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• Uma Base, para quê? 
Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=g2_9XIE18NA> 

 



Uma base, 
ok!  

Mas para 
quem? 



Qual o perfil do meu 

estudante? 



Uma base para o mundo? 
Qual? 



Que lentes posso/devo utilizar para (re)pensar e 
(re)significar nosso currículo? 



 

 

 

Currículo 

Dê sentido 
à aprendiza-

gem 
Vivo 

Projetos de 
vida 

Inovador 

Convívio 
Interesses 

Juvenis 

Mundo do 
trabalho 

Coerente 



Ressignificação do propósito: educação integral: voltado para o desenvolvimento de 
competências cognitivas e emocionais. 

Ressignificação curricular: que inove na maneira de ensinar e introduza demandas 
emergentes que mobilizem o conhecimento construído (competências e habilidades). 

Ressignificação das metodologias: uso de metodologias integradoras e novas 
estratégias de envolvimento do aluno. 

Ressignificação da avaliação: instrumentos coerentes com o diagnóstico de 
habilidades e competências. 

Ressignificação da escola: que prepara para o além-muros, para o mundo das relações 
interpessoais, do trabalho, da diversidade. 



 



 

• Mobilização de conhecimentos (conceitos e 
procedimentos) 

 

• Habilidades (práticas cognitivas e 
socioemocionais) 

 

• Atitudes e valores para resolver demandas 
complexas da vida cotidiana, do pleno exercício 
da cidadania e do mundo do trabalho. 

 



• Competência: saber 

• Habilidade: saber fazer 

 

 

Exercício com a Árvore da Vida 

a) Qual competência preciso ter para poder interpretá-

la? 

b) Quais habilidade preciso desenvolver para promover 

essa competência? 
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Vídeo: 

<http://midias.baseemacao.org.br/BNCC/PGM_CIENCIAS_DA_NATUREZA.mp4> 



Letramento Científico 



 



2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 
Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 
científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, 
socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o 
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. 



4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de 
suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, 
incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao 
mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que 
se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar 
respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das 
Ciências da Natureza. 



6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para 
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver 
problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. 

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e 
negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência 
socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 



8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para 
tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito 
da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis 
e solidários. 

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na 
diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos 
conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias. 



 



 

O currículo “está centralmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos, 

naquilo que nos tornaremos. O currículo produz, o currículo nos produz”. 
 

(SILVA, T. T. O Currículo como prática de significação. In SILVA, T. T. O Currículo como Fetiche. 2 reimp. Belo Horizonte: Autêntica. 2003). 


