARECHAL FLORIANO/ES

Adenilde Stein Silva
Secretário de Coordenação Técnica
ARAGUAÍNA/TO

Jocirley de Oliveira
Secretário de Comunicação
FLORIANÓPOLIS/SC

Rodolfo Joaquim Pinto da Luz
Secretária de Finanças
LAGOA DE PEDRAS/RN

Maria Edineide de Almeida Batista
Secretário de Assuntos Jurídicos
GOIANA/PE

Horácio Francisco dos Reis Filho
Presidente Região Centro-Oeste
CUIABÁ/MT

Gilberto Gomes de Figueiredo
Presidente Região Nordeste
SERRINHA/BA

Gelcivânia Mota Silva
Presidente Região Norte
TONANTINS/AM

Edelson Penaforth Pinto
Presidente Região Sudeste
MARIANA/MG

Elizabeth Cota
Presidente Região Sul
RIO GRANDE/RS

André Lemes da Silva

LEITORES CRÍTICOS
Adair Mendes Nacarato (SP/USF), Airton Carrião (MG/UFMG), Alcilea Augusto
(SP/USP), Cármen Lúcia Brancaglion Passos (SP/UFSCar), Aldo Victorio Filho (RJ/
UERJ), Alexandre do Nascimento Almeida (RS/UFCSPA), Alexandre José Molina
(MG/UFU), Amélia Regina Batista Nogueira (AM/UFAM), Ana Maria De Mattos
Guimarães (RS/Unisinos), Anegleyce Teodoro Rodrigues (GO, FEFD/UFG), Anis
(DF/Instituto de Bioética), Antonio Hilario Aguilera Urquiza (MS/UFMS), Carlos
Benedito de Campos Martins (DF/UnB), Carminda Mendes André (SP/Unesp),
Cássia Navas Alves de Castro (SP/Unicamp), Cibelle Celestino Silva (SP/USP), Clara
Zeni Camargo Dornelles (RS/Unipampa), Clarice Salete Traversini (RS/UFRGS),
Cláudia Estevam Costa (RJ/Colégio Pedro II), Cristiano Alberto Muniz (DF/UnB),
Delaine Cafiero Bicalho (MG/UFMG), Diogo Tourino de Sousa (RS/UFSM), Dirce
Maria Antunes Suertegaray (RS/UFRGS), Douglas Santos (MS/UFGD), Edleise
Mendes Oliveira Santos (BA/UFBA), Eduardo Salles de Oliveira Barra (PR/UFPR),
Elcio Cecchetti (SC/SED), Elisete Medianeira Tomazetti (RS/UFSM), Eloisa Acires
Candal Rocha (SC/UFSC), Flávia Maria Teixeira dos Santos (RS/UFRGS), Filipe
Ceppas de Carvalho e Faria (RJ/UFRJ), Flávia Eloisa Caimi (RS/UPF), Flávia Maria
Teixeira dos Santos (RS/UFRGS), Gilvan Müller de Oliveira (SC/UFSC), Helena Maria
Bomeny Garchet (RJ/UERJ), Helenice Aparecida Bastos Rocha (RJ/UERJ), Inés
Kayon de Miller (RJ/PUC-Rio), Iole de Freitas Druck (SP/USP), José Angelo Gariglio
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(MG/UFMG), José Eustáquio de Sene (SP/USP), Lívia Tenorio Brasileiro (PE/UPE),
Luciana Marta Del-Bem (RS/UFRGS), Luís Donisete Benzi Grupioni (SP/USP),
Luis Fernando Cerri (PR/UEPG), Luiz Alexandre Oxley da Rocha (ES/UFES), Luiz
Henrique Ferreira (SP/UFSCar), Marcelo de Souza Magalhães (RJ/UFRJ), Marcia
Paraquett Fernandes (BA/UFBA), Marcos Antônio Campos Couto (RJ/UERJ),
Marcos Araújo Bagno (DF/UnB), Marcos Sorrentino (SP/USP), Maria Alice Gravina
(RS/UFRGS) , Maria Cristina Rigoni Costa (RJ/Unirio), Maria Cristina Rigoni Costa
(RJ/Unirio), Maria Elena Ramos Simielli (SP/USP), Maria Teresa Eglér Mantoan (SP/
Unicamp), Marieta de Moraes Ferreira (RJ/UFRJ), Marta Genú Soares (PA/UEPA),
Martha Campos Abreu (RJ/UFF), Mauricio Pietrocola Pinto de Oliveira (SP/USP),
Mirian Celeste Ferreira Dias Martins (SP/Mackenzie), Mônica Torres Bonatto (RS/
UFRGS), Nestor André Kaercher (RS/UFRGS), Patrícia Del Nero Velasco (SP/
UFABC), Paulo Cezar Pinto Carvalho (RJ/Impa/FGV), Pedro Paulo Abreu Funari
(SP/Unesp), Renilson Rosa Ribeiro (MT/UFMT), Ricardo Rezer (SC/Unochapecó),
Rodolfo Rozengardt (Argentina/ Universidad Nacional de La Pampa/Universidad
Nacional de Avellaneda), Rosa Maria de Oliveira Graça (RS/UFRGS), Rosiléia Oliveira
de Almeida (BA/UFBA), Sandra Regina Ferreira De Oliveira (PR/UEL), Silvana de
Gaspari (SC/UFSC), Simone Portugal (DF/UnB), Sirio Possenti (SP/Unicamp), Sonia
Kramer (RJ/PUC-Rio)Terezinha da Conceição Costa-Hübes (PR/Unioeste), Tizuko
Morchida Kishimoto, Valter Bracht (ES/UFES)Vânia Carvalho de Araújo (ES, UFES),
Vânia de Fátima Matias de Souza (PR/UEM), Vânia Rubia Farias Vlach (MG/UFU),
Werner Heidermann (SC/UFSC) e Wilma de Nazaré Baía Coelho (PA/UFPA).
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MEMÓRIA EXECUTIVA DE REUNIÃO
MEC / FCAV (Contrato nº 17/2017)
3

Data: 22/05/2018

Horário: 16h30 às 19h30

Local: Brasília, MEC / 8º Andar - Gabinete do Ministro

6

9

12

15

Presentes:
Beatriz Scavazza (FCAV), Caetano Pansani Siqueira (MEC), Josemir Martins da Silva (MEC), Carolina Tomaz Barbosa (consultora - MEC), Eduardo
Granha (MEC), Felipe Sartori Sigollo (MEC), Gabriela Zelice De Queiroz Da Cruz (consultora - MEC), Ghisleine Trigo Silveira (FCAV), Lara Oliveira
Vilela (consultora - MEC), Marcelo Caldas (MEC), Renata Simões (FCAV), Ricardo Correa Coelho (MEC), Sefora Costa Lucindo (MEC) e Vanessa
Cristini da Silva Matos (MEC)

24

Alinhamento das ações da BNCC no contrato da Fundação Vanzolini (FCAV)
Pauta:
Reunião de balanço:
 atividades executadas
 atividades em execução
 atividades previstas e não iniciadas
 demandas efetuadas para serem validadas
 definição de prioridades
 atendimento aos padrões da área de TI x atendimento às demandas e prazos do MEC x definição das prioridades x cronograma de
entregas

27

Desenvolvimento da reunião
Cada um dos eixos e macroatividades do contrato foram discutidos conforme registros a seguir.

18

21
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4.2. Curso em modalidade EAD, autoinstrucional, em
plataforma de código aberto e responsivo, com recursos
de acessibilidade para usuários com deficiência visual ou
auditiva, para as seguintes
cargas horárias: gestores (30 horas); professores de
Educação Infantil (30 horas); professores de anos inicias
do Ensino Fundamental (30 horas); professores de anos
finais do Ensino Fundamental (40 horas); e professores de
Ensino Médio (50 horas)
4.3. Curso de formação para formadores que apoiem as redes
públicas na implementação de seus currículos (30 horas
específicas de formação) em modalidade EAD,
autoinstrucional, em plataforma de código aberto e
responsivo, com recursos de acessibilidade para usuários
com deficiência visual ou auditiva, com quatro
transmissões ao vivo interativas para um público de
até 50 mil pessoas (vagas distribuídas proporcionalmente
em estados e municípios de acordo com a
população/adesão)
4.4. Serviços e materiais de apoio para a realização de 4
transmissões ao vivo para o curso de formadores

42

Não iniciado

formação e que há a necessidade
de iniciar as atividades
relacionadas às formações na
modalidade EAD. Informa ainda
que há a previsão de uso de
ambiente virtual de aprendizagem
livre (Moodle)

para todo o Eixo 4 e informa
que é provável a utilização de
plataforma do MEC (eproinfo) para a
disponibilização dos cursos.

Não iniciado

Não iniciado

Memória elaborada por: Renata Simões
Memória revisada por: Beatriz Scavazza
Memória revisada por: Caetano Siqueira
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

NOTA TÉCNICA Nº 33/2018/CHEFIAGAB/SE/SE
PROCESSO Nº 23000.013165/2017-01
INTERESSADO: SECRETARIA EXECUTIVA - MEC
ASSUNTO: Nota de esclarecimento sobre o CONTRATO nº 17/2017
1.

OBJETIVO

O presente documento visa descrever o histórico do CONTRATO Nº 17/2017 assinado em 22/03/2017
entre a FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI como CONTRATADA, inscrita no CNPJ nº 62.145.750/0001-90,
doravante denominada VANZOLINI e o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO como CONTRATANTE, doravante
denominado MEC, tendo em vista o processo de fiscalização contratual e a adequada documentação de
informações no âmbito da transição governamental, em acordo com os princípios definidos no Decreto Nº
7.221 de 2010.
As informações sobre o CONTRATO Nº 17/2017 encontram-se disponíveis em dois processos no SEIMEC:
Processo 23000.050898/2016-38: Contém todos os documentos que acompanham a contratação.
Processo 23000.013165/2017-01: Contém os documentos que constituem a gestão do contrato, o
acompanhamento de sua execução com todos os produtos e termos de recebimento.
2.

ESTRUTURA DAS ENTREGAS DO CONTRATO: MACROATIVIDADES

O CONTRATO Nº 17/2017 foi estabelecido com o objetivo de prover as condições necessárias para que
o Ministério da Educação - MEC pudesse executar com sucesso a aprovação e implementação da Base Nacional
Comum Curricular, etapas Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. O valor total do contrato é
de R$ 17.795.081,00 (dezessete milhões, setecentos e noventa e cinco mil e oitenta e um reais) e sua duração é
de 24 meses. Dessa forma, sua conclusão prevista é 23 de março de 2018.
Os serviços contratados para atingir o objetivo do projeto foram divididos em quatro eixos:
Eixo 1: Serviços para consolidação do documento da 3ª versão da BNCC;
Eixo 2: Serviços para disseminação dos conteúdos e organização da discussão da implementação da
3ª versão da BNCC;
Eixo 3: Serviços para produção de materiais de apoio para a implementação da 3ª versão da BNCC;
e
Eixo 4: Serviços para a formação de gestores e educadores, em formato EaD.
Cada eixo é formado por Macroatividades com metas a serem atingidas, como as tabelas abaixo
demonstram. Ao longo da execução do contrato, a Fundação Vanzolini relata quais foram os produtos
entregues. Ao final do contrato, esses produtos devem materializar as metas estabelecidas.

Eixo 2 – Disseminação dos conteúdos e organização da discussão da implementação da 3ª versão da BNCC

Eixo 3 – Produção de materiais de apoio para a implementação da 3ª versão da BNCC

Eixo 4 – Formação de gestores e educadores

3.

EVOLUÇÃO DOS FISCAIS DO CONTRATO

Da parte do MEC, o CONTRATO Nº 17/2017 possuiu como primeira comissão fiscal, estabelecida em
29/03/2017, os servidores Ricardo Corrêa Coelho e Cristina Ikonomidis, sendo o primeiro gestor/fiscal e a
segunda fiscal substituta. Em 14/06/2017 a comissão fiscal passou por alteração, com Cristina Ikonomidis
passando a ser gestora/fiscal e Séfora Lucindo fiscal substituta. Por fim em 17/08/2018, uma nova comissão
fiscal foi estabelecida com Caetano Siqueira ficando designado como gestor/fiscal e Séfora Lucindo como fiscal
substituta. Tais informações estão devidamente documentadas no processo 23000.013165/2017-01.
4.

ADITAMENTOS DE CONTRATO

Um aspecto relevante sobre a evolução do CONTRATO Nº 17/2017 é que o mesmo passou por dois
aditamentos, tendo seu cronograma e valores adaptados em função do progresso do projeto ao longo de sua
execução.
O primeiro aditamento foi realizado em 15/09/2017, pode ser localizado no processo
23000.050898/2016-38, pelo nº de documento 0822951 e tratou da supressão de despesas, reduzindo o valor
global do contrato, e alterou o cronograma do projeto. O valor total do contrato era de R$ 18.923.297,00
(dezoito milhões e novecentos e vinte e três mil e duzentos e noventa e sete reais) para o valor atual de R$
17.795.081,00 (dezessete milhões, setecentos e noventa e cinco mil e oitenta e um reais), tendo sido suprimido
o valor de R$ 1.128.216,00 (um milhão, cento e vinte e oito mil, duzentos e dezesseis reais). Os motivos que
levaram à alteração podem ser identificados nos seguintes documentos constantes no processo
23000.050898/2016-38: Ofício nº 383/2017/CHEFIAGAB/SE/SE-MEC, Termo Aditivo nº 01/2017 e Ofício
FCAV/GTE no 090/2017.
O segundo aditamento foi realizado em 22/02/2018, podendo ser identificado pelo nº de documento
0985763 e tratou novamente da alteração do cronograma do contrato. A necessidade da alteração e resultado
da mudança podem ser identificados nos seguintes documentos constantes no processo 23000.050898/201638: Termo Aditivo nº 02/2018, Ofício nº 28/2018, Memorando nº 35/2018 e Ofício FCAV/GTE nº 13/2018.
Cabe destacar que as adequações de cronograma não mudaram a duração total do contrato e o

mesmo permanece com data de conclusão prevista originalmente para 23 de março de 2018.
ENTREGAS JÁ REALIZADAS

5.

O controle da execução do contrato é feito por meio da produção de relatórios. Esses descrevem o
que foi produzido, por eixo e por macroatividade, no período e contém como anexos as entregas que
contribuem para atingimento das metas do contrato. Como o contrato compreende uma diversidade de
serviços abrangentes, perpassando temas como formação, ferramentas tecnológicas e conteúdos curriculares, o
MEC, no intuito de avaliar da melhor maneira possível a qualidade dos produtos entregues, envolveu áreas
técnicas competentes em sua estrutura organizacional para avaliar esses temas. Esse envolvimento se deu por
meio de atestes dos produtos entregues. Uma vez entregue um produto, a diretoria com competência para
validar a qualidade da entrega a avaliava e, quando adequado, fornecia uma declaração de recebimento de
produto assinada.
Dessa forma, todos os relatórios, com exceção do primeiro, possuem atestes vinculados. O Relatório 1
não está vinculado à nenhuma macroatividade específica por se tratar de um relatório gerencial sobre todo o
projeto. O mesmo encontra-se disponível no nº do documento 0716916. No total, o Contrato pressupõe 11
relatórios distribuídos nos 24 meses de execução.
Até o dia 14 de Dezembro de 2018, as seguintes metas de contrato foram atingidas:
Eixo 1:
Macroatividade 1: Sistematização de documentos/registros de reuniões com especialistas;
Macroatividade 3: Produção de Estudo Comparativo (versões 2 e 3 da BNCC).
Eixo 2:
Macroatividade 5: Produção de materiais de apoio à disponibilização e divulgação da 3ª versão da
BNCC;
Macroatividade 6: Elaboração de briefings para ações de comunicação;
Macroatividade 7: Gestão da realização de audiências para a apresentação da BNCC.
Eixo 3:
Macroatividade 9: Produção editorial de guia de leitura da BNCC;
Macroatividade 10: Consolidação e produção editorial de matrizes de avaliação para a Educação
Básica adequadas à BNCC;
Macroatividade 11: Disponibilização de ferramenta online da BNCC;
Macroatividade 12: Disponibilização de ferramenta on-line para os educadores brasileiros
divulgarem e consultarem projetos e práticas.
Eixo 4:
Macroatividade 14: Sistematização de projeto para as ações de formação de educadores e gestores;
Macroatividade 15: Proposta de design instrucional/modelagem das ações de formação.
A seguir estão elencados, por eixo e macroatividade, os produtos entregues até o presente, bem como
em qual relatório elas foram apresentadas e o número do documento para localizá-las no processo SEI
23000.050898/2016-38.

EIXO 1:
Macroatividade 1: Sistematização de documentos/registros de reuniões com especialistas
Relatório 2: Foram produzidas 102 telas em PPT e 156 páginas em Word do registro das leituras
críticas. Anexo 1.
Nº do documento: 0738728 e 0738751

Relatório 3: Lista de especialistas da BNCC do Ensino Médio; Proposta de estrutura para BNCC
Ensino Médio (PPT de 17 telas). Anexos 1 e 2.
Nº do documento: 0767555 e 0767560
Relatório 4: Lista atualizada de especialistas da BNCC - EM. Anexo 1.
Nº do documento:0865984 e 0865987
Relatório 5: Atas de 18 reuniões com especialistas e materiais de apoio (108 pgs de word)
acerca da discussão da 3ª versão da BNCC do Ensino Médio. Anexo 1.
Nº do documento 0999108 e 0999135
Relatório 6: Atas de 10 reuniões com especialistas e materiais de apoio acerca da discussão da
3a versão da BNCC do Ensino Médio. Anexo 1.
Nº do documento: 1008008, 1008013, 1008019, 1008021, 1008031, 1008036, 1008039 e
1008041.
Relatório 7: Atas de reuniões e materiais de apoio acerca da discussão da 3ª versão da BNCC do
EM. (1 reunião). Anexo 1.
Nº do documento: 1054889, 1055038 e 1056903.
Este produto encerrou as entregas dessa macroatividade, atingindo a meta estabelecida no
contrato.
Macroatividade 2: Disponibilização de repositório de documentos online durante todo o contrato
Relatório 2: Customização e configuração da ferramenta; Recebimento da lista de colaboradores - 22
colaboradores cadastrados na ferramenta. Página 5 e Anexo 2.
Nº do documento: 0738728 e 0738751
Relatório 3: Tutorial de navegação da ferramenta online. Anexo 3.
Nº do documento: 0767555 e 0767560
Relatório 4: Estrutura do repositório on-line (salas, grupos, usuários e páginas das salas desenvolvidas)
- novos colaboradores cadastrados na ferramenta - ao total há 43. Anexo 2.

Nº do documento: 0865984 e 0865987

Relatório 5: Repositório on-line: páginas dos ambientes virtuais atualizadas. Anexo 2.
Nº do documento 0999108 e 0999135

Relatório 6: Repositório on-line: páginas dos ambientes virtuais atualizadas. Anexo 2.
Nº do documento: 1008008, 1008013, 1008019, 1008021, 1008031, 1008036, 1008039 e 1008041.

Relatório 7: Repositório on-line: páginas dos ambientes virtuais atualizadas. Anexo 2.
Nº do documento: 1054889, 1055038 e 1056903.

Relatório 9: Repositório on-line: páginas dos ambientes virtuais atualizadas. Anexo 9.
Nº do documento: 1288557 e 1288494

Relatório 10: Repositório on-line: páginas dos ambientes virtuais atualizadas. Anexo 8.
Nº do documento: 1360293 e 1360430
Macroatividade 3: Produção de estudo comparativo (v2 e v3 da BNCC)
Relatório 2: Estudo comparativo entre os documentos da 2a e 3a versões da BNCC (formato PDF) 60
páginas e planilhas em excel com material que subsidiou o estudo (aproximadamente 300 páginas).
Anexos 3 e 4.
Nº do documento: 0738728 e 0738751
Este produto encerrou as entregas dessa macroatividade, atingindo a meta estabelecida no
contrato.

Macroatividade 4: Produção editorial da BNCC v3
Relatório 2: BNCC – Educação Infantil e Ensino Fundamental versão 3 (em formato para impressão –
PDF) com cerca de 400 páginas. Anexo 5.
Nº do documento: 0738728 e 0738751

Relatório 5: Revisão da BNCC a partir da análise das contribuições encaminhadas ao CNE. Anexo 3.
Nº do documento 0999108 e 0999135

Relatório 6: Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
homologada em 20 de dezembro de 2017 / Proposta de layout da versão html da BNCC homologada
em 20 de dezembro de 2017. Anexos 3 e 4.
Nº do documento: 1008008, 1008013, 1008019, 1008021, 1008031, 1008036, 1008039 e 1008041.
Relatório 7: Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio - versão preliminar da 3ª versão para
leitura do MEC. Anexo 3.
Nº do documento: 1054889, 1055038 e 1056903.
Relatório 8: Produção editorial da BNCC do EM finalizada para o MEC entregar ao CNE. Anexo 1.
Nº do documento: 1174210, 1174217
Relatório 10: Produção editorial da 3ª versão da BNCC - PDF. Anexo 19.
Nº do documento: 1360293 e 1360479
EIXO 2:
Macroatividade 5: Produção de materiais de apoio à disponibilização e divulgação da 3ª versão da
BNCC
Relatório 2: Vídeo de 3’’33’’’ (Roteiro e CD); Roteiro de vídeo para audiências públicas. Anexos 6 e 7.
Nº do documento: 0738728 e 0738751

Relatório 3: PPTs de apresentação da 3a versão da BNCC em eventos públicos (80 telas). Anexo 4.
Nº do documento: 0767555 e 0767560

Relatório 4: PPTs de apresentação da 3ª versão da BNCC em eventos públicos (22 telas). Anexo 3.
Nº do documento:0865984 e 0865987

Relatório 7: Produção de material para divulgação da 3ª versão da BNCC - vídeos e roteiros.
Mobilização BNCC: DIFOR - 00:53; SEB - 00:48; INEP - 00:48; Especialistas - 00:51; Dia D da Base 01:46. Anexo 4.
Nº do documento: 1054889, 1055038 e 1056903.

Relatório 8: 3 vídeos tutoriais (Coordenador Estadual - 03:15, Coordenador de Etapa - 01:40 e Redator
- 01:42) + teaser sobre novas funcionalidades - 01:25 + roteiro sobre BNCC e ferramentas. Anexo 2.
Nº do documento: 1174210, 1174217
Este produto encerrou as entregas dessa macroatividade, atingindo a meta estabelecida no

contrato.

Macroatividade 6: Elaboração de briefings para ações de comunicação

Relatório 2: Documento de orientação para site da BNCC. Anexo 8.
Nº do documento: 0738728 e 0738751

Relatório 3: Telas do site das audiências públicas do CNE. Anexo 5.
Nº do documento: 0767555 e 0767560

Relatório 4: Relatório de atividades de comunicação relacionadas à publicidade da BNCC. Anexo 4.
Nº do documento:0865984 e 0865987

Relatório 5: Relatórios de elaboração de briefings para criação de peças e materiais para ações de
comunicação relacionadas à publicidade da BNCC. Anexo 4.
Nº do documento 0999108 e 0999135

Relatório 6: Relatórios de elaboração de briefings para a criação de peças e materiais para ações de
comunicação relacionadas à publicidade da BNCC. Anexo 5.
Nº do documento: 1008008, 1008013, 1008019, 1008021, 1008031, 1008036, 1008039 e 1008041.

Relatório 7: Relatórios de elaboração de briefings para a criação de peças e materiais para ações de
comunicação relacionadas à publicidade da BNCC. Anexo 5.
Nº do documento: 1054889, 1055038 e 1056903.

Relatório 8: Relatório Final de elaboração de briefings para a criação de peças e materiais para ações
de comunicação relacionadas à publicidade da BNCC - março. Meta do contrato atingida. Anexo 3.
Nº do documento: 1174210, 1174217
Este produto encerrou as entregas dessa macroatividade, atingindo a meta estabelecida no
contrato.

Macroatividade 7: Gestão da realização de audiências para a apresentação da BNCC
Relatório 2: Elaboração de formulário on-line para cadastro nas audiências e para envio de

documentos. Levantamento de check list para a preparação das audiências e para seu registro. Atas
das reuniões sobre as audiências. Anexos 9, 10 e 11.
Nº do documento: 0738728 e 0738751

Relatório 3: Formulário on-line para cadastro nas audiências públicas (convidados e público geral);
Relatórios das inscrições nas audiências públicas (Manaus e Recife); · Relatório de status e
recomendações do check list para Manaus e Recife; Proposta de apoio no processo de organização e
classificação dos documentos recebidos pelo CNE. Anexos 6, 7, 8 e 9.
Nº do documento: 0767555 e 0767560

Relatório 4: Relatórios das audiências públicas de Florianópolis, São Paulo e Brasília / Relatório de
status e recomendações para São Paulo / Sistematização das contribuições para as audiências
públicas. Anexos 5, 6 e 7.
Nº do documento:0865984 e 0865987

Relatório 5: Relatório consolidado das inscrições realizadas nas cinco audiências públicas da BNCC /
Sistematização das contribuições recebidas pelo CNE nas audiências públicas sobre a BNCC. Anexos 5
e 6.
Nº do documento 0999108 e 0999135

Relatório 8: Relatório de gestão das audiências públicas sobre a BNCC do Ensino Médio – maio e
junho de 2018: Inscrições para Florianópolis e São Paulo. Visita técnica em São Paulo. Anexo 4.
Nº do documento: 1174210, 1174217

Relatório 9: Relatório gerencial Audiência Pública de Fortaleza. Anexo 1.
Nº do documento 1288557 e 1288269
Este produto encerrou as entregas dessa macroatividade, atingindo a meta estabelecida no
contrato.

Macroatividade 8: Gestão de processos para a realização de encontros para a discussão de aspectos
relacionados à BNCC, incluindo divulgação, inscrição de participantes e gestão do provimento de
infraestrutura para a realização e registro

Relatório 4: Proposta de pauta para Seminário de Discussão do Ensino Médio. Anexo 8.
Nº do documento:0865984 e 0865987

Relatório 6: Relatório de declaração de escopo do Seminário da BNCC do Ensino Médio. Anexo 6.
Nº do documento: 1008008, 1008013, 1008019, 1008021, 1008031, 1008036, 1008039 e 1008041.

Relatório 7: Relatórios de gestão da realização de encontros para a discussão da BNCC realizados.
Anexo 6.
a) 23/02/18 – discussão da BNCC na Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores (EFAP/SP)
com representantes da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e entidades privadas.
b) 26/02/18 – primeira apresentação e discussão da 3ª versão da BNCC do Ensino Médio com o
Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).
c) 8 e 9/03/18 – encontro técnico para discutir a 3ª versão da BNCC do Ensino Médio com
representantes dos Estados brasileiros.
Nº do documento: 1054889, 1055038 e 1056903.

Relatório 8: Relatório de gestão da realização de encontros para a discussão da BNCC. Anexo 5.
a) 26, 27 e 28 de março - I Encontro formativo implementação BNCC (em Brasília)
b) 12 e 13 de junho - II Encontro formativo implementação da BNCC (em Brasília)
Nº do documento: 1174210, 1174217

Relatório 9: Relatório da Reunião Plenária Nacional FNCE /// Seminário de Discussão da BNCC Ensino
Médio em Foco /// Uncme: XXII Encontro Estadual da Uncme São Paulo /// Relatório gerencial
Audiência Pública de Belém /// Relatório gerencial do II Encontro Formativo de Implementação da
BNCC de 21 a 23 de agosto de 2018 /// Relatório gerencial Audiência Pública de Brasília.
Anexos 2, 3, 4, 5 e 6.
Nº do documento: 1288557, 1288470, 1288472, 1288474, 1288480 e 1288484.

Relatório 10: Anexo 1 - Seminário de Discussão da BNCC_Encontro Síntese das propostas   /// de
aprimoramento da Versão 3 BNCCEM ///Anexo 3 - Encontro no Conselho Nacinoal de Educação para
apresentação da síntese das propostas para aprimoramento da BNCC do EM_CNE_novembro2018 ///
Anexo 9 - Reunião sobre o documento da Base Nacional Comum Curricular referente à etapa do
Ensino Médio /// Anexo 10 - Participação da Coordenação de elaboração da Base Nacional Comum
Curricular da etapa do Ensino Médio em reuniões do CNE/// III Encontro de Implementação da BNCC 12, 13 e 14 de dezembro de 2018 /// Planejamento do evento do MEC sobre a Base Nacional Comum
Curricular do Ensino Médio - 14 de dezembro.
Anexos 1, 3, 9, 10, 17 e 18.
Nº do documento: 1360293, 1360314, 1360326, 1360432, 1360436, 1360476 e 1360478.

EIXO 3:
Macroatividade 9: Produção editorial de guia de leitura da BNCC
Relatório 2: Guia de leitura da BNCC em formato PDF com 20 páginas. Anexo 12.
Nº do documento: 0738728 e 0738751
Este produto encerrou as entregas dessa macroatividade, atingindo a meta estabelecida no
contrato.

Macroatividade 10: Consolidação e produção editorial de matrizes de avaliação para a Educação
Básica adequadas à BNCC
Relatório 9: Estudo de classificação dos itens do Enem, de 1998 a 2008, para apoio à sistematização
das diretrizes para a elaboração de matrizes de avaliação para a Educação Básica adequadas à BNCC.
Anexo 14.
Nº do documento: 1288557 e 1288556.

Relatório 10: Estudo de classificação dos itens do Enem, de 1998 a 2008, para apoio à sistematização
das diretrizes para a elaboração de matrizes de avaliação para a Educação Básica adequadas à BNCC –
produto final. Anexo 06.
Nº do documento: 1360293 e 1360416.
Este produto encerrou as entregas dessa macroatividade, atingindo a meta estabelecida no
contrato.
Macroatividade 11: Disponibilização de ferramenta online da BNCC
Relatório 3: Proposta de funcionalidades da ferramenta online da BNCC. Anexo 10.
Nº do documento: 0767555 e 0767560
Relatório 4: Apresentação das funcionalidades e tecnologia da ferramenta online da BNCC. Anexo 9.
Nº do documento:0865984 e 0865987

Relatório 5: Especificações da ferramenta on-line da BNCC e orientações para o trabalho dos
especialistas. Anexo 7.
Nº do documento 0999108 e 0999135

Relatório 6: Relatório de status de desenvolvimento da ferramenta online da BNCC. Anexo 7.

Nº do documento: 1008008, 1008013, 1008019, 1008021, 1008031, 1008036, 1008039 e 1008041.
Relatório 7: Relatório de status de desenvolvimento da ferramenta online da BNCC. Anexo 7.
Nº do documento: 1054889, 1055038 e 1056903.

Relatório 8: Relatório de status de desenvolvimento da ferramenta online da BNCC. Anexo 6.
Nº do documento: 1174210 e 1174217.
Relatório 9: Relatório de status de desenvolvimento da ferramenta online da BNCC. Anexo 8.
Nº do documento: 1288557 e 1288491.

Relatório 10: Transferência das aplicações para os ambientes da DTI/MEC, Relatório de
Disponibilização de ferramenta on-line da BNCC - Download, Documento Curricular e Consulta Pública
/// Relatório de Melhorias da ferramenta on-line da BNCC. Anexos 7 e 11.
Nº do documento: 1360293, 1360420 e 1360440.
Este produto encerrou as entregas dessa macroatividade, atingindo a meta estabelecida no
contrato.

Macroatividade 12: Disponibilização de ferramenta online para os educadores brasileiros divulgarem
e consultarem projetos e práticas
Relatório 9: Relatório de status de disponibilização de ferramenta on-line para os educadores
brasileiros divulgarem e consultarem projetos e práticas. Anexo 13.
Nº do documento: 1288557 e 1288555.
Relatório 10: Relatório de disponibilização de ferramenta on-line para os educadores brasileiros
divulgarem e consultarem projetos e práticas. Anexo 12.
Nº do documento: 1360293 e 1360442.
Este produto encerrou as entregas dessa macroatividade, atingindo a meta estabelecida no
contrato.

Macroatividade 13: Produção editorial de cadernos de práticas, situações de aprendizagem e
projetos para apoio à implementação de propostas curriculares

Relatório 8: Considerando as atividades que o Ministério vem desenvolvendo junto às redes, o MEC
constatou que a utilização de vídeos, ao invés de páginas, poderia ser mais eficaz em alguns casos.
Assim, o MEC optou por solicitar a produção de vídeos sobre a BNCC, a fim de garantir maior
alcance do conteúdo a todo o Brasil, decisão que está registrada no item 2.1 (1363486)do Eixo 2

Memória Executiva de Reunião do dia 22/05/2018 (16h30 a 19h30). Foram desenvolvidos roteiros
de vídeo sobre as Dez Competências Gerais da BNCC, bem como sobre as cinco áreas do
conhecimento (Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Ensino Religioso, Linguagens e
Matemática). Após a validação dos roteiros, eles foram gravados e disponibilizados no site da BNCC
com acesso ao público em geral. Anexo 7. Esses vídeos fazem parte integrante da versão web dos
cadernos de práticas.
Nº do documento: 1174210, 1174257, 1174265, 1174272, 1174282, 1174293 e 1174301.
Observação: A Memória de Reunião do dia 22/05/2018 (16h30 a 19h30) ainda ressalta que a
“produção de vídeos, desde que sirvam como material de apoio para a implementação da 3ª
versão da BNCC (atividade prevista no Eixo 3 em formato de texto), é entendida como atividade
prevista no contrato, mas a equipe do MEC define que o esforço de produção não deve
extrapolar ou comprometer as atividades previstas no Eixo 3”.
Relatório 9: Materiais de apoio à implementação de propostas curriculares – vídeos: Ferramenta
Curricular; Como será o Ensino Médio; e Dia D do Ensino Médio //// Sistematização de contribuições
sobre a BNCC do Ensino Médio. Anexos 10 e 11.
Nº do documento: 1288557, 1288505, 1288507, 1288508, 1288550 e 1288552.

Relatório 10: Análise das contribuições públicas (CNE e Consed) sobre a BNCC do Ensino Médio //
Processo de curadoria, revisão, diagramação e disponibilização dos conteúdos dos Cadernos de
Práticas por etapa de ensino com 1200 laudas // vídeo de mobilização para o Dia D do Projeto
Pedagógico
Anexos 4, 13 e 14.
Nº do documento: 1360293, 1360371, 1360444 e 1360472.

EIXO 4
Macroatividade 14: Sistematização de projeto para as ações de formação de educadores e gestores
relacionadas à BNCC, considerando diversos meios, inclusive EAD

Relatório 7: Projeto preliminar para as ações de formação de educadores e gestores relacionadas à
BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Anexo 8.
Nº do documento: 1054889, 1055038 e 1056903.

Relatório 8: Projeto para as ações de formação de educadores e gestores relacionadas à BNCC da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental.
Nº do documento: 1174210 e 1174217.
Este produto encerrou as entregas dessa macroatividade, atingindo a meta estabelecida no
contrato.

Macroatividade 15: Proposta de design instrucional/modelagem das ações de formação

Relatório 9: Relatório de status das ações de formação EaD. Anexo 12.
Nº do documento: 1288557 e 1288554.

Relatório 10: Relatório de status das ações de formação EaD - Módulo 1. Anexo 2.
Nº do documento: 1360293, 1360371, 1360444 e 1360472.
Este produto encerrou as entregas dessa macroatividade, atingindo a meta estabelecida no
contrato.

Macroatividade 16: Disponibilização e execução de cursos para gestores e professores na
modalidade EAD
Relatório 10: Disponibilização e execução de cursos para gestores, professores e conselhos na
modalidade EAD – Módulo 1. Anexo 5.
Nº do documento: 1360293 e 1360415.
Macroatividade 17: Disponibilização e execução de cursos para formadores locais na modalidade
EAD
Relatório 10: Disponibilização e execução de cursos para gestores, professores e conselhos na
modalidade EAD – Módulo 1. Anexo 5.
Nº do documento: 1360293 e 1360415.
6.

ENTREGAS PENDENTES

  
A seguir estão relacionadas, por macroatividade, as atividades e produtos pendentes a serem
executados até o prazo de entrega do último relatório, o Relatório 11.

EIXO 1:
Macroatividade 2: Disponibilização de repositório de documentos online
Continuidade da disponibilidade do repositório de documentos online;
Macroatividade 4: Produção editorial da BNCC v3
A produção editorial da Base Nacional Comum Curricular contendo a etapa do Ensino Médio deve ser
disponibilizada em formato html.

EIXO 2:
Macroatividade 8: Gestão da realização de encontros para a discussão da BNCC
O produto final de acompanhamento deste evento não foi entregue no Relatório 10 e portanto, deverá
constar no Relatório 11. De forma resumida, o produto final é um relato do que os estados
compartilharam e um material que registra o histórico do programa pelo ponto de vista dos
coordenadores.

EIXO 3:
Macroatividade 13: Produção editorial de cadernos de práticas

Elaboração de conexão via hiperlink dos Cadernos de Práticas com os cursos de formação à distância
previstos neste mesmo contrato. O objetivo é direcionar o cursista para que ele possa ter acesso a um
exemplo concreto do que está sendo abordado no curso por meio das práticas;
Revisão das práticas selecionadas para que a curadoria permita flexibilidade às práticas, de modo que
possam ser utilizadas em todo o território nacional (ainda que a prática refira-se à um Estado específico,
é preciso demonstrar claramente que determinada prática pode ser replicada em qualquer outra unidade
da Federação);
Revisão das práticas selecionadas a fim de contemplar os apontamentos realizados sobre o Anexo 14 do
Relatório 10 que estão explicitados na Nota Técnica Número 127/2018/DICEI/SEB/SEB (id SEI 1359918);
Disponibilização dos Cadernos de Práticas em formato HTML5.

EIXO 4:
Macroatividade 16: Disponibilização e execução de cursos para gestores e professores
Atualização do material dos cursos (Módulo 1, Módulo 2 e Módulo 3) com base nos apontamentos da
equipe técnica do Ministério da Educação - MEC e dos cursistas que participaram dos pilotos.

Macroatividade 17: Disponibilização e execução de curso para formadores locais
Atualização do material dos cursos (Módulo 1, Módulo 2 e Módulo 3) com base nos apontamentos
da equipe técnica do Ministério da Educação - MEC e dos cursistas que participaram dos pilotos.
VII – PAGAMENTOS REALIZADOS E PENDENTES
Até o momento, foram pagos os relatórios de um a nove, correspondendo a R$ 15.481.648,04 (quinze
milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e seiscentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), ou 87% do
valor global do contrato.
O CONTRATO Nº 17/2017 ainda possui um valor remanescente de pagamento equivalente a 13% do
valor global do contrato. Até o final de 2018 está previsto o pagamento do Relatório 10 no valor de R$

1.861.509,65 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, quinhentos e nove reais e sessenta e cinco centavos).
O relatório 10 foi entregue no dia 13/12/2018 e deverá ter seu pagamento processado em breve.
No primeiro trimestre de 2019 é prevista a entrega do Relatório 11 no valor de R$ 451.923,35
(quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), totalizando o
valor do contrato, ou seja, R$ 17.795.081,00 (dezessete milhões, setecentos e noventa e cinco mil e oitenta e
um reais).

VIII – OBSERVAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir que os produtos entregues correspondem ao que seria esperado para o
desenvolvimento do escopo do Contrato até o momento. Além disso, todas as informações relevantes foram
devidamente documentadas nos processos 23000.050898/2016-38 e 23000.013165/2017-01 e resumidas e
referenciadas na presente Nota Técnica.

De acordo,

CAETANO SIQUEIRA
Fiscal do Contrato
Ministério da Educação - MEC

Documento assinado eletronicamente por Caetano Pansani Siqueira, Diretor de Programa, em
17/12/2018, às 19:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1363493 e o
código CRC 325CA5EB.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 1363493
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  

ATESTO
ATESTO, conforme art. 63 da Lei nº 4.320/1964, que os serviços de gestão integrada dos processos
necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), dispostos no Relatório nº 10, foram executados de acordo com as especificações do
Contrato nº 17/2017 - Processo nº 23000.050898/2016-38, firmado entre o Ministério da Educação e
a Fundação Carlos Alberto Vanzolini - FCAV, e dentro do padrão de qualidade aceito pela Administração.
Desse modo, tendo em vista a apresentação do Documento Fiscal anexo ao Ofício FCAV/GTE nº
210/2018 (SEI nº1366410), as informações constantes dos documentos anexos e os dados descritos abaixo,
encaminho o Processo nº 23000.013165/2017-01 para providências de pagamento.

1. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS
Nome da Empresa:   Fundação Carlos Alberto
Vanzolini - FCAV
Nº do Contrato:

CNPJ Nº:

62.145.750/0001-09

Proponente/Demandante: Ministério da Educação

17/2017   

Tipo de Documento Fiscal:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Nº do Documento Fiscal:

00239548 (SEI 1366420) Data da emissão: 17/12/2018

Mês de Referência/Período da Prestação do Serviço: Dezembro
Valor da Nota: R$ 1.861.509,65

Valor da Glosa:

0,00

Identificação da Nota de Empenho (com subitem): 2018NE800327 - ND: 339035 SUBITEM: 01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA   

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Justificativa para glosa e/ou penalidades (tipo e fundamentação legal):
Data de vencimento:

Outras:

Caso necessário, mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone 2022.7850
Brasília, 19 de dezembro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Felipe Sartori Sigollo, Secretário(a) Executivo(a) Adjunto, em
19/12/2018, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1366431 e o
código CRC 5E46C52D.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 1366431

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  

DESPACHO
Processo nº 23000.013165/2017-01

  
  Tendo em vista o constante do Atesto 1729 (SEI 1366431) encaminhe-se o presente processo a
Subsecretaria de Assuntos Administrativos para providências.  

Brasília 19 de dezembro de 2018.
FELIPE SARTORI SIGOLLO
Secretário-Executivo Adjunto
Documento assinado eletronicamente por Felipe Sartori Sigollo, Secretário(a) Executivo(a) Adjunto, em
19/12/2018, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1366446 e o
código CRC 8589843A.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 1366446

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  

DESPACHO
Processo nº 23000.013165/2017-01

  
À Coordenação-Geral de Gestão Administrativa

Encaminhamos os autos para pagamento da Nota Fiscal, atestada pelo fiscal técnico (1366431),
conforme solicitado no Despacho nº 3486 (1366446).

MARCELO GUERREIRO CALDAS
Subsecretário de Assuntos Administrativos Substituto
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Guerreiro Caldas, Subsecretário(a), Substituto(a), em
19/12/2018, às 19:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1366701 e o
código CRC CA55D5EA.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 1366701

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
62.145.750/0001-09
Razão Social:
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 10/07/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:
Ocorrências Impeditivas indiretas:
Vínculo com "Serviço Público":

Nada
Nada
Nada
Nada

Consta
Consta
Consta
Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Jurídica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital
Validade:
Receita Municipal
Validade:
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade:

Emitido em: 20/12/2018 10:05
CPF: 721.663.391-15
Nome: ANA CAROLINA NUNES DE FREITAS

02/06/2019
05/01/2019
15/06/2019
18/01/2019
25/05/2019
31/05/2019

1 de 1

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Simples Nacional - Consulta Optantes
Data da consulta: 20/12/2018
Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 62.145.750/0001-09
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa
Nome Empresarial : FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : NÃO optante pelo Simples Nacional
Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem
Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  

DESPACHO
Processo nº 23000.013165/2017-01

  

À COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA,

Seguem os autos para prosseguimento do processo de pagamento da NF-e 239548, emitida pela
empresa FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI - FCAV , nos termos do Despacho 1496 (SEI 1366701).
Atenciosamente,
ANA PAULA ARAÚJO CARVALHO
Coordenadora-Geral de Gestão Administrativa
Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Araújo Carvalho, Coordenador(a) Geral, em
20/12/2018, às 18:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1367926 e o
código CRC 0EB0ECF4.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 1367926

__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)___________________
24/12/18 09:31
USUARIO : JOAO
DATA EMISSAO
: 21Dez18 TIPO OB: 12 M06990F3
NUMERO : 2018OB806557
UG/GESTAO EMITENTE: 150002 / 00001 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
BANCO : 001
AGENCIA : 1607
CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO
: 62145750/0001-09 - FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
BANCO : 001
AGENCIA : 7009
CONTA CORRENTE : 68X
DOCUMENTO ORIGEM : 150002/00001/2018NP003216
SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO
: 007305951-X
PROCESSO : 23000.013165/2017-01
VALOR :
1.861.509,65
IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO
DATA SAQUE BACEN: 24/12/18
NFS-E 239548. R$ 1.861.509,65. CONTRATO 17/2017. DISPENSA 07/2017. PRESTAÇÃO D
E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A GESTÃO INTEGRADA DOS PROCESSOS NECESSÁRIOS À
CONSOLIDAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E DISCUSSÃO DA 3ª VERSÃO DA BNCC - R
ELATÓRIO 9 - MACROATIVIDADES EIXOS 1, 2, 3 E 4 - PROJETO: 410207717.

CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)___________________
24/12/18 09:31 M06990F4
USUARIO : JOAO
DATA EMISSAO
: 21Dez18 TIPO OB: 12
NUMERO : 2018OB806557
UG/GESTAO EMITENTE: 150002 / 00001 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
BANCO : 001
AGENCIA : 1607
CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO
: 62145750/0001-09 - FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
BANCO : 001
AGENCIA : 7009
CONTA CORRENTE : 68X
VALOR :
1.861.509,65
L EVENTO
INSCRICAO
CLAS.CONT CLAS.ORC
VALOR
01 401003 2018NE800327400
33903501
1.861.509,65
02 531814 2018NE800327
213110400 33903501
1.861.509,65
03 561602 8100000000400C
1.861.509,65

LANCADO POR :
- ELIETE
UG : 150002
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

21Dez18

18:02

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

PORTARIA Nº.

, DE

DE

DE 2018

O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, SUBSTITUTO,
DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, conforme Portaria de Nomeação
nº 117, de 26 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União-DOU, de 27 de janeiro de
2017, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no Capítulo
V – Da Gestão do Contrato – da Instrução Normativa da Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (IN/SEGES/MP) nº 5, de 25 de maio de 2017, resolve:
Art. 1º Ficam designadas os servidores Mirna França da Silva de Araújo, CPF:
393.271.401-68, como fiscal, e Séfora Costa Lucindo, CPF: 647.717.841-91, como substituta,
para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº. 17/2017, firmado com a FUNDAÇÃO
CARLOS ALBERTO VANZOLINI, que tem por objeto a prestação de serviços especializados
para a gestão integrada dos processos necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e
discussão da 3º Versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), incluindo materiais de apoio
e ações de formação para a sua implementação.
Art. 2º A fiscalização será exercida nos termos da Portaria SE/MEC nº. 201 e
da Norma Operacional SAA/SE/MEC Nº. 01, ambas de 12 de abril de 1999.
Art. 3º São competências do Fiscal, dentre as previstas na legislação acima
mencionada, na Lei nº. 8.666/93 e demais legislações que disciplinam a matéria:
I – manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalização do Contrato,
com cópia do termo contratual, dos seus eventuais aditivos, documentos referentes às ocorrências
verificadas durante a execução dos serviços e outros que possam dirimir dúvidas acerca das
obrigações contratuais;
II – conferir os dados das faturas e compatibilizar com os serviços prestados antes
de atestá-las encaminhando para pagamento;
III – controlar o saldo do empenho, de modo a facilitar o acompanhamento das
despesas;
IV – anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato,
informando ao superior imediato, todas aquelas que dependem de decisão, com vistas à

regularização das faltas ou defeitos observados e no caso de descumprimento de obrigações
contratuais, inexecução parcial ou total do objeto contratado, propor a imediata aplicação de
sanções previstas no Edital e no Contrato;
V – realizar constantes reavaliações do objeto contratado, propondo medidas com
vistas à redução dos gastos, bem como aquelas que visem melhor racionalização dos serviços,
inclusive quanto à real necessidade de manutenção do Contrato;
VI – acompanhar e controlar o prazo de vigência do Contrato;
VII – acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada,
exigidas para contratação com a Administração Pública;
VIII – cumprir, no que couber, às disposições previstas na Instrução Normativa da
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (IN/SEGES/MP)
nº 5, de 25 de maio de 2017 e alterações;
IX – manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada, previstas no
Contrato, bem como as demais disposições da Lei nº. 8.666/93 e legislação correlata.
Art. 4º O Fiscal responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular
das atribuições do encargo.
Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 225, de 17 de junho de 2017, publicada no
Boletim de Serviço nº 24, de 23 de junho de 2017.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO GUERREIRO CALDAS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Memorando nº 971/2018/CHEFIAGAB/SE/SE
Em 26 de dezembro de 2018.

Ao(À) SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/GABINETE
  
Assunto: substituição de fiscal titular - Contrato nº 17/2017.

1.
Solicito por gentileza alterar o Fiscal Titular do Contrato em epígrafe, Caetano Pansani
Siqueira para Mirna França da Silva de Araújo  CPF 393.271.401-68, mantendo a servidora Séfora Costa
Lucindo como fiscal substituta, conforme minuta SEI (1372685).

Atenciosamente,

FELIPE SARTORI SIGOLLO
Secretário-Executivo Adjunto

Documento assinado eletronicamente por Felipe Sartori Sigollo, Secretário(a) Executivo(a) Adjunto, em
26/12/2018, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1372687 e o
código CRC 97B8E221.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1372687

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  
PORTARIA Nº 481, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018
O SUBSECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições,
conforme Portaria de Nomeação nº 854, de 13 de julho de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no Capítulo V – Da Gestão do Contrato – da Instrução Normativa da
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (IN/SEGES/MP) nº 5, de 25 de
maio de 2017, resolve:
Art. 1º Ficam designadas as servidoras Mirna França da Silva de Araújo, CPF: 393.271.401-68, como
fiscal, e Séfora Costa Lucindo, CPF: 647.717.841-91, como substituta, para acompanhar e fiscalizar a execução
do Contrato nº 17/2017, firmado com a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, que tem por objeto a prestação de
serviços especializados para a gestão integrada dos processos necessários à consolidação, disponibilização,
divulgação e discussão da 3º Versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), incluindo materiais de apoio e
ações de formação para a sua implementação.
Art. 2º A fiscalização será exercida nos termos da Portaria SE/MEC nº 201 e da Norma Operacional
SAA/SE/MEC Nº 1, ambas de 12 de abril de 1999.
Art. 3º São competências do Fiscal, dentre as previstas na legislação acima mencionada, na Lei
nº 8.666, de 1993, e demais legislações que disciplinam a matéria:
I - manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalização do Contrato, com cópia do termo
contratual, dos seus eventuais aditivos, documentos referentes às ocorrências verificadas durante a execução
dos serviços e outros que possam dirimir dúvidas acerca das obrigações contratuais;
II - conferir os dados das faturas e compatibilizar com os serviços prestados antes de atestá-las
encaminhando para pagamento;
III - controlar o saldo do empenho, de modo a facilitar o acompanhamento das despesas;
IV - anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, informando ao superior
imediato, todas aquelas que dependem de decisão, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados
e no caso de descumprimento de obrigações contratuais, inexecução parcial ou total do objeto contratado,
propor a imediata aplicação de sanções previstas no Edital e no Contrato;
V - realizar constantes reavaliações do objeto contratado, propondo medidas com vistas à redução dos
gastos, bem como aquelas que visem melhor racionalização dos serviços, inclusive quanto à real necessidade de
manutenção do Contrato;
VI - acompanhar e controlar o prazo de vigência do Contrato;
VII - acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, exigidas para contratação
com a Administração Pública;
VIII - cumprir, no que couber, às disposições previstas na Instrução Normativa da Secretaria de Gestão

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (IN/SEGES/MP) nº 5, de 25 de maio de 2017, e
alterações;
IX - manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada, previstas no Contrato, bem como
as demais disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e legislação correlata.
Art. 4º O Fiscal responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das atribuições do
encargo.
Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 273, de 17 de agosto de 2018, publicada no Boletim de Serviço nº
24, de 23 de junho de 2017.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO GUERREIRO CALDAS
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Guerreiro Caldas, Subsecretário(a), Substituto(a), em
26/12/2018, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1372839 e o
código CRC 7806B167.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1372839

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Memorando nº 1838/2018/GAB/CDGP/CGGA/SAA
Brasília, 27 de dezembro de 2018.

Ao(À) CGLC/GAB
  
1.
Em atendimento a solicitação constante no Processo nº 23000.050898/2016-38 sobre a Portaria
Nº 481 SEI Nº (1372839), informamos que a matéria será publicada no Boletim de Serviço Nº 52 de
04/01/2019.
2.

Mais informações poderão ser obtidas por meio dos telefones 2022-7404/2322.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Vania Maria Bezerra de Almeida, Fiscal de Contrato - Técnico,
em 27/12/2018, às 08:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015
do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Esrom Goncalves Rodrigues, Coordenador(a), Substituto(a),
em 27/12/2018, às 08:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015
do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Araújo Carvalho, Coordenador(a) Geral, em
27/12/2018, às 17:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1373390 e o
código CRC 07BA6AF2.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1373390

Relatório 1 de Sprint
(9 a 16 de julho de 2018)

1. Introdução
O quadro “BNCC – Ferramentas de apoio”, disponibilizado na plataforma do “Trello”, foi criado
para garantir organização, dinamismo e transparência no processo de desenvolvimento da
ferramenta de apoio a (re)elaboração de proposta curricular (Ferramentas: Documento Curricular e Consulta Pública), auxiliando ainda na gestão do projeto por meio da solicitação e priorização de tarefas a múltiplas equipes.
No dia 13 de julho de 2018 aconteceu a primeira reunião de Sprint e nela definiu-se que toda
sexta-feira seria feita uma reunião de Sprint com o objetivo de detalhar e priorizar as atividades para a próxima Sprint.
Para atingir os objetivos descritos, o Trello está organizado nas seguintes colunas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Backlog,
Elegíveis MEC – próxima Sprint,
Área de Sprint,
Área de Validação FCAV,
Área Validação MEC,
Reprovado,
Aprovado,
Implantado e
Próximas Sprints.
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Relatório 2 de Sprint
(16 a 23 de julho de 2018)

1. Introdução
O quadro “BNCC – Ferramentas de apoio”, disponibilizado na plataforma do “Trello”, foi criado
para garantir organização, dinamismo e transparência no processo de desenvolvimento da
ferramenta de apoio a (re)elaboração de proposta curricular (Ferramentas: Documento Curricular e Consulta Pública), auxiliando ainda na gestão do projeto por meio da solicitação e priorização de tarefas a múltiplas equipes.
No dia 13 de julho de 2018 aconteceu a primeira reunião de Sprint e nela definiu-se que toda
sexta-feira seria feita uma reunião de Sprint com o objetivo de detalhar e priorizar as atividades para a próxima Sprint.
Para atingir os objetivos descritos, o Trello está organizado nas seguintes colunas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Backlog,
Elegíveis MEC – próxima Sprint,
Área de Sprint,
Área de Validação FCAV,
Área Validação MEC,
Reprovado,
Aprovado,
Implantado e
Próximas Sprints.
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Relatório 3 de Sprint
(23 a 30 de julho de 2018)

1. Introdução
O quadro “BNCC – Ferramentas de apoio”, disponibilizado na plataforma do “Trello”, foi criado
para garantir organização, dinamismo e transparência no processo de desenvolvimento da
ferramenta de apoio a (re)elaboração de proposta curricular (Ferramentas: Documento Curricular e Consulta Pública), auxiliando ainda na gestão do projeto por meio da solicitação e priorização de tarefas a múltiplas equipes.
No dia 13 de julho de 2018 aconteceu a primeira reunião de Sprint e nela definiu-se que toda
sexta-feira seria feita uma reunião de Sprint com o objetivo de detalhar e priorizar as atividades para a próxima Sprint.
Para atingir os objetivos descritos, o Trello está organizado nas seguintes colunas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Backlog,
Elegíveis MEC – próxima Sprint,
Área de Sprint,
Área de Validação FCAV,
Área Validação MEC,
Reprovado,
Aprovado,
Implantado e
Próximas Sprints.
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Relatório 4 de Sprint
(30 de julho a 06 de agosto de 2018)

1. Introdução
O quadro “BNCC – Ferramentas de apoio”, disponibilizado na plataforma do “Trello”, foi criado
para garantir organização, dinamismo e transparência no processo de desenvolvimento da
ferramenta de apoio a (re)elaboração de proposta curricular (Ferramentas: Documento Curricular e Consulta Pública), auxiliando ainda na gestão do projeto por meio da solicitação e priorização de tarefas a múltiplas equipes.
No dia 13 de julho de 2018 aconteceu a primeira reunião de Sprint e nela definiu-se que toda
sexta-feira seria feita uma reunião de Sprint com o objetivo de detalhar e priorizar as atividades para a próxima Sprint.
Para atingir os objetivos descritos, o Trello está organizado nas seguintes colunas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Backlog,
Elegíveis MEC – próxima Sprint,
Área de Sprint,
Área de Validação FCAV,
Área Validação MEC,
Reprovado,
Aprovado,
Implantado e
Próximas Sprints.
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Relatório 5 de Sprint
(06 de agosto a 13 de agosto de 2018)

1. Introdução
O quadro “BNCC – Ferramentas de apoio”, disponibilizado na plataforma do “Trello”, foi criado
para garantir organização, dinamismo e transparência no processo de desenvolvimento da
ferramenta de apoio a (re)elaboração de proposta curricular (Ferramentas: Documento Curricular e Consulta Pública), auxiliando ainda na gestão do projeto por meio da solicitação e priorização de tarefas a múltiplas equipes.
No dia 13 de julho de 2018 aconteceu a primeira reunião de Sprint e nela definiu-se que toda
sexta-feira seria feita uma reunião de Sprint com o objetivo de detalhar e priorizar as atividades para a próxima Sprint.
Para atingir os objetivos descritos, o Trello está organizado nas seguintes colunas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Backlog,
Elegíveis MEC – próxima Sprint,
Área de Sprint,
Área de Validação FCAV,
Área Validação MEC,
Reprovado,
Aprovado,
Implantado e
Próximas Sprints.
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Relatório 6 de Sprint
(13 de agosto a 24 de agosto de 2018)

1. Introdução
O quadro “BNCC – Ferramentas de apoio”, disponibilizado na plataforma do “Trello”, foi criado
para garantir organização, dinamismo e transparência no processo de desenvolvimento da
ferramenta de apoio a (re)elaboração de proposta curricular (Ferramentas: Documento Curricular e Consulta Pública), auxiliando ainda na gestão do projeto por meio da solicitação e priorização de tarefas a múltiplas equipes.
No dia 13 de julho de 2018 aconteceu a primeira reunião de Sprint e nela definiu-se que toda
sexta-feira seria feita uma reunião de Sprint com o objetivo de detalhar e priorizar as atividades para a próxima Sprint.
Para atingir os objetivos descritos, o Trello está organizado nas seguintes colunas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Backlog,
Elegíveis MEC – próxima Sprint,
Área de Sprint,
Área de Validação FCAV,
Área Validação MEC,
Reprovado,
Aprovado,
Implantado e
Próximas Sprints.
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Relatório 7 de Sprint
(12 de setembro a 20 de setembro de 2018)

1. Introdução
O quadro “BNCC – Ferramentas de apoio”, disponibilizado na plataforma do “Trello”, foi criado
para garantir organização, dinamismo e transparência no processo de desenvolvimento da
ferramenta de apoio a (re)elaboração de proposta curricular (Ferramentas: Documento Curricular e Consulta Pública), auxiliando ainda na gestão do projeto por meio da solicitação e priorização de tarefas a múltiplas equipes.
No dia 13 de julho de 2018 aconteceu a primeira reunião de Sprint e nela definiu-se que toda
sexta-feira seria feita uma reunião de Sprint com o objetivo de detalhar e priorizar as atividades para a próxima Sprint.
Para atingir os objetivos descritos, o Trello está organizado nas seguintes colunas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Backlog,
Elegíveis MEC – próxima Sprint,
Área de Sprint,
Área de Validação FCAV,
Área Validação MEC,
Reprovado,
Aprovado,
Implantado e
Próximas Sprints.
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Anexo 11
Relatório de melhorias da
ferramenta on-line da BNCC
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Etiqueta: Download / Documento Curricular
/ Melhoria
Conteúdo: Conteúdo BNCC comentada para
os campos de experiência da EI
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Possibilitar ao usuário MEC
visualização dos currículos que subiram para
as consultas após encerramento dessas.
Etiqueta: Consulta Pública / Melhoria
Conteúdo: Inserir loading no relatório de
consulta pública

03/07/2018

24/09/2018

14/08/2018

24/09/2018

20/09/2018

24/09/2018

2. Zendesk
Ao longo de todo o período de disponibilização das ferramentas, a FCAV gerenciou o Zendesk,
uma plataforma de suporte técnico para os usuários. Foram criados scripts de respostas, que
são apresentados a seguir.
1. Audiência Pública
Bom dia, XXXXX,
Todas as informações sobre as audiências públicas são disponibilizadas no site abaixo:
http://cnebncc.mec.gov.br/
Atenciosamente
2. Acesso à plataforma
Boa tarde, XXXXX,
Esta plataforma é restrita para Coordenadores Estaduais, Coordenadores de Etapa de Ensino e
Redatores previamente cadastrados pela Secretaria Estadual de Educação para trabalharem no
projeto de (re)elaboração do documento curricular da rede de ensino.
Caso não esteja neste grupo de trabalho, solicite à secretaria o convite para acesso à
plataforma. Caso esteja, utilize seu e-mail cadastrado e a senha 123; troque a senha já no
primeiro acesso.
Atenciosamente.
3. Acesso à BNCC
Boa tarde, XXXXX,
Para ter acesso a versão para navegação e de impressão da Base Nacional Comum Curricular,
acesse o site abaixo:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base
Para ter acesso a Download da Base Nacional Comum Curricular, acesse o site abaixo:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/download-da-bncc
Atenciosamente.

4. Sobre o suporte
Bom dia, XXXXX,
Este suporte é dedicado às funcionalidades do site http://basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento BNCC, navegação no documento, versão de impressão,
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materiais de suporte e ferramentas de apoio à (re)elaboração do documento curricular.
Atenciosamente.
5.

Verificar login

Bom dia, XXXXX,
Nos passe, por gentileza, seu e-mail cadastrado e função na plataforma.
Atenciosamente
Boa tarde, XXXXX,
Você poderia, por gentileza, nos passar o e-mail com o qual foi cadastrada pelo seu
Coordenador de Etapa para que possamos verificar?
Atenciosamente
6. Não teve retorno
Bom dia, XXXXX,
Não recebemos retorno e daremos este chamado como concluído.
Caso ainda tenha alguma dúvida e possamos auxiliá-la em algo, por gentileza abra um novo
chamado e ficaremos felizes em ajudá-lx.
Atenciosamente
7. Erro, com pouca informação
Boa tarde, XXXXX,
Por gentileza você poderia nos informar com mais detalhes o ocorrido? E se conseguir
seguindo de print da tela. Para que assim possamos auxilia-lx.
Atenciosamente
8. Recuperar Senha*
Bom dia, XXXXX,
Para recuperar a senha, vá na área “Documento Curricular”
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documento-curricular/
E clique em “Esqueci minha senha”, pois o usuário e senha utilizados para a ferramenta
“Consulta Pública” é o mesmo para a ferramenta “Documento Curricular”.
Atenciosamente
9. Contribuir na BNCC
Boa tarde, XXXXX,
Para contribuir com a BNCC do Ensino Médio, você poderá acessar o site abaixo e utilizar os
formulários de contribuição:
http://cnebncc.mec.gov.br/
Atenciosamente.

10. Participar da Ferramenta
Boa tarde, XXXXX,
Por enquanto a área é restrita apenas para profissionais que fazem parte do programa
ProBNCC.
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Atenciosamente.
11. Nome diferente
Bom dia, XXXXX,
O nome que aparece na coluna "Usuário" é o de quem criou a pesquisa, e não de quem
respondeu. Por isso, sempre aparecerá igual para todos os respondentes.
Atenciosamente.
12. Dia D
Bom dia, XXXXX,
Hoje é o Dia D da Base do Ensino Médio. Todas as informações estão disponíveis em:
https://comunicacao6102.wixsite.com/diad
Atenciosamente.
13. Limpar Cache
Bom dia, XXXXX,
Antes de fazer o acesso, sugerimos que faça uma limpeza nos caches do seu navegador e tente
realizar o cadastro com o novo e-mail (veja abaixo como fazê-lo em cada navegador).
Limpar cache no Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ptBR
Limpar cache no Mozila Firefox:
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2011/05/como-limpar-o-cache-dofirefox.html
Limpar cache no Internet Explorer:
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2012/05/como-limpar-o-cache-dointernet-explorer.html
Diga se deu certo e nos avise se precisar de novo auxílio técnico.
Atenciosamente.
14. Consulta pública
Bom dia, XXXXX,
Esta área é destinada aos gestores de redes de ensino que estão (re)elaborando seus
currículos e desejam realizar uma consulta pública.
Caso você seja gestor e já esteja cadastrado no módulo “Documento Curricular”, você pode
utilizar os mesmo dados de acesso (e-mail e senha) para disponibilizar seus documentos
curriculares em (re)elaboração para Consulta Pública.
Caso você não seja gestor de uma rede de ensino e queira apenas responder a uma consulta
pública, você precisa ter recebido um link para essa consulta.
Apenas as redes de ensino estaduais e municipais podem enviar esses links.
Atenciosamente.

15. Identificado Problemas
Bom dia, XXXXX,
Nosso time técnico já havia identificado o problema e o sistema passou por uma atualização
que visa corrigi-lo.
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Caso o problema persista, por favor, responda este e-mail nos informando o ocorrido em
detalhes e com prints de tela.
Atenciosamente.
16. Responder as Consultas
Boa tarde, XXXXX,
Você poderá responder todas as consultas públicas que você tiver o link, responda somente a
consulta que achar pertinente em sua área de atuação. No entanto a obrigatoriedade do envio
de contribuições deve ser verificada junto com sua rede de ensino.
Atenciosamente.
17. Funcionalidade do site/consultas públicas em si
Prezada XXXXX,
Este suporte é dedicado às funcionalidades do site http://basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento BNCC, navegação no documento, versão de impressão,
materiais de suporte e ferramentas de apoio à (re)elaboração do documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si, sugerimos que consulte os responsáveis pela
disponibilização do link da pesquisa
Atenciosamente.
18. Sobre a consulta Pública e por onde vem o link
Boa tarde, XXXXX,
A ferramenta “Consulta Pública” é destinada aos profissionais que fazem parte do programa
ProBNCC, que estão trabalhando na (re)elaboração do documento curricular. Onde cada Rede
cria sua própria pesquisa e a libera através de um link, através deste link é possível fazer o
cadastrado para poder responder à pesquisa indicada.
19. Ocorridos
Bom dia, XXXXX,
Poderia por gentileza, nos informar com mais detalhes o ocorrido?
Atenciosamente.
20. Município
Bom dia, XXXXX,
Para uma melhor experiência, recomendamos que acesse o sistema de Consulta Pública
através dos navegadores: Google Chrome ou Mozila Firefox,
Como pode notar através dos prints abaixo, o campo de município será exibido normalmente.
Navegador Chrome
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Navegador Firefox

21. Funcionalidade/mandar arquivos pro zendesk
Bom dia, XXXXX,
Este suporte é dedicado às funcionalidades do site http://basenacionalcomum.mec.gov.br/,
tais como download do documento BNCC, navegação no documento, versão de impressão,
materiais de suporte e ferramentas de apoio à (re)elaboração do documento curricular. Casos
relacionados as consultas públicas em si, sugerimos que consulte os responsáveis pela
disponibilização do link da pesquisa. Sugestões e/ou comentários sobre a consulta podem ser
feitas clicando no botão

“Adicionar comentário”.
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Para mais informações sobre a Consulta Pública dos currículos, entre em contato com sua rede
de ensino.
Atenciosamente.
22. Comentários
Bom dia, XXXXX,
Para fazer sua sugestão basta seguir as etapas a seguir:
1- Clique no balão azul que se encontra abaixo de cada texto.

2- Em seguida irá abrir uma aba, para assim você responder se está claro e pertinente, numa
escala de "Sim, Parcialmente e Não)

3- O campo para comentário irá aparecer, caso você responda "Parcialmente ou Não" em
alguma das duas perguntas.

Atenciosamente.
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23. Referências
Bom dia, XXXXX,
Para citar a BNCCC em trabalho científico e/ou artigo, deve-se citar como Documento
Normativo do CNE por meio da Resolução n02 de 2017.
Atenciosamente
24. Sem resposta
Bom dia, (nome),
Como não recebemos retorno, daremos este chamado como concluído.
Porém, caso ainda tenha alguma dúvida e/ou possamos auxiliá-la em algo, por gentileza, abra
um novo chamado e ficaremos felizes em ajudá-la.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
25. Dificuldade em reproduzir o erro relatado pelo usuário
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Estamos com dificuldades em reproduzir o caso relatado e, por sua vez, repassar uma solução
efetiva. Por favor, poderia responder a este chamado colocando prints das telas/pontos do
sistema onde estão ocorrendo o problema?
Desta forma, poderemos avaliar melhor o ocorrido.
Muito obrigado!
Att.
Equipe atendimento - BNCC
26. Pedindo mais informações para o usuário
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Por favor, poderia nos informar os dados abaixo para que possamos avaliar melhor o caso?
• Nome completo:
• E-mail utilizado para autenticar no sistema:
Muito obrigado!
Att.
Equipe atendimento – BNCC
27. Resposta padrão para análise
(nome) tudo bem?
Recebemos sua solicitação, estamos avaliando o problema, responderemos em breve.
Agradecemos seu contato,
Att.
Equipe atendimento – BNCC
28. Dificuldade de importar objetivos no consulta pública
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Infelizmente, não conseguimos avaliar o caso através da foto enviada pois o foco está apenas
na mensagem exibida pelo sistema e não na tela inteira.
De modo a auxiliar na tarefa de importação dos textos, escrevemos abaixo o passo-a-passo
para realizar esta operação:
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• Para realizar a importação dos textos, certifique-se de que os redatores tenham preenchido
corretamente as colunas """"CONTEMPLADA"""", """"CÓDIGO..."""", """"DESCRIÇÃO..."""" na
tela de """"Análise"""" do módulo de Documento Curricular e clicaram no botão """"Salvar"""".
• Em seguida, retorne ao módulo de Consulta Pública e crie ao menos um bloco de texto na
etapa 4.
• Já na tela de importação dos textos, através da etapa 5, selecione os filtros que representam
a Etapa/Componente/Ano onde foram inseridos os textos.
• Ainda na tela de importação da etapa 5, em """"importar para"""", selecione o título do
bloco criado na etapa 4 onde serão inseridos os textos e clique no botão pesquisar.
• Por fim, marque os textos desejados que deverão compor a Consulta Pública e clique no
botão """"Importar"""".
• Após realizada a importação, os textos serão exibidos na tela da etapa 5.
• Agora, basta avançar para a etapa 6, concluir o preenchimento de disponibilização da
consulta e enviar o link para sua rede.
Além do passo-a-passo, segue sequência de prints (fotos da tela inteira) que exemplificam
visualmente como realizar o processo de importação. Os retângulos vermelhos indicam as
ações que devem ser realizadas em cada tela.
1) Módulo """"Documento Curricular"""" > Acesso como Redator > Aba """"Análise"""" >
preenchimento dos dados que serão posteriormente importados na Consulta Pública.
(print da tela)
2) Módulo """"Consulta Pública"""" > Acesso como Criador de Consulta > Etapa 4 >
Adicionando """"Blocos de Conteúdo"""" que servirão para agrupar os textos a serem
importados do Documento Curricular/Aba """"Análise"""".
(print da tela)
3) Módulo """"Consulta Pública"""" > Acesso como Criador de Consulta > Etapa 4 > Após
criação do bloco de conteúdo, aguardar mensagem de texto adicionado com sucesso e clicar
no botão """"Avançar"""".
(print da tela)
4) Módulo """"Consulta Pública"""" > Acesso como Criador de Consulta > Etapa 5 > Notar que
o bloco adicionado na etapa 4 estará presente nesta tela. Clicar em """"Importar
Aprendizagens"""" para que seja exibido a tela de importação.
(print da tela)
5) Módulo """"Consulta Pública"""" > Acesso como Criador de Consulta > Etapa 5 > Selecionar
os filtros conforme Etapa/Componente/Ano de preenchimento no Documento Curricular/Aba
""""Análise"""". Selecionar também o título do bloco de texto inserido na etapa 4 do Consulta
Pública, em seguida, clicar em Pesquisar.
(print da tela)
6) Módulo """"Consulta Pública"""" > Acesso como Criador de Consulta > Etapa 5 > Serão
exibidos os conteúdos do Documento Curricular/Aba """"Análise"""". Selecione os textos que
deseja importar clicando na caixinha exibida do lado esquerdo de cada texto. Depois, clique
em Importar.
(print da tela)
7) Módulo """"Consulta Pública"""" > Acesso como Criador de Consulta > Etapa 5 > Por fim,
você verá os textos importados na tela da etapa 5. Clique em avançar para preencher a etapa 6
e então, finalizar a produção da Consulta Pública.
(print da tela)
Depois de seguir as etapas acima, caso ainda não tenha conseguido importar os textos, por
favor, responda a este e-mail incluindo o print da tela (inteira) que está tendo dificuldade.
Desta forma, poderemos avaliar melhor o caso.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC.
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29. Dificuldades importar habilidades
(nome), boa tarde!
• Se você for Redator, após autenticar neste sistema, clique em "Documento Curricular". Na
aba "Análise", clique sobre o nome do Componente/Ano em que atua e preencha as colunas
"CONTEMPLADA", "CÓDIGO...", "DESCRIÇÃO...", depois clique no botão "Salvar". Após realizar
o preenchimento, retorne ao sistema de Consulta Pública e tente realizar a importação dos
textos novamente.
• Caso seja Coordenador de Etapa, após autenticar no sistema, você poderá acompanhar as
produções dos Redatores clicando em "Documento Curricular". Na aba "Análise", note que os
dados das colunas devem estar vazios e, portanto, não há o que importar na Consulta Pública.
Neste caso, você deverá solicitar aos Redatores que preencham esta área.
Caso encontre alguma dificuldade, por favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC
30. Recebimento de protocolo
(nome), Boa tarde! Tudo bem?
No intuito de sanar as dificuldades encontradas pelos usuários e proporcionar a melhor
experiência possível, sempre buscamos simular/reproduzir os passos reportados, testando o
sistema e buscando por possíveis problemas. Neste caso, o analista que respondeu ao
chamado colocou justamente um print do protocolo recebido por e-mail, após diversos testes
na aplicação e utilizando os principais provedores de e-mail disponíveis no mercado.
Estes testes confirmaram que o recurso de envio do protocolo por e-mail está funcionando
como previsto. Portanto, suspeitamos que o provedor de e-mail utilizado esteja bloqueando o
recebimento do protocolo.
Por não termos controle sobre as regras dos provedores de e-mail, oferecemos a seguinte
solução:
- Responda a esta mensagem indicando outra conta de e-mail para que possamos alterar seu
cadastro. Assim, você conseguirá solicitar o protocolo para este novo e-mail.
Atualmente, seu e-mail cadastrado no sistema é: rita_gallego@yahoo.com.br
Em tempo, certifique-se de estar realizando os passos indicados abaixo para que o protocolo
seja enviado para o e-mail cadastrado:
1. Após responder a Consulta Pública, clique no botão "Ver protocolo de contribuição".
(print da tela)
2. Na tela que será exibida com o nome da Consulta e o número de protocolo, clique no botão
verde "Enviar protocolo por e-mail"
(print da tela)
3. Após clicar no botão de enviar protocolo por e-mail, deverá ser exibido mensagem de
confirmação do envio em verde na parte superior direita da tela.
(print da tela)
4. Por fim, vá até o seu e-mail e veja se o protocolo não foi recebido na sua caixa de entrada
e/ou na pasta de lixo eletrônico/spam.
Simulação de recebimento de e-mail (Caixa de entrada)
(print da tela)
Verificação de e-mail no lixo eletrônico/Anti-spam
(print da tela)
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC.
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31. Data vigência das consultas
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Avaliando as duas Consultas Públicas que relatou problemas no acesso, identificamos que
ambas não possuem um prazo de vigência ativo.
Para toda consulta, deve ser informado pelo usuário criador um prazo de disponibilização e de
encerramento. Caso contrário, o contribuinte/respondente verá a seguinte mensagem:
""Consulta Pública Indisponível.""
Print que ilustra o dado que deve ser preenchido pelo criador da Consulta Pública para que
fique visível para o respondente.
(print da tela)
Sugerimos que entre em contato com os criadores destas Consultas Públicas e informe que as
mesmas estão indisponíveis (sem prazo de vigência).
Print com simulação de respondente para: Consulta Pública do Documento Curricular
Amapaense
(print da tela)
Print com simulação de respondente para:
TEXTOS ESPECÍFICOS DO DOCUMENTO CURRICULAR AMAPAENSE DA ETAPA EDUCAÇÃO
INFANTIL
(print da tela)
Quanto a não conseguir visualizar a consulta criada pela coordenadora de etapa, atualmente o
sistema não permite que ninguém além dos próprios criadores possam enxergar a
""produção"" dessas consultas. Neste caso, você só conseguirá acessar e visualizar como
respondente.
Já como respondente, por estar cadastrado no sistema de Documento Curricular, não há
necessidade de realizar um novo cadastro no sistema de Consulta Pública.
Portanto, basta clicar no link da Consulta Pública que foi compartilhado pelos Coordenadores
de Etapa e informar os mesmos dados de acesso utilizado no sistema de Documento
Curricular.
Caso o problema persista, por favor, responda a este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
32. Usuário não cadastrado
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Analisando os dados fornecidos neste chamado, não conseguimos encontrar o seu cadastro no
sistema.
• E-mail: simoliveirapereira@hotmail.com
O acesso às Consultas Públicas está disponível de duas formas:
• Como criador de Consulta Pública > É necessário que a sua rede envie convite para que
participe da elaboração do currículo. Se você tiver acesso ao sistema de Documento Curricular,
basta acessar o sistema de Consulta Pública com os mesmos dados (usuário e senha).
• Como respondente de Consulta Pública > É necessário que a rede lhe envie o link de uma
Consulta Pública para que possa responde-la. Caso tenha recebido o link, basta seguir os
passos abaixo.
- Clique no link ou cole no seu navegador
- Após abrir o sistema, vá até a aba ""Cadastro""
- Preencha os dados do cadastro
- Por fim, clique na aba ""Acesse"" e entre com os dados de login (usuário e senha) recém
cadastrados.
Print da tela de cadastro.
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?(print da tela)
Caso não tenha recebido o link e deseja responder as Consultas Públicas, sugerimos que entre
em contato com a sua rede.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
33. Dúvidas sobre o papel do assessor
(nome), boa tarde! Tudo bem?
A função de Assessor tem os mesmos privilégios que o Coordenador de Etapa, podendo criar
os Grupos de Trabalho, além de convidar e acompanhar as produções dos Redatores.
Desta forma, é utilizado o mesmo formato de convite para os dois perfis (Coordenador de
Grupo de Etapa e Assessor). Apenas retificando uma informação passada anteriormente, não
há uma área específica para cada, sendo que ambos serão exibidos na lista de assessores.
Caso tenha outras dúvidas, por favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC
34. Retornando a senha padrão de usuário cadastrado
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Identificamos que o seu cadastro foi realizado normalmente.
Para que consiga entrar no sistema, recomendamos que utilize a mesma URL enviada pela sua
rede e que utilizou para fazer seu cadastro. Porém, ao invés de clicar na aba ""Cadastro"", você
deverá clicar na aba ""Acesse"" e informar seus dados de login/senha.
Para facilitar o processo, retornamos a sua senha para a padrão do sistema:
Login: (email)
Senha: 123
Simulação de acesso com seus dados de login/senha.
(print da tela)
IMPORTANTE:
Quando receber novos links de participação, não precisa se cadastrar novamente. Basta clicar
na aba ""Acesse"" e informar o login/senha cadastrados inicialmente.
Se tiver perdido a URL, sugerimos que solicite novamente o compartilhamento para a sua
rede.
Caso ainda tenha dificuldades, por favor, responda a este e-mail detalhando o passo-a-passo
realizado e, se possível, com prints de tela.
Att.
Equipe de Atendimento – BNCC
35. Pedido de extração de resultado da consulta
Olá (nome), boa tarde. Tudo bem?
Segue em anexo a planilha de arte.
Qualquer dúvida favor nos informar.
Agradecemos seu contato,
Equipe de Atendimento – BNCC
36. Alteração dados do usuário
Olá (nome). Tudo bem?
As alterações foram feitas.
Abaixo está a print de como ficou seu cadastro:
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(print da tela)
Qualquer problema favor nos informar.
Atenciosamente.
Equipe de Atendimento - BNCC
37. Resolução de problemas na plataforma
(nome), boa tarde! Tudo bem?
O sistema de Documento Curricular tem recebido diversas atualizações (ajustes e melhorias)
que visam melhorar a experiência dos usuários.
Desta forma, o problema relatado já foi solucionado. Esperamos que consiga cadastrar os seus
GTs e dar continuidade aos trabalhos.
Caso tenha alguma outra dificuldade, por favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC
38. Dúvida sobre criador de consulta
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Ao entrar no sistema como respondente, a coluna ""usuário"" serve para
identificar/reconhecer quem ""criou a Consulta Pública"", ou seja, a pessoa que elaborou a
pesquisa na qual você está respondendo. A identificação do respondente é exibida somente no
acesso do ""autor"" da Consulta Pública.
Caso ainda tenha dúvidas ou alguma dificuldade, por favor, responda a este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC.
39. Recomendação de navegador
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Para uma melhor experiência, recomendamos que acesse o sistema de Consulta Pública
através dos navegadores: Google Chrome ou Mozila Firefox,
Como pode notar através dos prints abaixo, o campo de município será exibido normalmente.
Navegador Chrome
(print da tela)
Navegador Firefox
(print da tela)
Tente realizar os procedimentos indicados neste chamado e caso o problema persista, por
favor, responda este e-mail.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
40. Pedido de exclusão de grupo
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Conforme solicitado, realizamos a exclusão do grupo que havia criado para teste.
Caso tenha alguma outra dificuldade no uso do sistema, por favor, entre em contato conosco.
Att.
Equipe de atendimento - BNCC
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41. Problema de cadastro resolvido
(nome), boa tarde! Tudo bem?
Encontramos o seu registro de cadastro no sistema de Consulta Pública. Portanto, acreditamos
que essa dificuldade foi superada, certo?
Ainda possui alguma dificuldade no acesso? Em caso positivo, por favor, entre em contato
conosco novamente.
Att.
Equipe de Atendimento - BNCC
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Anexo 12

Relatório de disponibilização de ferramenta
on-line para os educadores brasileiros divulgarem
e consultarem projetos e práticas
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Relatório Executivo
EIXO 3 – PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA 3ª VERSÃO
DA BNCC
Macroatividade 12 ‒ Disponibilização de ferramenta on-line para os educadores brasileiros
divulgarem e consultarem projetos e práticas

1. Introdução
O contrato nº 17/2017 celebrado entre o Ministério da Educação (MEC) e a Fundação Carlos
Alberto Vanzolini (FCAV) tem por objeto a prestação de serviços especializados para a
gestão integrada dos processos necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e
discussão da 3ª versão da BNCC, incluindo materiais de apoio e ações de formação para sua
implementação. No contexto desse contrato, está prevista, no eixo 3, a produção de
materiais de apoio para a implementação da BNCC e, entre as atividades previstas nesse
eixo, destaca-se a Macroatividade 12 – Disponibilização de ferramenta on-line para os
educadores brasileiros divulgarem e consultarem projetos e práticas, objeto deste Relatório.
O objetivo dessa ação é reestruturar o atual portal da BNCC para disponibilizar todo o
conteúdo e histórico da elaboração da Base, além de reunir o material de apoio à sua
implementação.

Ainda,

propõe-se

que

o

endereço

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/> se torne uma espécie de observatório de práticas
de implementação da BNCC, a começar pelas práticas relacionadas à (re)elaboração dos
currículos das redes de ensino brasileiras.
Conforme descrito em relatório anterior, essa ação foi organizada em cinco fases: curadoria
de conteúdo, desenho da arquitetura da informação, proposição de identidade visual,
desenvolvimento/customização de ferramentas e disponibilização de conteúdo em portal.
Ao longo dos meses de outubro e novembro e dezembro foram concluídas todas essas
etapas e o novo portal, com o legado curado de acordo com as diretrizes do MEC foi
incorporado.
Além disso, foi disponibilizada uma ferramenta online de Compartilhamento de Práticas por
meio da qual os educadores poderão enviar também suas práticas. Dessa forma, amplia-se a
escuta ao professor, valoriza-se sua prática e amplia o compartilhamento de bons relatos
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pedagógicos sobre como levar a BNCC para a sala de aula.
Esse relatório apresentará os resultados dessas duas ações.

2. Portal da BNCC
Após a validação do conteúdo pelo MEC a Fundação Vanzolini trabalhou na organização do
legado das informações em uma nova arquitetura, também validada pelo MEC.

Figura 1 − Nova arquitetura do site

Após análise dos conteúdos das três versões do site da BNCC e a realização de uma
curadoria para selecionar aqueles que remontam à história da construção da BNCC, foi
elaborado o item “Histórico” no formato da Linha do Tempo.
Os novos layouts dessas telas estão disponíveis nas imagens a seguir.
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Figura 2 −Proposta de layout da página de histórico
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Figura 3 − Modelo de layout da linha do tempo

3. Ferramenta de Compartilhamento de Práticas
A fim de estimular que os professores do Brasil compartilhem suas práticas alinhadas à
BNCC, foi desenvolvida uma ferramenta para compartilhamento de práticas.
Ela

está

disponível

na

página

oficial

da

Base

Nacional

Comum

Curricular

(http://basenacionalcomum.mec.gov.br) em “Implementação” − aba de “Práticas”:
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Figura 4 − Área de práticas

Nesta página, há dois botões disponíveis para acesso, o primeiro que direciona à Ferramenta
de compartilhamento de práticas – objeto deste relatório, e o segundo que direciona para o
Caderno de Práticas:

Figura 5 − Área de práticas

3.1.

Características da ferramenta

Acessando a ferramenta de compartilhamento de práticas, o usuário encontra um
formulário a ser preenchido para o envio do próprio relato de prática, que se inicia pelo
preenchimento de dados básicos sobre o relato:
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Figura 6 − Identificação da prática

Após a identificação da prática, clicando em “avançar” o usuário acessa uma segunda etapa
do formulário para fornecer detalhes sobre o relato, como objetivo(s); sinopse da prática;
relato das atividades desenvolvidas; nível de ensino; identificação da série/ano;
componentes curriculares envolvidos (estes últimos três com um menu suspenso para que o
usuário selecione as informações); quando a prática pode ser realizada, tempo previsto para
realização; materiais; referências bibliográficas e dicas e orientações complementares.
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Figura 8 − Relação da prática com a BNCC

Quando envia sua prática, o usuário recebe uma confirmação:
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Figura 8 − Confirmação de envio

3.2.

Disponibilização

A ferramenta foi concluída e entregue ao MEC em dezembro de 2018, já no formato Joomla,
tecnologia solicitada pela equipe de DTI do Ministério da Educação.
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Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
62.145.750/0001-09
Razão Social:
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 10/07/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:
Ocorrências Impeditivas indiretas:
Vínculo com "Serviço Público":

Nada
Nada
Nada
Nada

Consta
Consta
Consta
Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Jurídica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital
Validade:
Receita Municipal
Validade:
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade:

Emitido em: 07/02/2019 10:25
CPF: 647.715.471-49
Nome: NARA DE SOUSA GONZAGA

02/06/2019
12/02/2019
15/06/2019
18/06/2019
25/05/2019
31/05/2019

1 de 1

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório de Ocorrências
Dados do Fornecedor
CNPJ:
62.145.750/0001-09
Razão Social:
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 07/02/2019 10:25
CPF: 647.715.471-49
Nome: NARA DE SOUSA GONZAGA
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Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar
Dados do Fornecedor
CNPJ:
62.145.750/0001-09
Razão Social:
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 07/02/2019 10:25
CPF: 647.715.471-49
Nome: NARA DE SOUSA GONZAGA
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Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ:
62.145.750/0001-09
Razão Social:
FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 07/02/2019 10:25
CPF: 647.715.471-49
Nome: NARA DE SOUSA GONZAGA
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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Anexo I 3º Andar - Bairro Zona Cívico Administrativa, Brasília/DF, CEP
70047-900
Telefone: 2022-7097 - http://www.mec.gov.br
  
Ofício Nº 122/2019/ORÇAMENTO/CGGA/SAA-MEC
Brasília, 11 de fevereiro de 2019.

À Senhora
CÁSSIA CRISTINA BORDINI CINTRA
Subsecretária de Assuntos Administrativos Substituta  
Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios - MEC, Zona Cívico-Administrativa
  
Assunto: Emissão de Nota de Empenho.
  
Senhora Subsecretária de Assuntos Administrativo Substituta,

1.
Conforme disponibilidade orçamentária nesta UG (150002), e diante da ausência de
óbices legais verificados no Sistema SICAF (1422482) foi emitida a Nota de Empenho nº
2019NE800254, no valor de R$ 448.725,42 (quatrocentos e quarenta e oito mil setecentos e vinte e
cinco reais e quarenta e dois centavos), para abertura do exercício considerando a solicitação no
Despacho 84 (1397025) do Processo nº 23000.000508/2019-21.
2.
Apresentamos a tabela com a situação atual do Contrato, para subsidiar o
acompanhamento da rotina orçamentária pelos fiscais, conforme disposto no artigo 42 da Instrução
Normativa 05/2017, de 16 de maio de 2017, que regulamenta que os fiscais deverão receber cópias
dos documentos essenciais da contratação pelo setor de contratos e demais documentos
indispensáveis à fiscalização.

3.
Em atendimento ao Despacho 84/2019/GAB/SAA/SAA-MEC (1397025), de 21 de
janeiro de 2019, restituímos o processo para providências cabíveis e nos colocamos à disposição para
dirimir quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

ANA PAULA ARAÚJO CARVALHO
Coordenadora-Geral de Gestão Administrativa
Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Araújo Carvalho, Coordenador(a) Geral, em
11/02/2019, às 19:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1426903 e o código CRC A0544A9C.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1426903

Ministério da Educação
DESPACHO Nº 255/2019/GAB/SAA/SAA-MEC

Processo nº 23000.050898/2016-38
Assunto: Informa sobre emissão de Nota de Empenho.
Coordenação-Geral de Licitações e Contratos,

Conforme disponibilidade orçamentária na SAA (150002), informamos que foi emitida a Nota de
Empenho de 2019NE800254, no valor de R$ 448.725,42 (quatrocentos e quarenta e oito mil setecentos e vinte
e cinco reais e quarenta e dois centavos), conforme Ofício 122 (1426903).
Assim sendo, seguem os autos para demais providências.

CÁSSIA CRISTINA BORDINI CINTRA
Subsecretária de Assuntos Administrativos substituta

Documento assinado eletronicamente por Cássia Cristina Bordini Cintra, Subsecretário(a), Substituto(a),
em 12/02/2019, às 20:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015
do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1428534 e o
código CRC 6B96BFBE.

Referência: Processo nº 23000.050898/2016-38

SEI nº 1428534

