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PROF, VOCÊ OUVIU FALAR
DA BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR, A TAL DA BNCC?
É muito provável que sim. Isso porque a BNCC deve chegar a
todas as salas de aulas do país em 2020. Por isso 2019 foi o ano
de revisar os currículos municipais, estaduais e das redes privadas
e alinhar todo o conteúdo tendo a BNCC como referência.
Mas, afinal, você sabe o que é a BNCC e como ela muda seu
trabalho pedagógico?
Sabemos que essas duas perguntas não são fáceis de responder,
mas não entre em pânico! Nosso objetivo é te ajudar nessa.
Elaboramos este guia para você ter um primeiro contato com
a BNCC de forma clara e objetiva. Assim, durante as semanas
pedagógicas que estão por vir, você saberá ao que recorrer quando
tiver dúvidas sobre o que está acontecendo para entender melhor
como alinhar suas práticas à BNCC e ajudar seus colegas no
planejamento. Tudo para que a chegada da BNCC na sua escola
aconteça da melhor forma possível. E aí, vamos nessa?
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SENTA QUE LÁ VEM HISTÓRIA!
A BNCC não é algo que surgiu agora, mas é um projeto que nasceu há muitos anos.
Que tal conhecer um pouco mais da trajetória da BNCC?

Mão na massa! Sai a primeira
versão do documento:
+ de 12 milhões de contribuições* via consulta pública.

Homologação: A parte da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da BNCC
é aprovada pelo Conselho Nacional de
Educação e homologada pelo MEC. No
início de 2018, o MEC lançou o Programa de Apoio à Implementação da BNCC
(o ProBNCC) para apoiar as redes na
chegada do documento às salas de aula
em 2020. O programa oferece bolsas para
técnicos de todos os estados, para que,
em regime de colaboração com os municípios, constituam uma equipe dedicada
à implementação da BNCC nas redes e
escolas de todo o território.

2015

2017

A ideia de uma base nacional comum
surge também na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB):
Art. 26. 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.

1988

Acredita que a história
da BNCC começou lá com
a Constituição Federal
de 1988? O artigo 210 do
documento prevê a criação
de uma Base Nacional
Comum Curricular para o
ensino fundamental:
Art. 210. Serão fixados
conteúdos mínimos para o
ensino fundamental, de maneira a assegurar formação
básica comum e respeito
aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.

1996
2014

Já o Plano Nacional de
Educação (PNE) prevê a
criação da BNCC na meta
7 como estratégia para
alcançar outras metas.

Após a revisão dos currículos, as redes
continuam a implementação com formações continuadas sobre a BNCC
e os novos currículos. Os currículos
são incorporados ao Projeto Pedagógico (PP ou PPP) pela equipe gestora,
resultando em projetos institucionais
e práticas pedagógicas alinhadas ao
currículo local.
Caso a formação ou a revisão do PPP
não tenha chegado a sua escola, busque a gestão escolar para se informar
sobre as ações de formação que estão
acontecendo em sua rede. Este é um
momento super importante que deve
contar com a participação de todos!

2019

2016
2018
Segunda versão: Seminários
estaduais em todo o país: + de
9 mil participantes*
*Colaboração de professores,
gestores, pesquisadores e
sociedade civil.

Começa a 1ª fase de implementação da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental: Redes estaduais constroem e
revisam os referenciais curriculares à
luz da BNCC em regime de colaboração
com as redes municipais. Para ver esse
resultado, acesse o banco de referenciais curriculares dos territórios.

2020

A BNCC deve estar nas
escolas a partir deste
ano, com materiais didáticos, PPP’s e planos
de aula alinhados ao
documento.

PARA SABER MAIS SOBRE O ANDAMENTO DAS AÇÕES
NA BNCC EM SEU TERRITÓRIO, PROCURE SUA REDE.
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PARA COMEÇO DE CONVERSA...
O QUE É A BNCC?
Seu principal objetivo é garantir equidade na aprendizagem de todos os estudantes do país. Assim, um
aluno do 5º ano de Salvador, capital da Bahia, terá o
direito de estudar o mesmo que um aluno do 5º ano de
Novo Horizonte, no interior de São Paulo, por exemplo.
Além disso, a BNCC tem potencial de melhorar a qualidade da Educação de facilitar seu trabalho ao promover uma coerência entre formação docente, currículo, materiais didáticos e avaliações.

A BNCC é um documento que define os conhecimentos, competências e habilidades que todas as alunas e alunos devem desenvolver ao longo da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Ensino Médio). Assim, ela concretiza os direitos
de aprendizagem previstos em outras legislações,
como o PNE, a LDB e a própria Constituição e serve
de norte para a concretização de outros insumos pedagógicos como os currículos locais, projetos político pedagógicos e planos de aula.

PLANO
DE AULA

Concretiza o
planejamento
intencional do
professor por meio
de contextos de
aprendizagens em que
as crianças e os jovens
são protagonistas
e seus direitos de
aprendizagem são
garantidos

CURRÍCULO

CONSTITUIÇÃO
FEDERAL 1988
PNE 2014

Traz marcos conceituais
e premissas para a
organização de práticas
pedagógicas considerando
especificidades locais

LDB

BNCC

Define os direitos de
aprendizagem de todas as
crianças e jovens do país

PPP

Deve ser revisado por cada
escola, considerando o currículo
e a realidade local. Contempla o
plano de ação da instituição
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O QUE NÃO É A BNCC?

O PROJETO DE UM PARTIDO

UM CURRÍCULO

A BNCC não é o projeto de um partido ou
de um governo específico. Ela é uma política de Estado, prevista na Constituição, na LDB e no PNE, construída a partir de 2015 pelo Ministério da Educação,
Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime)
e Conselho Nacional de Educação, além de
contar com a colaboração da sociedade
civil ao longo de sua elaboração.

A BNCC não é o currículo em si,
mas sim um documento que esclarece o que todas as crianças e
jovens têm direito a aprender nas
escolas. Ela serve de referência
para o currículo, que aponta como
esses direitos podem ser garantidos, apresentando estratégias
metodológicas contextualizadas,
práticas pedagógicas e especificidades locais.

Você pode conferir outros mitos e verdades sobre a BNCC neste
material do Movimento Pela Base. Aproveite e veja também a
campanha Mentira na Educação, não! , da revista Nova Escola. Lá,
você confere o que é fato e o que é mentira no tema.

A SOLUÇÃO PARA TODOS OS
PROBLEMAS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
De fato, a BNCC não soluciona todos os
desafios da educação brasileira, mas ela é
um passo importante em direção a uma
educação com maior equidade e qualidade. Ao definir o que cada um tem direito
a aprender e desenvolver na Educação Básica, independente do lugar onde mora ou
estuda, a BNCC se torna uma ferramenta
muito importante para diminuir a desigualdade educacional entre nossos alunos.
Vale destacar que muitas das coisas
trazidas no documento já estão presentes nas práticas dos professores
espalhados pelo país, como a concepção de educação integral e o desenvolvimento de habilidades e competências.
Por isso, é importante dar uma chance
à BNCC como norte e linguagem comum
da educação e entender o que podemos
aprender com ela.
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O QUE A BNCC TRAZ SOBRE SUA PRÁTICA,
PROFESSORA E PROFESSOR?
EDUCAÇÃO INTEGRAL
A BNCC tem como fundamento pedagógico o desenvolvimento
integral dos estudantes. Uma educação integral promove o desenvolvimento de crianças e jovens em todas as suas dimensões:
intelectual, física, emocional, social e cultural. Isso significa que
deixamos para trás um modelo conteudista de aprendizagem e
passamos a considerar a capacidade dos alunos de lidar com seu
corpo e bem-estar, suas emoções e relações sociais, sua atuação
profissional e cidadã e sua identidade cultural, sua capacidade
criativa e de argumentação, suas competências de lidar e se comunicar com as novas tecnologias.
Na BNCC, a promoção do desenvolvimento integral se dá
no estabelecimento de 10 competências gerais que todos
os alunos devem desenvolver ao longo da Educação Básica.

A BNCC define as competências como a soma de conhecimentos (saberes), habilidades (capacidade de aplicar esses saberes
na vida cotidiana), atitudes (força interna necessária para utilização desses conhecimentos e habilidades) e valores (aptidão
para utilizar esses conhecimentos e habilidades com base em
valores universais, como direitos humanos, ética, justiça social
e consciência ambiental).
Na estrutura da BNCC, as 10 competências gerais são desdobradas em objetos de conhecimento e habilidades de acordo
com cada etapa, faixa etária, componente ou área do conhecimento. São elas:
1

RESPONSABILIDADE 10
E CIDADANIA

CONHECIMENTO
2

PENSAMENTO CIENTÍFICO,
CRÍTICO E CRIATIVO.

EMPATIA E COOPERAÇÃO 9

AUTOCONHECIMENTO 8
E AUTOCUIDADO

COMPETÊNCIAS
GERAIS
BNCC

ARGUMENTAÇÃO 7
TRABALHO E
PROJETO DE VIDA

5
6

3

REPERTÓRIO CULTURAL

4

COMUNICAÇÃO

CULTURA DIGITAL
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Para entender melhor o que é cada uma das competências e
para o que elas devem ser desenvolvidas, você pode acessar
o Documento de Dimensões e Desenvolvimento das Competências Gerais da BNCC. Lá, você encontra todos os detalhes do que é esperado de cada competência em cada etapa
da Educação Básica. Vale lembrar que as competências não
devem ser trabalhadas à parte, mas devem ser desenvolvidas
enquanto você trabalha os temas com sua turma.
Além delas, é muito importante compreender as principais modificações nos componentes curriculares e as especificidades da etapa da Educação Infantil. Para isso, consulte os
materiais anexos a este documento!

Existem outras bases pedagógicas da BNCC para
entender melhor o documento, como aponta esta
publicação da Comunidade Educativa CEDAC,
entidade que atua na formação de educadores há
20 anos. Aproveite os momentos de formação e de
planejamento de aula para aprofundar
seus conhecimentos!
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COMO A BNCC PODE TE AJUDAR?
Antes de tudo, vale dizer que a BNCC não engessa seu trabalho,
mas orienta o que deve ser desenvolvido com sua turma em
relação aos componentes e competências que ela define, uma
vez que ela faz parte do currículo e, consequentemente, do PPP
da sua escola e do seu trabalho em sala de aula.

O QUE TUDO ISSO QUER DIZER?
Quer dizer que currículo, formação continuada, avaliação, materiais didáticos e outros itens básicos do sistema educacional
passam a trabalhar de forma coerente entre si. Esse movimento em comum é fundamental para garantir qualidade nos trabalhos que as redes realizam no Brasil inteiro. Assim, todos os atores do processo educativo, incluindo você, professora e professor,
voltam-se ao que os alunos têm direito de aprender e desenvolver
na escola falando a mesma linguagem. Além disso, a BNCC propõe

uma aprendizagem mais alinhada à realidade do século 21 - que é
muito diferente da educação que temos hoje, baseada no século
passado. É uma oportunidade de tornar a escola um lugar mais
interessante e significativo para as crianças e jovens.
Uma dica super bacana são os planos de aula disponíveis
gratuitamente no site da Nova Escola, dedicada a produzir
conteúdo para os educadores brasileiros. São diversos planos
de aula alinhados à BNCC e separados por etapa e disciplina
escolar. Vale dar uma conferida para pensar novas formas de
trabalhar seus conteúdos em sala de aula.
Consulte também o Banco de práticas e informações sobre
a BNCC, organizado pelo Movimento pela Base. Lá você encontra inúmeros materiais que irão ajudar na compreensão das
principais mudanças que ocorrem nesse novo contexto, separados por tema e público.

CURRÍCULOS

BNCC
FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

MATERIAIS
DIDÁTICOS

O QUE É ESSENCIAL
DE SE APRENDER
NA ESCOLA
AVALIAÇÕES
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E O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, O PPP?
O processo da BNCC inclui a reelaboração dos PPPs, como dissemos na seção “Senta que lá vem história”. Esse documento
deve ser algo vivo, que dê identidade à escola, à comunidade
escolar e às práticas em sala de aula. Por isso, é super importante que você converse com a gestão da sua escola para saber
como estão as ações sobre o PPP. Nossa dica é compartilhar
este guia com orientações sobre o processo de revisão do documento com a gestão de sua escola: http://bit.ly/revisaoPPP.

COMO FICA A FORMAÇÃO CONTINUADA COM A BNCC?
A BNCC abre portas para a implementação de políticas como
a formação continuada apoiada pelo MEC e por Secretarias de
Educação de todo o Brasil. No âmbito do ProBNCC, há formações
para os novos currículos sendo planejadas e executadas em todo
o Brasil pelas redes estaduais em regime de colaboração com
municípios! Assim, é possível garantir que os professores estejam mais preparados para fazer a BNCC acontecer em sala de
aula e transformar a aprendizagem de seus alunos.

Além disso, a BNCC abre caminho para a indução de várias mudanças na escola neste ano. Para ensinar o que
está previsto na BNCC e novos currículos, é importante que
professores e coordenadores pedagógicos discutam e troquem experiências sobre boas práticas e desafios que esse
novo contexto trás. A formação continuada dentro da escola, em momentos como as reuniões de trabalho pedagógico, podem ser espaços interessantes. Procure se informar
com seu gestor ou gestora escolar sobre as ações de formações que serão promovidas em sua escola e mobilizar seus
colegas em torno desse tema.
Temos duas dicas super legais de materiais complementares
para ajudar você e seu gestor nessa. A primeira é o guia de
formação continuada na escola, que você pode acessar clicando aqui: www.bit.ly/guiagestorescolar. A segunda são
sugestões de pautas formativas de qualidade que podem ser
acessadas no percurso formativo da BNCC, que sua gestora
ou gestor podem usar e adaptar à realidade de sua escola.

Lembre-se de que a implementação da BNCC
em sua escola não depende só de você, então
é super importante contar com o apoio de
colegas e da gestão escolar!
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5 COISAS QUE VOCÊ PODE FAZER PARA
APLICAR A BNCC EM SEU COTIDIANO ESCOLAR

1
Estudar a BNCC e o
currículo e discutir
ativamente as
propostas da equipe
escolar nos momentos
de formação
Vale lembrar que a apropriação
da BNCC e dos novos currículos
é um processo contínuo,
que não acaba em um único
momento de formação ou de
trabalho coletivo

2
Trocar conhecimentos
e experiências com
seu coordenador
pedagógico e outros
colegas na hora de
planejar projetos e
atividades
Além de se aprofundar na
BNCC ao trocar experiências,
esse momento pode ser
muito importante para
entender o que e como
outros professores estão
trabalhando com a turma

3
Participar das
formações alinhadas
à BNCC e ao currículo
da rede e da unidade
de ensino.
Inclusive, sabemos que nem
todas as formações são
suficientes para a apropriação
da BNCC - um tema super
complexo. Por isso, não deixe
de dar sua opinião sobre
as formações oferecidas e
busque trabalhar o tema de
forma ativa e coletiva

4
Apresentar aos
familiares dos alunos
as mudanças que
vão acontecer.
Como já dissemos, as
mudanças que a BNCC traz
só são alcançadas com o
apoio de toda a comunidade
escolar, o que inclui as
famílias. Se possível,
envolva-os no processo
de acompanhamento
das aprendizagens
dos estudantes.

5
Compartilhe
documentos
formativos, como
este, com seus
colegas através
de redes sociais,
como o Facebook e
o WhatsApp.
Existe muita informação
sobre a BNCC por aí, mas
em muitos casos ela não
chega em quem deveria
chegar, como os gestores
escolares e professores. Por
isso, ao encontrar material
qualificado sobre o tema, não
deixe de compartilhá-lo com
seus colegas.

12

