TRILHAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC

Desenvolvimento Integral

Competência
__
Competência
__

2

INÍCIO

Pensamento
científico,
6 Trabalho
crítico
e
e projeto
criativo
de vida

O que:
Exercitar a curiosidade
intelectual e utilizar
O que:
as ciências
com
Valorizar
e
criticidade
e criatividade
apropriar-se de
conhecimentos
e experiências
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Para:

Dimensões
__

Subdimensões
__

DimensõesExploração de
Subdimensões
__
__ ideias
Conexões
CRIATIVIDADE

Determinação
Criação de processos
de investigação
Soluções

PROJETO Execução
DE VIDA

Esforço

Autoeficácia

Formulação
de perguntas
Perseverança
Interpretação
de dados
PENSAMENTO
CIENTÍFICO

Lógica
Autoavaliação
e raciocínio

Testagem, combinação, modificação e geração de ideias para atingir
objetivos e resolver problemas.
Conexão entre
ideias específicas
e amplas,
prévias
e novas,
a partir de
Compreensão
do valor
e utilização
crítica
de estratégias
de
diferentes caminhos.
planejamento e organização, com estabelecimento e adaptação
de metas e caminhos para realizar projetos presentes e futuros.
Criação de planos
de investigação
para pesquisar
uma questão ou
Manutenção
de foco, persistência
e compromissos.
solucionar um problema.
Compreensão do valor do esforço e do empenho para alcance de
Questionamento
e modificação
de de
ideias
existentes
e criação
de
objetivos
e superação
obstáculos,
desafios
e adversidades.
soluções inovadoras.
Investimento na aprendizagem e no desenvolvimento para melhoria
constante. Construção de redes de apoio.
Experimentação de opções e avaliação de riscos e incertezas para
colocar ideias
em prática.
Confiança
na capacidade de utilizar fortalezas e fragilidades pessoais
para superar desafios e alcançar objetivos.
Formulação de perguntas para garantir base sólida para a investigação.
Capacidade de lidar com estresse, frustração, fracasso, ambiguidades
e adversidades para realizar projetos presentes e futuros. Busca e
Interpretação
de dados de
e informações
com precisão. Posicionamento
apreciação
atividades desafiadoras.
crítico a partir de critérios científicos, éticos e estéticos.
Reflexão contínua sobre seu próprio desenvolvimento e sobre suas
metasindutivo
e objetivos.
Consideração
de devolutivas
pares e adultos para
Uso de raciocínio
e dedutivo
para analisar
e explicarde
recursos,
análise de características
e habilidades
que influencia sua capacidade
soluções e conclusões
de processos de
investigação.
de realizar projetos presentes e futuros.

Investigar causas, elaborar e CRÍTICO
Formulação de hipóteses. Explicação da relação entre variáveis.
Desenvolvimento
Visão ampla e crítica sobre dilemas, relações, desafios,
e testar hipóteses, formular
Sustentação de raciocínio com intuição, observação, modelo ou teoria.
de hipóteses
tendências e oportunidades associadas ao mundo do trabalho na
e resolverPara:
problemas
Compreensão sobre
TRABALHO
contemporaneidade. Identificação de espectro amplo de profissões
Análise de argumentos, raciocínios e evidências. Aprimoramento da
mundo do trabalho
e criar soluções
Entender o mundo
Avaliação dooraciocínio
e suas práticas. Reconhecimento do valor do trabalho como fonte de
lógica da investigação.
e explicação de evidências
do trabalho e fazer
realização pessoal e transformação social.
escolhas alinhadas
Comparação, agrupamento e síntese de informações de diferentes
Análise de aptidões e aspirações para realizar escolhas profissionais
à cidadania e ao seu
Síntese
fontes para produzir conclusões sólidas e evitar erros de lógica.
mais assertivas. Capacidade para agir e se relacionar de forma adequada
projeto de vida com
Preparação
em diferentes ambientes de trabalho. Acesso a oportunidades diversas
liberdade, autonomia,
para o trabalho
de formação e inserção profissional. Estabelecimento de perspectivas
criticidade
9
voltar
para a vida profissional presente e futura.
e responsabilidade
38

1º passo
CONHEÇA A PROPOSTA
DE EDUCAÇÃO
INTEGRAL DA BNCC
O coração da BNCC são as
10 Competências Gerais,
que consolidam a proposta
de desenvolvimento integral
de todos os estudantes.
Conheça cada uma delas:

voltar

DIMENSÕES E
DESENVOLVIMENTO DAS
COMPETÊNCIAS GERAIS
NA BNCC
Material que mostra a progressão
das competências, da Educação
Infantil ao Ensino Médio,
indicando como cada uma delas
pode se desdobrar ao longo da
aprendizagem.

http://bit.ly/32zzaEQ
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3º passo
ENTENDA COMO
CONSOLIDAR A
EDUCAÇÃO INTEGRAL
NAS REDES
Para que a proposta de
Educação Integral se concretize
em todos os níveis da Educação
Básica, é preciso realizar um
trabalho conjunto entre
secretarias, gestores escolares
e professores. Confira materiais
que podem ajudar:

CURSO COMPETÊNCIAS
GERAIS NA BNCC
Curso online e gratuito com
duração de 4 horas destinado
a redes, gestores e professores,
com orientações para inserir
INFOGRÁFICO COM AS
10 COMPETÊNCIAS GERAIS
Resume de forma gráfica a
proposta de cada competência
geral e a importância que cada
uma tem na formação integral dos
estudantes

o trabalho com as competências
no planejamento pedagógico

http://bit.ly/2vpj1FS

http://bit.ly/2vs04Co
10.Responsabilidade
e cidadania
O que: Agir pessoal
e coletivamente com
autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência
e determinação

O que: Valorizar e utilizar

2.Pensamento científico,
crítico e criativo

Para: Fazer-se respeitar e promover

O que: Conhecer-se,
compreender-se
na diversidade humana
e apreciar-se

Para: Cuidar de sua saúde física
e emocional, reconhecendo suas
emoções e as dos outros,
com autocrítica e capacidade
para lidar com elas

Para: Investigar causas,
elaborar e testar hipóteses,
formular e resolver
problemas e criar soluções

O que: Exercitar

o respeito ao outro e aos direitos
humanos, com acolhimento
e valorização da diversidade, sem
preconceitos de qualquer natureza.

8. Autoconhecimento
e autocuidado

Para: Entender e explicar
a realidade, continuar
aprendendo e colaborar
com a sociedade

os conhecimentos sobre
o mundo físico, social,
cultural e digital

9.Empatia e cooperação
O que: Exercitar
a empatia, o diálogo,
a resolução de conflitos
e a cooperação

http://bit.ly/2lZGoRq

1.Conhecimento

Para:Tomar decisões
com base em princípios
éticos, democráticos,
inclusivos, sustentáveis
e solidários

CAMINHOS PARA EDUCAÇÃO
INTEGRAL: ORIENTAÇÕES
E PRINCÍPIOS PARA
IMPLEMENTAR A PROPOSTA
DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
Publicação voltada a professores,
gestores escolares, técnicos de
secretarias e formadores com
orientações para ajudar a colocar
em prática a educação integral

a curiosidade intelectual
e utilizar as ciências com
criticidade e criatividade

COMPETÊNCIAS
GERAIS
BNCC

3.Repertório cultural
O que: Valorizar
as diversas
manifestações
artísticas e culturais

Para: Fruir e participar
de práticas diversiﬁcadas
da produção
artístico-cultural

4.Comunicação

7. Argumentação

O que: Utilizar
diferentes
linguagens

O que: Argumentar
Para: Formular, negociar e defender
com base em fatos,
ideias, pontos de vista e decisões
dados e informações
comuns, com base em direitos
conﬁáveis humanos, consciência socioambiental,
consumo responsável e ética

5.Cultura digital

6.Trabalho
e projeto de vida

O que: Compreender,
utilizar e criar
tecnologias digitais
de forma crítica,
signiﬁcativa e ética

Para: Entender o mundo
apropriar-se de do trabalho e fazer escolhas alinhadas
à cidadania e ao seu projeto de vida
conhecimentos
com liberdade, autonomia,
e experiências
criticidade e responsabilidade.

O que: Valorizar e

Para: Expressar-se e partilhar
informações, experiências,
ideias, sentimentos e
produzir sentidos que levem
ao entendimento mútuo
Para: Comunicar-se, acessar

e produzir informações
e conhecimentos, resolver
problemas e exercer
protagonismo e autoria
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AS 10 COMPETÊNCIAS
GERAIS DA BNCC
Série com 10 vídeos curtos,
um por competência, explicando
como trabalhar cada uma nos
currículos

http://bit.ly/3afrAC4

2
2º passo
VEJA COMO INSERIR
AS COMPETÊNCIAS NA
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Agora que você já está
familiarizado com cada uma
das competências gerais,
é hora de entender como
trabalhá-las nos currículos
e na prática da sala de aula:

CAMINHOS
PARA A
EDUCAÇÃO
INTEGRAL
Princípios e orientações para a
implementação da educação integral

