TRILHAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC

Ensino Fundamental

INÍCIO

GUIAS PARA APROFUNDAR A PROPOSTA DA BNCC
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1º passo
AS PRINCIPAIS MUDANÇAS
PARA PROFESSORES
E ALUNOS EM CADA
COMPONENTE

›› Alfabetização
http://bit.ly/2TaZpyk

›› História
http://bit.ly/2I4toBx

›› Língua Portuguesa
https://bit.ly/2UDqwTm

›› Geografia
http://bit.ly/2wdiKGf

›› Matemática
http://bit.ly/2Pz54w3

›› Língua Inglesa
https://bit.ly/2R6jYui

›› Ciências da Natureza
http://bit.ly/2PB5AK1

›› Educação Física
http://bit.ly/39bKycz
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No Ensino Fundamental,
os componentes estão
organizados por área de
conhecimento. Cada área
e cada componente têm
competências específicas.
E os objetivos de aprendizagem
são determinados por
componente, ano a ano, com
progressão. Entenda:
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2º passo

3º passo

PREPARE-SE PARA
LEVAR A BNCC PARA
A SALA DE AULA

COLOQUE A BNCC
EM PRÁTICA

Aprofunde seu conhecimento
sobre a proposta da Base,
conhecendo melhor os
conhecimentos e habilidades
propostos para cada componente:

C
ÃO FÍSI
EDUCAÇ

NTAÇÃO
APRESE

QUAIS AS
IS
PRINCIPA
AS
MUDANÇ
PARA O
EO
O
UN
AL
SOR?
PROFES

BNCC EM PROFUNDIDADE
Série de vídeos em que
especialistas explicam o que
muda na prática para cada
componente:
›› Língua Portuguesa
http://bit.ly/2PxJAzl
›› Matemática
https://bit.ly/348Ojhc
›› Ciências da Natureza
http://bit.ly/2wdhPFN
›› História
http://bit.ly/2VzsTYc
›› Geografia
http://bit.ly/2Vy3zly
›› Língua Inglesa
http://bit.ly/2TdavmC
›› Educação Física
http://bit.ly/39eeTr4
›› Artes
http://bit.ly/2wgy0C2
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ATITUDE HISTORIADORA
A História na BNCC propõe para os alunos o desenvolvimento de uma ATITUDE
HISTORIADORA, construída a partir do desenvolvimento de processos como:
IDENTIFICAÇÃO; COMPARAÇÃO; CONTEXTUALIZAÇÃO; INTERPRETAÇÃO; e ANÁLISE.
Esses processos, por sua vez, demandam atenção para as formas de ensinar, pois são, ao
mesmo tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem da História na BNCC.
OBJETO HISTÓRICO
A História na BNCC aponta para a utilização de registros e vestígios das mais diversas
naturezas (mobiliário, instrumentos de trabalho, música, documentos oficiais etc.) para o
desenvolvimento de habilidades e competências.
Na História na BNCC o OBJETO HISTÓRICO é o laboratório da memória para a produção
de um saber próprio da história no âmbito escolar, e para o reconhecimento de suas bases
epistemológicas: a natureza compartilhada do sujeito e do objeto de conhecimento; o tempo
histórico em seus diferentes ritmos e durações; o documento como suporte das relações
sociais; as linguagens por meio das quais o ser humano se apropria do mundo.

AUTONOMIA DE PENSAMENTO
A percepção de que os indivíduos agem de acordo com a época e o lugar nos quais vivem e
de que existe uma grande pluralidade de sujeitos e histórias estimula o pensamento crítico, a
autonomia e a formação para a cidadania.

INOVAÇÕES
Resumo das principais mudanças
no ensino e aprendizagem de
cada componente:
›› Língua Portuguesa
http://bit.ly/2I8iXx2
›› Matemática
http://bit.ly/2IjuZ6Z
›› Ciências da Natureza
http://bit.ly/38bgiNq
›› História
http://bit.ly/2Pyc5gE
›› Geografia
http://bit.ly/2wcm30d
›› Língua Inglesa
http://bit.ly/2PAkeky
›› Educação Física
http://bit.ly/2VAoOmC
›› Artes
http://bit.ly/2T9iEIs

Para se aprofundar

›› Escola digital
Plataforma com recursos e atividade para enriquecer as aulas
https://escoladigital.org.br/

HISTÓRIA NA BNCC
A História na BNCC tem como pressuposto a ideia de que o conhecimento histórico é uma
forma de pensar; uma forma de indagar sobre as coisas do passado e do presente, de construir
explicações, desvendar significados e interpretar o mundo ao longo do tempo e do espaço.
Assim, a História na BNCC propõe o desenvolvimento de habilidades e competências
importantes para analisar e compreender os significados de diferentes objetos, lugares,
circunstâncias, temporalidades, movimentos de pessoas, coisas e saberes.
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›› Percurso Formativo
Apresentação de atividades que introduzem a BNCC e os novos currículos,
por componente curricular
https://percursoformativobncc.org.br/

Confira planos de aula,
prontos para serem utilizados
ou customizados, por
componente:

PLANOS DE AULA :
›› Língua Portuguesa
https://bit.ly/3bLjEZS
›› Matemática
https://bit.ly/39BEMQZ
›› Ciências da Natureza
https://bit.ly/3aHyfVZ
›› História
https://bit.ly/3dU8gN0
›› Geografia
https://bit.ly/2yxybdt
›› Língua Inglesa
https://bit.ly/2R9sPvf

