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Tecnologia na BNCC
A Base Nacional Comum Curricular é o documento que determina as
diretrizes do que deve ser ensinado nas escolas em toda a Educação
Básica, desde a Educação Infantil até o final do EnsinoMédio.

A tecnologia possui um papel fundamental na BNCC, de forma que a
sua compreensão e uso são tão importantes que um dos pilares da
BNCC é a cultura digital e como ela deve ser inserida no processo de
ensino e aprendizagem.

Na Base existem duas Competências Gerais que estão relacionadas ao
uso da tecnologia, a quarta e a quinta competência:



“
COMPETÊNCIAS GERAIS

Competência 4

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 entendimentomútuo.
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Competência 5

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.



Além de constar nas Competências Gerais, a tecnologia também está
nas Competências Específicas da área de Matemática dos Ensinos
Fundamental e Médio, bem como nos respectivos Objetivos do
Conhecimento e Habilidades.

No Ensino Fundamental, os alunos devem ser orientados pelos
professores para que eles consigam usufruir da tecnologia de forma
consciente, crítica e responsável, tanto no contexto de sala de aula
quanto para a resolução de situações cotidianas.

Na BNCC existe uma competência específica que está relacionada
diretamente ao uso da tecnologia, é a quinta competência:



“
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA – ENSINO FUNDAMENTAL

Competência 5

Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias
digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais
e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.
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No Ensino Médio, espera-se que o aluno já possua um papel mais
proativo tanto no processo de aprendizagem quanto no uso das
tecnologias. Ele já deve estar apto a se aprofundar mais no letramento,
linguagem e na cultura digital como um todo.

Para isso, os professores podem e devem explorar o auxílio de
metodologias que aliam a tecnologia ao ensino, promovendo o
desenvolvimento integral das Competências e Habilidades previstas na
BNCC.

Na Base Curricular existe uma competência específica que está
relacionada diretamente ao uso da tecnologia, é a quinta competência:



“
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA – ENSINO MÉDIO

Competência 5
Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e
propriedades matemáticas, empregando recursos e estratégias como
observação de padrões, experimentações e tecnologias digitais,
identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais
formal na validação das referidas conjecturas.
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MÃO NA MASSA
Professor(a)

Dedique um momento do seu dia para planejar suas aulas e
atividades neste momento de distanciamento social.

• Você já utilizava alguma tecnologia nas suas aulas?

• Como você planeja fazer?

• Há várias opções disponíveis que podemos utilizar neste
momento conturbado que estamos vivendo. Tente encontrar
a opção que mais se adeque ao seu perfil.
Ex.: Videoaula; Videoaula narrada; Google Forms; Google
Docs; Texto explicativo; Live em rede social; etc.

• Mas não se esqueça, e o aluno que não tem acesso à
internet?
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