
ENCONTROS DE 
FORMAÇÃO

A BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR (BNCC)

Profa. Dra. Cristiane Backes Welter

Encontro – 04/07/2018



Proposta do Encontro – 04/07/2018

▶ 08h15min às 09h30min: Exploração da BNCC – Marcos Legais, Estrutura da 
BNCC, Competências Gerais, Direitos de Aprendizagem e Campos de 
Experiência;

▶ 09h30min às 10h45min: Análise do material existente no Sistema de Ensino;

▶ 10h45min às 11h25min: Breve debate sobre o material e registro das 
demandas, melhorias, sugestões; e

▶ 11h30min: Encerramento.



O QUE É A BNCC

Documento que define as aprendizagens essenciais 
que todos os alunos devem desenvolver ao longo da 
educação básica – de forma progressiva e por áreas de 
conhecimento 

Referência nacional e obrigatória para a formulação 
dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos 
estados, do DF e dos municípios e das propostas 
pedagógicas das escolas

Soma-se aos propósitos que direcionam a educação 
brasileira para a formação humana integral e para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva
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DOCUMENTO O QUE DIZ

Constituição Federal Art. 210º
Serão fixados conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, 

de maneira a assegurar formação básica comum (…)

Lei de Diretrizes       
   e Bases

Art. 26º

Os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e 

Médio 

devem ter BASE NACIONAL COMUM, a ser complementada em 

cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar

Diretrizes Curriculares 
Nacionais 

Art. 14º

Define BASE NACIONAL COMUM como conhecimentos, saberes 

e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas 

públicas e que são gerados nas instituições produtoras do 

conhecimento científico e tecnológico (...)

Plano Nacional de 
Educação

Metas 2, 3 e 7 
Estabelecida como estratégia para o cumprimento das metas 

2, 3 e 7
A BNCC FOI CRIADA EM OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO NACIONAL RELATIVA AO CAMPO DA EDUCAÇÃO

MARCOS LEGAIS QUE EMBASAM A BNCC



10 Competências Gerais da Base

O objetivo da BNCC é promover o 
desenvolvimento integral dos estudantes, em 

suas dimensões cognitiva, social, emocional, 
cultural e física. 

Para isso, ela estabelece 10 competências 
gerais.

10



Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e 
digital para entender 
e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para 
a construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva.

1

As 10 competências gerais



Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à 
abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a 
imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver 
problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 
com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

2

As 10 competências gerais



Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas 
e culturais, das locais às mundiais, e também 
participar de práticas diversificadas da produção 
artístico-cultural.3

As 10 competências gerais



Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-
motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora 
e digital –, 
bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática 
e científica, para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes 
contextos e produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo.

4

As 10 competências gerais



Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 
informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas 
sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer 
protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

5

As 10 competências gerais



Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 
apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe 
possibilitem entender as relações próprias do mundo 
do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício 
da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
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As 10 competências gerais



Argumentar com base em fatos, dados e informações 
confiáveis, para formular, negociar e defender 
ideias, pontos de vista e decisões comuns que 
respeitem e promovam os direitos humanos, a 
consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, 
com posicionamento ético em relação ao cuidado 
de si mesmo, dos outros e do planeta.

7

As 10 competências gerais



Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física 
e emocional, compreendendo-se na diversidade 
humana 
e reconhecendo suas emoções e as dos outros, 
com autocrítica e capacidade para lidar com elas.8

As 10 competências gerais



Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de 
conflitos 
e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos 
humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e potencialidades, 
sem preconceitos de qualquer natureza.

9

As 10 competências gerais



Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em 
princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.10

As 10 competências gerais



DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Seis direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento que asseguram, na Educação 

Infantil, as condições para que as crianças 
aprendam em situações nas quais possam 

desempenhar um papel ativo em ambientes que 
as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se 

provocadas a resolvê-los, nas quais possam 
construir significados sobre si, os outros e o 

mundo social e natural. 
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Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e 
grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, 
ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito 
em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.1

Os seis Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento



Brincar cotidianamente de diversas formas, em 
diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros 
(crianças e adultos), ampliando e diversificando seu 
acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 
imaginação, sua criatividade, suas experiências 
emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, 
cognitivas, sociais e relacionais.

2

Os seis Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento



Participar ativamente, com adultos e outras 
crianças, tanto do planejamento da gestão 
da escola e das atividades propostas pelo 
educador quanto da realização das ativida-
des da vida cotidiana, tais como a escolha 
das brincadeiras, dos materiais e dos ambi-
entes, desenvolvendo diferentes linguagens 
e elaborando conhecimentos, decidindo e se 
posicionando.

3

Os seis Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento



Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, 
cores, palavras, emoções, transformações, 
relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 
natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes 
sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, 
a escrita, a ciência e a tecnologia.

4

Os seis Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento



Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, 
suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, 
hipóteses, descobertas, opiniões questionamentos, 
por meio de diferentes linguagens.5

Os seis Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento



Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e 
cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de 
seus grupos de pertencimento, nas diversas 
experiências de cuidados, interações, brincadeiras e 
linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu 
contexto familiar e comunitário.

6

Os seis Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento



CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

Os campos de experiências constituem 
um arranjo curricular que acolhe as 

situações e as experiências concretas 
da vida cotidiana das crianças e seus 

saberes, entrelaçando-os aos 
conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultural.
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O eu, o outro e o nós – É na interação com os pares e com adultos que as crianças 
vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que 
existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. 
Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na instituição 
escolar, na coletividade), constroem percepções e questionamentos sobre si e 
sobre os outros, diferenciando-se e, simultaneamente, identificando- se como 
seres individuais e sociais. Ao mesmo tempo que participam de relações sociais e 
de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de 
autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, na 
Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em 
contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes 
atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, 
celebrações e narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de 
perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e 
reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos.

1

Os 5 Campos de Experiências



Corpo, gestos e movimentos – Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos 
impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o 
mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e 
produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-
se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, 
como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se 
expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. As crianças conhecem e 
reconhecem as sensações e funções de seu corpo e, com seus gestos e movimentos, 
identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a 
consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. Na 
Educação Infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado 
das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não 
para a submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que 
as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, 
explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com 
o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo (tais como 
sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se em berços, mesas e 
cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.).

2

Os 5 Campos de Experiências



Traços, sons, cores e formas – Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais 
e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, 
por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e 
linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, 
o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, elas se 
expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, 
exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, 
encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de 
recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as 
crianças desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e 
da realidade que as cerca. Portanto, a Educação Infantil precisa promover a participação 
das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, 
de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão 
pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a 
cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas 
experiências e vivências artísticas.

3

Os 5 Campos de Experiências



Escuta, fala, pensamento e imaginação – Desde o nascimento, as crianças participam 
de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As 
primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a 
postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido 
com a interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e 
enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, 
apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu veículo 
privilegiado de interação. Na Educação Infantil, é importante promover experiências 
nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na 
cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas 
descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas 
implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como 
sujeito singular e pertencente a um grupo social.
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Os 5 Campos de Experiências



Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – As crianças vivem inseridas em espaços 
e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e 
socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, 
cidade etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram também 
curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as 
plantas, as transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua 
manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre as pessoas 
que conhece; como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e seus 
costumes; a diversidade entre elas etc.). Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as 
crianças também se deparam, frequentemente, com conhecimentos matemáticos (contagem, 
ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de 
comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e 
reconhecimento de numerais cardinais e ordinais etc.) que igualmente aguçam a curiosidade. 
Portanto, a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer 
observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar 
fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição 
escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo 
físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano.

5

Os 5 Campos de Experiências



GRUPOS POR FAIXAS ETÁRIAS
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OBRIGADA!
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