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 Pensando em como explicar a importância do estudo constante da BNCC e do 

nosso currículo, me peguei dizendo a mim mesma: Como assim? Um documento 

que vai me acompanhar do início ao fim da minha carreira? Não é um contrato 

imutável, ao contrário, é vivo! É um recurso que estará presente durante toda 

a minha vida profissional. Estará conosco todos os dias e temos o mesmo 

objetivo, que é o desenvolvimento integral de nossos alunos. Por isso não pode 

ser um documento de gaveta ou apenas um material para recortes 

interessantes em determinados momentos. É uma norma que vai nos 

acompanhar por algumas décadas, temos que conhecer... E efetivamente 

usar!” 

Professora Elizete de Almeida 

Equipe de Práticas Pedagógicas 

 Bom estudo! 

 

Caros colegas 



BNCC e o 
currículo 



Relembrando 

O que é BNCC? 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um 

documento normativo (com força de lei!) que 

define competências, conhecimentos e 

habilidades essenciais a serem desenvolvidos em 

cada etapa da vida escolar de todos os alunos 

brasileiros – da Educação Infantil ao Ensino 

Médio, em escolas públicas e particulares. 



Nosso percurso no 
histórico da BNCC 

Senta que lá vem 
história! 



LINHA DO TEMPO – DOCUMENTOS CURRICULARES 

1988 1996 1997 -2013 

Constituição Federal 

• O artigo 210 da 

Constituição prevê a 

criação de uma Base 

Nacional Comum 

Curricular para o 

ensino fundamental. 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

• A Lei de Diretrizes e Bases, em 

seu artigo 26, determina a 

adoção de uma Base Nacional 

Comum Curricular para a 

educação básica. 

Diretrizes Curriculares 

• As Diretrizes Curriculares Nacionais 

reforçam, 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. 



LINHA DO TEMPO – DOCUMENTOS CURRICULARES 

Elaboração da 

primeira proposta 

Pedagógica da Rede 

BNCC entra no PNE 

• Plano Nacional de Educação 

(PNE) define a BNCC como 

estratégia para alcançar as 

metas 1, 2, 3 e 7. 

Elaboração de currículo local 

• Junho - Primeiros redatores 

• Julho - Construção em foco 

• Setembro - Primeira versão 

• Outubro - Sociedade contribui 

2009 2014 2015 



LINHA DO TEMPO – DOCUMENTOS CURRICULARES 

BNCC 

• Março - Fim da consulta pública 

• Março/Maio - Contribuições 

sistematizadas 

• Maio - Sai a segunda versão 

• Junho/Agosto - Contribuições de 

educadores em Seminários 

Estaduais 

• Junho - MEC institui comitê 

gestor 

• Setembro - Consed e Undime 

entregam a MEC relatório com 

contribuições 

PARTICIPAÇÃO NAS 

CONSULTAS 

• Abril - Sai a terceira versão 

• Junho a Setembro - 

Audiências do CNE, consulta 

pública 

• Agosto - Preparação das 

redes com Guia de 

Implementação 

• 15 de dezembro - 

Aprovação da BNCC no CNE 

• 20 de dezembro - 

Homologação da BNCC 

CURRÍCULOS REFERENCIAIS 

ESTADUAIS/BNCC 

• 2018 - Elaboração, 

audiências e aprovação da 

parte do Ensino Médio da 

BNCC 

• 2018/19 - Elaboração dos 

currículos estaduais a 

partir da BNCC (regime de 

colaboração)  

 

2016 2017 2018 - 2019 



Observação 
Como podemos perceber a 

BNCC foi homologada em 20 

de dezembro de 2017, no 

mesmo ano começou a 

implementação nas redes. Em 

Taubaté começamos a 

trabalhar o currículo  alinhado à 

BNCC em 2019 (sala de aula).  
 



 Promover a equidade no sistema educacional, colaborando 

para a formação integral dos indivíduos e para a construção 

de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva, na 

qual os alunos tenham uma aprendizagem de qualidade na 

escola para desenvolver seus projetos de vida. 

  

 Não é um trabalho fácil, parece um sonho! 

 Mas...sonho que se sonha junto é realidade! 

  

Para isso precisar estudar, reformular, repensar... Quantas 

vezes forem necessárias! 

 

Qual o objetivo da BNCC? 



Quais ações vão nos ajudar? 
A formação continuada! 

- Foco no conhecimento pedagógico do 

conteúdo. 

- Uso de metodologias ativas. 

- Trabalho colaborativo. 

- Alinhamento ao currículo. 

- Duração prolongada (não é uma fase). 
 

Qual a proposta das formações? 



O que já sabemos e 
precisamos saber sobre a 
BNCC e o currículo de 
Taubaté 
O objetivo dessa questão é identificar 

conhecimentos e dúvidas pessoais sobre o papel da 

BNCC e do currículo, compreendendo os aspectos 

que ainda precisam ser aprofundados. 

Depois de um ano (2019) de atividades em sala de 

aula, com o currículo alinhado a BNCC, avalie: 

 
 

Atividade 1 



Quais são suas certezas, suposições e dúvidas sobre a BNCC  

e o currículo local 

Atividade 1 

CERTEZAS SUPOSIÇÕES DÚVIDAS 



Um mergulho  
nas etapas 
Objetivo: Identificar características 

fundamentais da BNCC na etapa em 

que atua, estabelecendo relações 

entre anos iniciais e finais do EF. 

Atividade 2 



Atividade 2 

Ler trechos da BNCC de acordo com as seguintes indicações: 

• Páginas 21 a 31 

• Páginas 57 a 32 

Acesso 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 

 

Na leitura, identificar três itens: 

1. Como a sua etapa está organizada na BNCC em termos de 
estrutura do documento 

2. O que é específico/caracteriza a etapa em que você atua na 
escola (Anos Finais do Ensino Fundamental) 

3. O que é comum às duas etapas (EF Anos iniciais e Finais) 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf


As atividades deverão ser realizadas entre os 
dias 14 e 17 de Abril (Semana 2). 

Para onde enviar 

Professora Elizete de Almeida 

elizeteprofciencias@gmail.com 

   Whatssap 

   (12)99669-8618  

    Grupo Ciências da Natureza 

     E-mail EPP:  

eppseed@gmail.com 

Ambiente Virtual de Práticas Pedagógicas (Avep) 

 

Data para enviar atividades: 17 de Abril. 

mailto:elizeteprofciencias@gmail.com
mailto:eppseed@gmail.com
mailto:eppseed@gmail.com


https://percursoformativobncc.org.br/downloads/ai/
ciencias-da-natureza/ai_cn_pauta-formativa.pdf 
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