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         Temos uma BNCC! 

 
     Qual é o principal efeito para a educação 

básica do  Brasil? 
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O QUE É A BNCC?  

 Documento de caráter normativo 

 Define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais a que todos os alunos 

têm direito, na Educação Básica. 
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NOVO ECOSISTEMA DE APRENDIZAGEM 

QUE ENVOLVE COMPROMISSOS: 

DESENVOLVIMENTO 

PRINCÍPIOS 

VALORES 

ATITUDES 

RELAÇÕES  

EMOÇÕES/ SENTIMENTOS 
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   Mudanças na arquitetura  
pedagógica  do currículo 

 - Educação Integral; 

 - Competências e habilidades em lugar de simples 

memorização; 

 - Além de competências cognitivas também a 

socioemocionais como responsabilidade da escola; 

 - Metodologias ativas; 

 - Organização em áreas e não disciplinas; 

 - Bilinguismo pra valer. 
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Geração passiva X Geração (Inter)ativa 

TIC geração passiva: TV, rádio, 

jornal, revista 

Escola: professor 

       

          aluno 

Um professor 

Um comunicador  

Muitos assistindo 

 

Uma rede - múltiplas direções  

 

TIC geração interativa:  

da internet, dos simuladores, da TV 

interativa  

Escola:  professor       aluno  
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Geração interativa  

Uso de internet no Brasil 

 67% do total de municípios tem internet 

 

 70% população está conectada (126,9% milhões de pessoas) 

     74% população urbana 

     49% população rural 

 

 Camadas mais pobres da população 

       48% população classe D e E  

 
* Fonte CETIC 2018 
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Dispositivo de Acesso 

Celular é o meio mais usado 
 

97% celular 

43% computador (cai, era 51% em 2017) 

30% televisão 
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Quem usa internet 

89% usa quase todo dia  

 

Classe C e D = 78% usa todo dia 

 

 

E as escolas querem que os alunos 

desliguem os celulares...  
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INVASÃO DA MICROELETRÔNICA 
 

A ERA DOS APLICATIVOS 

 Games com ampla interatividade 

 Plataformas digitais usando inteligência artificial 

 “chat bot” interativo que monitora e controla ansiedade e depressão 

 Robôs interativos que reproduzem animais domésticos usado com velhos 

portadores de Alzheimer, etc... 
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As tecnologias digitais e a 

computação 
 

- “(...) 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”.  

Referidas desde o ensino fundamental 
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   Mudanças no conceito de 
aprendizagem 

Resolução de problemas como principio organizador da 

aprendizagem; 

 

Alunos protagonistas com crescente autonomia e autogestão 

do próprio conhecimento; 

 

Ênfase na aprendizagem e desenvolvimento  

 

Mudar o ecossistema, incluir novas vozes 
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Informação não é Conhecimento 

 

Memória não é Inteligência 

 

Tecnologia não é Pedagogia 

Conceitos estruturantes: 
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Competências são modalidades estruturais da inteligência humana 

que se desdobram em habilidades especificas por meio das quais 

estabelecemos todas as relações com e entre objetos, fatos, 

fenômenos e pessoas  e as transformamos em conhecimento. 

            Currículo referido ao 

desenvolvimento de Competências 
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São processos cognitivos específicos, decorrentes de 

competências gerais que associados aos conteúdos 

tradicionais da arte, ciência e filosofia, traduzem-se por 

“saber fazer”, seja no sentido teórico ou prático, e 

representam um determinado desempenho desejado 

como consequência de um processo de aprendizagem. 

Habilidades 
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 ESTRUTURA DAS HABILIDADES  

(EF01MA05) Comparar números naturais de até duas 

ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta 

numérica. 

 Processo cognitivo 

 Objeto de Conhecimento, conteúdo 

 Contexto 

 Maior especificação da Aprendizagem 

 

 

 

 

  

16 



Maria Inês FINI                  out 2019 

           É desenvolver estruturas de inteligência (processos 

mentais ou competências e habilidades) para compreender 

e interpretar, com crescente autonomia de pensamento e 

ação, o mundo em que vivemos. 

 

 

APRENDER 
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  Ensino Médio, a Reforma e a 

                     BNCC 
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A nova arquitetura do Ensino Médio 

A flexibilização do currículo será composta por 
diferentes ênfases nas áreas de conhecimento ou de 
atuação profissional:  

I – linguagens 

II – matemática 

III – ciências da natureza 

IV – ciências humanas 

V – formação técnica e profissional 
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A nova arquitetura do Ensino Médio 
 

A organização por área :  

 

“não exclui necessariamente as disciplinas (...) 

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 11/2009) 
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Art. 17. Diferentes formas de oferta e 

organização. 
 
§ 1º (...) séries anuais, períodos semestrais, 

ciclos, módulos, sistema de créditos, alternância 

regular de períodos de estudos, grupos não 

seriados, com base na idade, na competência e 

em outros critérios, ou por forma diversa de 

organização (interesse do processo de 

aprendizagem)  

A CARGA HORÁRIA DO ENSINO MÉDIO (DCN) 
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Art. 17. § 2º   

Diurno - mínimo de 3 anos e 2.400 horas 

 

I - 3.000 horas - início de 2022; 

 

II – ampliação progressiva para 1.400 (um mil e 

quatrocentas) horas anuais. 

A CARGA HORÁRIA DO ENSINO MÉDIO (DCN) 
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Art. 17. §3º  

Noturno  

- 800 horas anuais / possibilidade de 

aumentar duração, com menor carga horária 

diária e anual; 

- total mínimo de 2.400 horas até 2021 e de 

3.000 horas a partir do ano letivo de 2022. 

A CARGA HORÁRIA DO ENSINO MÉDIO (DCN) 
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Projeto de vida 

- eixo central em torno do qual a escola pode 
organizar suas práticas.  

 

- protagonismo e autoria: suporte para a 
construção do projeto de vida dos 
estudantes;. 

A ETAPA DO ENSINO MÉDIO – 

DESTAQUES  
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- Promoção do desenvolvimento pessoal e 
social do estudante:  

   

O PROJETO DE VIDA 
 

- conhecimentos, representações e valores  que 

terão influência sobre seus processos de 

tomada de decisão ao longo da vida.  

é o que os estudantes almejam, projetam e 

redefinem para si ao longo de sua trajetória.  
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FORMAÇÃO GERAL 

BÁSICA  

ATÉ 1800 HORAS   

ITINERÁRIOS 

FORMATIVOS 1200 HORAS   
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A ESTRUTURA DO ENSINO MÉDIO NA BNCC 
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- Formação geral básica :  

- competências e habilidades da BNCC  

 

- Itinerários formativos:  

- Orientados pelas 10 competências 

gerais e, no caso das áreas, pelas 

competências específicas das áreas.  

A COMPOSIÇÃO DO CURRICULO DO ENSINO MÉDIO 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES   

ÁREAS 
COMPETÊNCIAS 

ESPECÍFICAS 
HABILIDADES 

Linguagens  
7 

28 
Língua Portuguesa 54 

Matemática 5 43 
Ciências da Natureza 3 26 

Ciências Humanas 6 32 
Total 21 183 
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§ 3º  

As aprendizagens essenciais são as que desenvolvem 

competências e habilidades entendidas como 

conhecimentos em ação, com significado para a vida, 

expressas em práticas cognitivas, profissionais e 

socioemocionais, atitudes e valores continuamente 

mobilizados, articulados e integrados, para resolver 

demandas complexas da vida cotidiana, do exercício da 

cidadania e da atuação no mundo do trabalho. 
 

As aprendizagens essenciais 
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Art. 7º 

§ 2º O currículo deve contemplar tratamento 

metodológico 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; 

- vinculando a educação escolar ao mundo do 

trabalho e à prática social.  
 

As Metodologias 
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- Formação geral básica : competências e habilidades 

da BNCC 

A COMPOSIÇÃO DO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO 

Resolução CNE/CEB no 3/2018, Art. 11, § 4º 
Deve contemplar, sem prejuízo da integração e articulação das 

diferentes áreas, estudos e práticas de: 

I - língua portuguesa; 

II - matemática; 
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   A COMPOSIÇÃO DO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO 

(Cont.) 

 

 

 

 

 

 

III - conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e 

política, especialmente do Brasil; 

IV – arte: linguagens das artes visuais, da dança, da música e do 

teatro; 

V - educação física; 

VI - história do Brasil e do mundo: contribuições das diferentes culturas 

e etnias (matrizes indígena, africana e europeia); 
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A COMPOSIÇÃO DO CURRÍCULO DO ENSINO 

                        MÉDIO  (cont.) 

VII - história e cultura afro-brasileira e indígena;  

VIII - sociologia e filosofia; 

IX - língua inglesa; línguas estrangeiras, em caráter optativo, de acordo com a 

disponibilidade da instituição ou rede de ensino 

VIII - sociologia e filosofia; 

IX - língua inglesa; línguas estrangeiras, em caráter optativo, de acordo com a 

disponibilidade da instituição ou rede de ensino 
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Art. 7º § 1º  

Atendidos todos os direitos e objetivos de 

aprendizagem instituídos na BNCC, as instituições e 

redes de ensino podem adotar formas de organização e 

propostas de progressão que julgarem pertinentes(...). 

AUTONOMIA DAS ESCOLAS E REDES NA 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO  
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AUTONOMIA DAS ESCOLAS E REDES NA ORGANIZAÇÃO 

CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO  

 

Cada Estado, Rede e Escola organizará o seu currículo considerando a 
BNCC, 

Língua Portuguesa e Matemática serão obrigatórias ao longo dos 3 anos 
do ensino médio, 

A reforma torna o inglês obrigatório desde o 6º ano do Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio, não necessariamente nos três anos 

Normas: 

Escolas privadas: Conselho Estadual de cada estado 
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MP 746/2016: 

Art. 4º O disposto no art. 26 e no art. 36 da Lei no 9.394, de 1996, deverá ser 

implementado no segundo ano letivo subsequente à data de publicação da 

Base Nacional Comum Curricular.  

Parágrafo único. O prazo de implementação previsto no caput será́ reduzido 

para o primeiro ano letivo subsequente na hipótese de haver antecedência 

mínima de cento e oitenta dias entre a publicação da Base Nacional Comum 

Curricular e o início do ano letivo.  

Prazo de Implementação 
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  REINVENÇÃO DA ESCOLA 

Destruição do modelo atual tem que 

ser Criativa, e Devastadora 

 

A escola tem que  manter sua 

relevância para se manter viva. 
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NOVO PROFESSOR: Precisa ser apoiado 

para ser protagonista de uma nova escola 

 
Compreender os conceitos estruturantes da Base, e os da 

sua área/disciplina 

Aprender as novas metodologias de ensino 

 Aprender a construir instrumentos de avaliação 

processual 

Dominar para usar bons e atuais recursos tecnológicos 
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PROFESSOR/ALUNO 
VALORIZAÇÃO DE SOFT SKILLS 

          Foco na personalização ( protagonismo) 

 

ÊNFASE NA PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO 

                   ( não para o emprego) 

 

 Foco na AUTO – REALIZAÇÃO, sucesso e felicidade pessoal e não na 
competitividade.  
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