
FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES



O que é a BNCC?

• A Base Nacional Comum Curricular é um documento
normativo que define o conjunto de aprendizagens
essenciais que todas/os estudantes devem desenvolver ao
longo das etapas e modalidades da Educação Básica.

• Seu principal objetivo é ser a balizadora da qualidade da
educação no País por meio do estabelecimento de um
patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que toda/os
estudantes têm direito!



A Base não é currículo

A Base é 
o rumo. 
É aonde 

queremos 
chegar...

Os currículos 
são os caminhos
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Planejamento dos professores





A Base fortalece 
a colaboração 
entre União, 
estados 
e municípios



A Base vale para escolas 
públicas e particulares

formação de 
professores

matrizes de 
avaliação

materiais 
didáticos

regime de 
colaboração



Marco legal

• 1988 – Constituição Federal
• Base Nacional Ensino

Fundamental

• 1996 – Lei 9.394/96-LDBEN
• Base Nacional Educação

Básica

• 1997-2013 – DCN e PCNs

• 2014 – PNE e Programas
Curriculares dos Estados e
DF

• 2015 – Primeira versão
• Plataforma de consulta e 

contribuições

• 2016 – Segunda versão

• 2017 – Lei 13.415/2017
• Altera a LDBEN e divide BNCC 

EF e EM, para aprovação

• 2018 – 4 dezembro, CNE 
aprova a BNCC EM.



O documento da Base...

• Textos Introdutórios

• Competências Gerais

• Competências Específicas

• Direitos de Aprendizagem ou Habilidades

• 1800 horas [Curricular]
• Componentes curriculares (disciplinas)

• 1200 horas [Itinerários Formativos]
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O que são 
competências?



Competências

Na BNCC, competência é definida como a 
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. 

(BRASIL, 2018, p. 8)



Competências Competência significa, simultaneamente, a 
erudição e a capacidade de mobilização do 
conhecimento frente à uma situação 
problema. Como afirma: Um especialista é 
competente porque simultaneamente:

(a) domina, com muita rapidez e 
segurança, as situações mais comuns, 
por ter à sua disposição esquemas 
complexos que podem entrar imediata 
e automaticamente em ação, sem 
vacilação ou reflexão real;

(b) é capaz de, com um esforço razoável 
de reflexão, coordenar e diferenciar 
rapidamente seus esquemas de ação e 
seus conhecimentos para enfrentar 
situações inéditas.

(PERRENOUD,  1997, p. 27).



Competências
Competências são as modalidades 

estruturais da inteligência, ou melhor, 
ações e operações que utilizamos para 

estabelecer relações com e entre 
objetos, situações, fenômenos e 

pessoas que desejamos conhecer. As 
habilidades decorrem das competências 

adquiridas e referem-se ao plano 
imediato do “saber fazer”. Por meio das 

ações e operações, as habilidades 
aperfeiçoam-se e articulam-se, 

possibilitando nova reorganização das 
competências.

(INEP, 1999, p.7).



Competências
A competência, no âmbito da educação 
escolar, deve identificar o que qualquer 

pessoa necessita para responder ao 
problema aos quais será exposta ao longo 

da vida. Portanto, a competência 
consistirá na intervenção eficaz nos 

diferentes âmbitos da vida, mediante 
ações nas quais se mobilizam, ao mesmo 

tempo e de maneira interrelacionada, 
componentes atitudinais, procedimentais 

e conceituais.

(ZABALA; ARNAU, 2010, p. 11).



A Base define 10 competências gerais que toda/o 
estudante deve desenvolver na educação básica





Valorizar e utilizar os
conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo físico, 
social e cultural para entender e 
explicar a realidade...colaborando
para a construção de uma
sociedade solidária. 

1



Exercitar a curiosidade intelectual
e recorrer à abordagem própria
das ciências...para investigar
causas, elaborar e testar
hipóteses, formular e resolver 
problemas e inventar soluções... 

2



Desenvolver o senso estético para 
reconhecer, valorizar e fruir as 
diversas manifestações artísticas e 
culturais...

3



Utilizar conhecimentos das 
linguagens verbal...matemática, 
científica, tecnológica e digital 
para expressar-se e partilhar
informações, experiências, ideias
e sentimentos... 

4



Utilizar tecnologias digitais de 
comunicação e informação de 
forma crítica...ao se comunicar, 
acessar e disseminar informações, 
produzir conhecimentos e 
resolver problemas. 

5



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 seu projeto
de vida...

6



Argumentar com base em fatos, 
dados e informações confiáveis, 
para formular, negociar e 
defender ideias...com 
posicionamento ético em relação
ao cuidado de si mesmo, dos 
outros e do planeta. 

7



Conhecer-se, apreciar-se e cuidar
de sua saúde física e emocional, 
reconhecendo suas emoções e as 
dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas e 
com a pressão do grupo. 

8



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

9



Agir pessoal e coletivamente com 
autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões, 
com base nos conhecimentos
construídos na escola, segundo
princípios éticos democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários. 

10
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Vamos para o 
documentos…

https://cee.go.gov.br/documento-curricular-para-goias-dc-go/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/


Para o próximo encontro...

O que se espera para uso de 
recursos de Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDICs), 

no âmbito da BNCC?

Muito obrigado pela atenção.
Até a próxima.


