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O artigo 210 da Constituição prevê a criação de uma Base Nacional Comum 
Curricular para o ensino fundamental.

As Diretrizes Curriculares Nacionais reforça, em seu artigo 14, uma Base Nacional 
Comum Curricular para toda a educação básica e a define como “conhecimentos, 
saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas 
(...)”. A partir das Diretrizes, foram elaborados os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, com referências para cada disciplina.

Plano Nacional de Educação define a BNCC como estratégia para alcançar as 
metas 1, 2, 3 e 7.

O MEC institui (Portaria No 592), junto com o Consed e a Undime, o grupo de 
redação responsável pela primeira versão da BNCC.

A consulta online da primeira versão é encerrada com mais de 12 milhões de 
contribuições da sociedade civil, professores, escolas, organizações do terceiro 
setor e entidades científicas.

MEC entrega ao CNE a terceira versão da BNCC, com as partes da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental.
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A Lei de Diretrizes e Bases, em seu artigo 26, determina a adoção de uma Base 
Nacional Comum Curricular para a educação básica.
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O processo de elaboração e redação da BNCC durou cerca de três anos.
Teve como base a construção colaborativa, respeitando as leis educacionais vigentes no país. 
Foram consultadas diversas entidades representativas dos diferentes segmentos envolvidos com a 
Educação Básica: universidades, escolas, secretarias, entidades da sociedade civil,  professores e 
especialistas em educação. 

Primeira versão – 2015: foi colocada em consulta pública. 
Mais de 12 milhões de participações. 

Segunda versão – 2016:  incorpora o debate anterior.
Foi publicada e novamente discutida com 9 mil professores e gestores, em seminários organizados pelo 
Consed e pela Undime, em todos os estados.

Terceira e última versão – 2017: foi entregue pelo Ministério da Educação (MEC) ao Conselho Nacional de 
Educação

O CNE realizou cinco audiências públicas, uma em cada região do país, onde foram ouvidas 283 
manifestações, além de terem sido recebidos 235 documentos com sugestões. 

A BNCC foi normatizada pelo CNE e homologada pelo MEC em dezembro de 2017.

TRAJETÓRIA...





Promover a equidade educacional, determinando com 
clareza o que todos os alunos brasileiros têm o direito 
de aprender. 
Ela serve como referência para os currículos de todas 
as redes, públicas e particulares, bem como para 
outros elementos do sistema educacional, tais como 
materiais didáticos e formação de professores. 

QUAL É O OBJETIVO DA BNCC?



A BNCC é obrigatória por lei. 
Está prevista na Constituição de 1988, na Lei de 
Diretrizes e Bases, nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais e no Plano Nacional de Educação. 
Todas as redes públicas e particulares devem construir 
seus currículos tendo a BNCC como referência.

A BNCC É OBRIGATÓRIA OU 
OPCIONAL?



O QUE É E NÃO É A BASE NACIONAL COMUM

A BNCC não é currículo
É um referencial obrigatório para os currículos das redes 
estaduais, municipais e particulares do país. A BNCC traz, 
portanto, aprendizagens comuns a todos os brasileiros. Os 
currículos deverão contemplar o que a Base diz, porém, cabe a 
cada um.

A BNCC não é a única solução para a Educação brasileira
É uma oportunidade para que várias soluções sejam pensadas e 
realizadas. Ao deixar claro o que os alunos brasileiros devem 
aprender (e considerando altas expectativas de aprendizagem), a 
BNCC pode ajudar a diminuir as desigualdades educacionais e a 
melhorar a qualidade da Educação.



Como fazer a Base virar realidade nas salas de aula? 
A implementação é um processo que deve envolver 
governo, gestores e professores, em diversas frentes: 
revisão dos currículos locais, dos materiais didáticos, 
formação continuada e inicial dos docentes, 
alinhamento das avaliações

IMPLEMENTAÇÃO



Estudo das Referências Curriculares
Essa é uma etapa de preparação para a produção do novo documento curricular.

Estruturação da Governança da Implementação
preparar a rede estadual e as municipais para a (re)elaboração curricular em regime de 
colaboração, resultando em um documento curricular

(Re)elaboração Curricular
Coloca em prática o que foi planejado até o momento e tem como resultado um novo 
documento curricular que deverá garantir as aprendizagens previstas na BNCC e servir 
como norte para elaboração ou revisão dos PPPs da escola e do planejamento do 
professor.

    Formação Continuada
    Revisão dos PPP
    Elaboração de Materiais Didáticos
    Avaliação e Acompanhamento de   Aprendizagem
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As competências gerais devem orientar a reelaboração dos 
currículos, sendo trabalhadas durante todas as etapas da 
Educação Básica. As competências reforçam o desenvolvimento 
integral das alunas e alunos e ajudam a trabalhar o pensamento 
científico, crítico e criativo, o repertório cultural, a comunicação, a 
cultura digital, entre outros conhecimentos, habilidade, valores e 
atitudes que são indispensáveis para a formação plena do 
cidadão no século XXI.

COMPETÊNCIAS GERAIS BNCC





COMPONENTES CURRICULARES
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE COMPONENTE

Nas áreas que abrigam mais de um componente curricular (Linguagens e Ciências Humanas), também são 
definidas competências específicas do componente(Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua 
Inglesa, Geografia e História) a ser desenvolvidas pelos alunos ao longo dessa etapa de escolarização.

As competências específicas possibilitam a articulação horizontal entre as áreas, perpassando todos os 
componentes curriculares, e também a articulação vertical, ou seja, a progressão entre o Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais e o Ensino Fundamental – Anos Finais e a continuidade das experiências 
dos alunos, considerando suas especificidades.

Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um 
conjunto de habilidades. 

Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento – entendidos como 
conteúdos, conceitos e processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.



Ensino Fundamental



Construindo juntos o caminho...

Obrigada!
Flávia Costa

ffcosta@ucs.br
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